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De laatste uitgave van Ons Eigen Erf 
van het jaar 2022 is weer klaar en 
ligt hier voor u. U kunt hem lezen 
en het zal blijken dat wij als redactie 
het afgelopen jaar met veel plezier 
aan het tot stand komen van al deze 

uitgaven gewerkt hebben. Zo ook deze laatste.

De omslag is dit keer gemaakt door fotograaf Peter 
Arts, van wie u elders in dit blad kunt lezen wie Peter is 
en wat hij zo al doet.

Het kerstverhaal komt dit keer van de hand van Toine 
Verstraaten en dat mag ook gelezen worden!

Ons Eigen Erf bestaat al 50 jaar. En nog altijd willen 
onze inwoners op deze wijze goed geïnformeerd wor-
den over al het reilen en zeilen van de Overloonse ge-
meenschap. Daar staan we met z’n allen voor. Daarom 
bedanken wij iedereen, die daar zijn of haar bijdrage 
aan geleverd heeft. En dat zijn er velen: de schrijvers 
van de verenigingen, maar ook individuele mensen 
zoals Bert Bardoel en Jan van Lith, die eigen verhalen 
of belangrijke thema’s bespreken, Gert Jan Nabuurs, 
die heel veel weet te vertellen over de natuur en de 
werking ervan. Hetty Coppis, op wie wij nooit te ver-

geefs een beroep hebben gedaan. De foto’s die door 
Tiny Willems en Albert Hendriks gemaakt zijn. Ook 
veel dank aan de adverteerders, die daarmee de kos-
ten ook laag houden. En als alles weer klaar is heeft 
ook Ton Janssen vanuit Engeland zijn werk verricht en 
kan het blad naar de drukker gestuurd worden. Die be-
zorgt Ons Eigen Erf bij Auke Numan, de fi etsenzaak in 
Overloon waar de bezorgers tenslotte het blad kunnen 
ophalen om hem bij u te bezorgen. Geweldig ieder-
een! Het belangrijkste bericht is dat mederedactielid 
Theo Cremers nu stopt en Jeu Verstraaten hem gaat 
opvolgen. Theo, geweldig bedankt voor de 10 jaar dat 
jij zeer actief als mederedactielid geweest bent. Dat wij 
het jammer vinden is zonder meer duidelijk maar wij 
hebben respect voor je besluit.

Tenslotte wenst de redactie van Ons Eigen Erf u fi j-
ne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 
nieuwjaar toe.

Germien Martens, Theo Cremers, Piet Jeuken, Sjaak 
Verbeek en Henk de Vlam

14 december 2022 50e jaargang  nr. 23

Van Redactiewege
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Het mag geen naam hebben
•  Sinterklaas viel tegen – m’n hoop is nu gevestigd op de kerstman…

•  De Kliko wordt een week eerder geledigd – gooi daarom extra tuinafval weg,
anders komt hij niet vol…!

•  Als het aantal kerstvieringen de maatstaf is, is Overloon het vredelievendste
dorp op aarde…

•  Een warm 2023 gewenst – geniet van het prijsplafond…

Grenzeloos - 25 jaar Kerst à la Carte

Waar denkt u aan bij ‘Grenzeloos’? 
Voor dit bijzondere jubileumkerstconcert hebben 
wij gekozen voor het thema Grenzeloos. Kerst is zelf 
al grenzeloos. Het kent geen grenzen en wordt over 
de hele wereld gevierd, ieder op zijn eigen manier. 
Maar grenzeloos is Fanfare Vriendenkring zelf ook. 
De afgelopen 25 jaar maakten de meest uiteenlo-
pende artiesten hun opwachting in onze concerten. 
De bijzondere editie van dit jaar is in al zijn facetten 
grenzeloos en daar we lichten we graag een tipje 
van de sluier over op…

Grenzeloos zijn de artiesten van dit jaar:
Zo hebben we de fantastische zangeres Emma Loef-
fen weten te strikken, zij komt uit het noordelijke 
deel van onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. 
Daarnaast zijn we aan de zuidelijke kant van Over-
loon over de gemeentegrens gegaan en zijn we de 

samenwerking aange-
gaan met het jonge 
gemengde koor Zan-
gers van Sint Frans uit 
Venray. 
Tegelijkertijd zijn we 
juist ook binnen de 
Lónse grenzen gebleven met de gastoptredens van 
Het Overloons Toneel en Wilbert van Perlo. Beken-
de namen, maar ze gaan u zonder twijfel verrassen 
met hun optredens tijdens dit concert.

Grenzeloos zijn de nummers die we spelen:
•  come all ye Faithful; het bekende ‘wij komen te

samen’. Wie kent dit bekende, maar prachtige
nummer niet? Soms is het fi jn om ook even binnen
onze bekende grenzen te blijven...

•  I met an Angel van Céline Dion; ontmoet een en-
gel over de grenzen van onze tastbare wereld.

•  Finlandia; een zeer indrukwekkend fanfarewerk
uit 1964. Een patriottisch stuk gericht tegen de
intrekking van de Finse autonomie door Rusland.
Zeer actueel en grenzeloos.

•  Why; verdriet kan soms ook grenzeloos zijn. Dit
nummer heeft Emma zelf geschreven en gaat over
het veel te vroeg overlijden van haar vader.

•  This is me; je mag zijn wie je bent, dus grenzeloos,
maar aan de andere kant mag je ook je grenzen
aangeven.

•  Iedereen is van de wereld en de wereld is van ie-
dereen; grenzeloos…

Muziek verbindt, muziek is universeel, muziek is 
grenzeloos. Wij hebben er dan ook een grenzeloos 
vertrouwen in dat we dit jaar een heel erg mooi en 
gevarieerd programma hebben en nodigen u van 
harte uit om te komen luisteren en kijken. 

Omdat het een jubileum is en we zo veel mogelijk 
mensen willen laten genieten van deze toppers en 
natuurlijk van onze eigen fanfare hebben we 2 op-
tredens. Zaterdag 17 én zondag 18 december 19:30 
uur Kerst à la Carte jubileumeditie in de kerk. Kaar-
ten à € 15,- zijn te verkrijgen via www.fanfarevrien-
denkring.nl, Bakkerij Degen, PLUS en Kapper Karen 
(Venray). 
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Kerkberichten

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan

In januari doet onze deelparochie Theobaldus mee 
aan de Actie Kerkbalans 2023. Tijdens deze actiepe-
riode zullen we u als kerkleden om een fi nanciële 
bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen 
waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie 
is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want 
ook in de toekomst willen we als kerk van beteke-
nis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die 
hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk 
krijgen we geen subsidie. De fi nanciële bijdrage van 

onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we parochianen ieder jaar om een bij-
drage vragen. 

In deze kerstuitgave van ‘Ons Eigen Erf’ leest u daar-
om een brief met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij 
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blij-
ven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen!

Viering 18, 24, 31 december 2022

Zaterdag 18 december 2022
Geen eucharistieviering

Zaterdag 24 december, 19:00 uur
Gebedsdienst
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Zondag 25 december, 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: assistentie H. Martinus parochie Cuijk
Acoliet: Vera Manders
Koor: Logeko

Misintenties:
voor Harrie en Marie Bardoel–van Duynhoven en 
voor Jo Albers en familie.

Zondag 1 januari, 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: assistentie H. Martinus parochie Cuijk
Theobalduskoor

Zaterdag 7 januari 2023
Geen eucheriåstieviering

Kosterdienst

18 – 24 december
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

24 december
Jos van de Pas, alleen gedurende gebedsdienst
Tel.:0478 - 641268

25 december – 31 december
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

1 januari – 7 januari
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

Indien u uw intentie voor de vieringen van 15 en 22 
januari 2023 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
vóór 3 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). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Vanaf 21 augustus worden de vieringen niet meer 
vanuit de kerk in Overloon maar vanuit de Sint Mar-
tinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. U kunt 
via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendin-
gen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio via 
vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

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 paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl 
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Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.mmvdk.nl

U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 
88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie H. 
Theobaldus kunt u vinden op de website www.the-
obaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

Op kerkelijk gebied zijn in de deelparochie Overloon 
nog steeds vrijwilligers en werkgroepen actief. Het 
streven is om elke zondag en elke vierde zaterdag 
van de maand een viering in onze mooie Theobal-
duskerk te houden. In verband met de beschikbaar-
heid van een voorganger kan dit echter niet meer elk 
weekend gegarandeerd worden. Onze kerk biedt 
ook een uitstekende ruimte voor het geven van con-
certen. De coördinatie vindt plaats via de deelpa-
rochieraad, ondersteund door enkele vrijwilligers.

Wij hebben er vertrouwen in dat we op de goede 
weg zijn en vanuit dat vertrouwen vragen wij uw 
aandacht voor de actie Kerkbalans 2023. In onze 
huidige samenleving lijkt de kerk een steeds min-
der 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 in-
grijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en 
dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken 
die onze aandacht vragen. 
Vaak brengen deze momenten in ons leven ons 
terug naar die kerk, naar het gebouw, naar de 
rust en sereniteit die erin huist. Dan realiseren wij 

ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor ie-
dereen 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 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 in-
komsten uit de actie Kerkbalans.

Met het strookje kunt u aangeven op welke wijze u 
wilt bijdragen aan Kerkbalans 2023; 
door middel van een doorlopende machtiging, een 
eenmalige machtiging of een eigen opdracht aan 
de bank. 

Wij vragen u vriendelijk het formulier op
pagina 5 in te vullen 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 eerder een doorlopende machtiging 
hebben afgegeven hoeven 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 met Germien Derks, 
(tel.0478- 641595).
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Toezegging kerkbijdrage Overloon

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

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

Postcode : ………………….. Plaats: ………………………………………………………………………………………

Ik kies uit een van de volgende drie mogelijkheden om mijn kerkbijdrage voor 2023 aan de deelparochie 
H. Theobaldus Overloon te voldoen (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

o  Doorlopende machtiging: Ik geef toestemming aan de parochie om vanaf het jaar 2023 ieder jaar
een bedrag van € ……….. van mijn bankrekening IBAN ……………………………….… af te schrijven.

o  Ik geef toestemming aan de parochie om in het jaar 2023 een bedrag van € ……….. van mijn bank-
rekening IBAN ……………………………………… af te schrijven.

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De overleden van de deelparochie Overloon die dit jaar op het 
Allerzielenprentje staan vermeld

2021 ALLERZIELEN 2022

† 19-10-21 Huub Caris 89 jaar
† 25-10-21 Bets Cornelissen 93 jaar
† 30-10-21 Gerrit Janssen 93 jaar
† 03-11-21 Anneke Hofmans-Bussers 71 jaar
† 15-11-21 Gina van den Heuvel-Willems 93 jaar
† 02-12-21 Jan Huijsmans 59 jaar
† 08-12-21 Lies Rooijmans-Claes 92 jaar
† 15-12-21 Antoon Coopmans 88 jaar
† 15-12-21  Josephien v.d. Hoogenhof- 

Snijders, 78 jaar
† 15-12-21 Camille van Hassel 85 jaar
† 12-01-22 Bertie-Weijmans-Visser 78 jaar
† 20-01-22 Piet Cruijsen 99 jaar
† 20-01-22 Piet Marcellis 79 jaar
† 27-01-22 Tonny Reijnders 88 jaar
† 30-01-22 Trees Verhoeven-Peijnenburg 74 jaar
† 15-02-22 Jan Nabuurs 80 jaar
† 15-02-22 Truus Wilmsen-Claesens 88 jaar
† 17-02-22 Jan van den Brand 92 jaar
† 08-03-22 Jos Drabbels 81 jaar

† 09-03-22 Wilma van Bree-Rutten 62 jaar
† 14-03-22 Geert Abels  65 jaar
† 16-03-22 Riek Hendriks-Jilisen 88 jaar
† 16-03-22 Wil Hüsken 71 jaar
† 24-03-22 Nelly Vloet-Henckens 85 jaar
† 28-03-22 Kees van der Kroon 65 jaar
† 07-04-22 Ria Melssen-van Heugten 68 jaar
† 12-04-22 Sef Nabben 87 jaar
† 17-04-22 Ria Ars 82 jaar
† 11-05-22 Coba Egelmeers-Verhoeven 96 jaar
† 16-05-22 Victor Christianen 77 jaar
† 22-05-22 Truus v. Reijmersdal- v. Bommel 83 jaar
† 06-06-22 Toon van Opbergen 82 jaar
† 08-06-22 Jan Ewals 90 jaar
† 26-06-22 Ko Sturm 81 jaar
† 26-06-22 Fien Jacobs-Janssen 96 jaar
† 29-06-22 Kees van Son 84 jaar
† 05-07-22 Truus van Schijndel-Michels 94 jaar
† 10-07-22 Gerrit Hendriks 89 jaar
† 28-07-22 Jan Hendriks 84 jaar
† 26-08-22 Jan Lamers 75 jaar
† 29-08-22 Truus Geurts- van Mil 91 jaar
† 01-09-22 Harrie Scherders 93 jaar
† 02-09-22 Stef Philipsen 83 jaar
† 04-09-22 Luud van Erck 76 jaar
† 14-09-22 Maria Rienkens-Henckens 81 jaar
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De overleden van de deelparochie Overloon die dit jaar op het 
Allerzielenprentje staan vermeld

2021 ALLERZIELEN 2022

† 19-10-21 Huub Caris 89 jaar
† 25-10-21 Bets Cornelissen 93 jaar
† 30-10-21 Gerrit Janssen 93 jaar
† 03-11-21 Anneke Hofmans-Bussers 71 jaar
† 15-11-21 Gina van den Heuvel-Willems 93 jaar
† 02-12-21 Jan Huijsmans 59 jaar
† 08-12-21 Lies Rooijmans-Claes 92 jaar
† 15-12-21 Antoon Coopmans 88 jaar
† 15-12-21  Josephien v.d. Hoogenhof- 

Snijders, 78 jaar
† 15-12-21 Camille van Hassel 85 jaar
† 12-01-22 Bertie-Weijmans-Visser 78 jaar
† 20-01-22 Piet Cruijsen 99 jaar
† 20-01-22 Piet Marcellis 79 jaar
† 27-01-22 Tonny Reijnders 88 jaar
† 30-01-22 Trees Verhoeven-Peijnenburg 74 jaar
† 15-02-22 Jan Nabuurs 80 jaar
† 15-02-22 Truus Wilmsen-Claesens 88 jaar
† 17-02-22 Jan van den Brand 92 jaar
† 08-03-22 Jos Drabbels 81 jaar

† 09-03-22 Wilma van Bree-Rutten 62 jaar
† 14-03-22 Geert Abels  65 jaar
† 16-03-22 Riek Hendriks-Jilisen 88 jaar
† 16-03-22 Wil Hüsken 71 jaar
† 24-03-22 Nelly Vloet-Henckens 85 jaar
† 28-03-22 Kees van der Kroon 65 jaar
† 07-04-22 Ria Melssen-van Heugten 68 jaar
† 12-04-22 Sef Nabben 87 jaar
† 17-04-22 Ria Ars 82 jaar
† 11-05-22 Coba Egelmeers-Verhoeven 96 jaar
† 16-05-22 Victor Christianen 77 jaar
† 22-05-22 Truus v. Reijmersdal- v. Bommel 83 jaar
† 06-06-22 Toon van Opbergen 82 jaar
† 08-06-22 Jan Ewals 90 jaar
† 26-06-22 Ko Sturm 81 jaar
† 26-06-22 Fien Jacobs-Janssen 96 jaar
† 29-06-22 Kees van Son 84 jaar
† 05-07-22 Truus van Schijndel-Michels 94 jaar
† 10-07-22 Gerrit Hendriks 89 jaar
† 28-07-22 Jan Hendriks 84 jaar
† 26-08-22 Jan Lamers 75 jaar
† 29-08-22 Truus Geurts- van Mil 91 jaar
† 01-09-22 Harrie Scherders 93 jaar
† 02-09-22 Stef Philipsen 83 jaar
† 04-09-22 Luud van Erck 76 jaar
† 14-09-22 Maria Rienkens-Henckens 81 jaar
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Tradities

November is altijd een maand waar veel tradities 
elkaar opvolgen. We kennen een lange traditie om 
onze overleden familieleden te herdenken met Al-
lerzielen. Dan arriveert Sinterklaas met de stoom-
boot om zijn verjaardag in Nederland te vieren. 
Maar nog voor Sinterklaas aan wal staat hebben 
wij de aftrap van de carnaval, het feest op het plein 
met het nieuwe prinsenpaar, symbolisch voor de 
kerk. Vervolgens zien we alweer de eerste kerstbo-
men en kerstverlichting verschijnen. November is de 
opmaat voor de kerstmaand, een drukke periode, 
met de verjaardag van Sinterklaas, kerstmis met het 
kerstdiner, oudjaar met de oliebollen en vuurwerk 
ter afsluiting van een jaar dat alweer voorbij is ge-
vlogen.  
We kennen jaarlijks veel tradities en herdenkingen 
in het dorp, binnen verenigingen, met vrienden-
groepen, binnen families. Er zijn veel kaart-, fi ets- 
en wandelclubjes die wekelijks actief zijn. Tradities 
brengen mensen bij elkaar. Tradities zijn verhalen 
waar mensen achter schuilgaan. Mensen geven 
kleur aan de tradities, en tradities geven kleur aan 
een gemeenschap. Sommige tradities bewegen mee 
met de tijd, andere wat minder. Tradities verdwij-
nen. Muziek ondersteunt veel van deze evenemen-
ten, dat is ook een traditie.
Sinterklaas en kerst zijn bij uitstek familietradities, 
en het wordt bij ons ook nog altijd gevierd. Het 
aloude verhaal van Sint en zijn Pieten, het zingen 
van de Sinterklaasliedjes, de tekeningen, en vooral 
het zetten van de schoen, met een wortel voor het 
paard. Voor de kinderen vaak een heel spannende 
periode met uiteindelijk de cadeautjes die, wel of 
niet via de schoorsteen, in de huiskamers worden 
gevonden. Met de kinderen, bij ons wat groter, vie-
ren wij Sinterklaas tegenwoordig met surprises en 
ellenlange gedichten. Samen met een paar families, 
kinderen, vrienden en vriendinnen. Niet meer span-

nend, maar wel elk jaar heel gezellig. En zingen, dat 
doen we ook nog wel eens.
Kerstavond is voor onze familie altijd een bijzonde-
re avond geweest. Vroeger ging ik samen met vader, 
moeder, broers en zussen eerst naar de nachtmis. Na 
afl oop werden er worstenbroodjes gegeten. Toen 
nog opgewarmd in de oven van de bakker, in huis 
hadden wij toen nog geen oven. Ik herinner me ook 
nog altijd de misintentie voor mijn oma. Zij overleed 
tijdens de nachtmis van 1967, maar ze werd ieder 
jaar tijdens de nachtmis vernoemd. Ik was nog maar 
een kleine jongen, maar heb gelukkig mijn oma nog 
wel net gekend. 
Het was wel heel toevallig dat ik 15 jaar geleden op 
een mooie manier werd herinnerd aan mijn oma. 
Fanfare Vriendenkring bracht elk jaar kerstpakket-
ten rond in Helmond en omgeving. Mijn route was 
ieder jaar dezelfde; 60 pakketten op 1 adres, Amei-
depark 1, midden in het centrum, het 14 verdiepin-
gen tellende bejaardenhuis. Op kamer 134 woonde 
de familie van Lierop-Kepser, dat las ik op de voor-
deur toen ik aanbelde. Ik dacht dit is wel heel toeval-
lig, Kepser, de familienaam van mijn oma. De deur 
werd geopend door mevrouw en ik zag meteen een 
blij gezicht. Toen ik het pakket op de keukentafel 
had gezet zeg ik tegen haar: “Misschien zijn we wel 
een beetje familie van elkaar. Mijn oma had ook 
Kepser als meisjesnaam”. Toen ik haar vertelde dat 
ik in Overloon woon en mijn Oma in Afferden was 
geboren bleek dit inderdaad het geval te zijn. Zij 
liep naar het dressoir en uit de bovenste la pakte zij 
een stapel bidprentjes. Binnen 1 minuut liet ze mij 
het bidprentje lezen van mijn oma, getrouwd met 
Piet Verstraaten, overleden op 24 december 1967. 
Onder het genot van een kop koffi e vertelde ze mij 
over de Kepser-familie uit Afferden, haar familie-
band, en dat ze inderdaad aanwezig was geweest 
op de begrafenis van mijn oma. Voor mij een heel 
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bijzondere ontmoeting die ik nooit zal vergeten.
Met onze kinderen en de buren, toevallig ook fami-
lie, zijn we nog altijd samen op kerstavond. De kerk-
gang is er niet meer, maar de worstenbroodjestradi-
tie wordt nog steeds voortgezet. Gaan we het dan 
hebben over tradities, ik denk het niet. Misschien 
dat we wel praten over onze vrijheid in Nederland 

om veel  tradities te kunnen en mogen vieren. Met 
de gedachte van een oorlog in Oekraïne, is het nog 
belangrijker om onze vrijheid te koesteren.  Dat 
is met een gezond 2023 voor mij de belangrijkste 
kerstwens voor dit jaar.

Toine Verstraaten

Omslag kerstuitgave door fotograaf Peter Arts

Zoals elk jaar met Kerstmis ook dit jaar weer een 
ontwerp van de omslag, die gemaakt is door een 
Lónse kunstenaar. Het lukt steeds weer om een 
unieke voor- en achterkant te presenteren, speciaal 
gemaakt voor de kerstuitgave van Ons Eigen Erf. 
Ons dorp beschikt over een breed scala aan creatie-
velingen die elk op hun eigen gebied een bijzonde-
re vorm van kunst laten zien.

Dit jaar is fotograaf Peter Arts verantwoordelijk 
voor de voor- en achterpagina van deze kerstuitga-

ve. In de uitgave van Ons Eigen Erf van augustus jl. 
maakten we al kennis met hem. Maar, voor dege-
nen die dit niet meer op hun netvlies hebben nog 
even een korte introductie.

Peter is geboren en getogen in Overloon en woont 
al vele jaren in de ‘Helderse Duinen’, samen met 
Rian en dochter Pien. Hij noemt zich een hobbyfo-
tograaf, maar inmiddels weten de meesten wel be-
ter. De foto’s die hij laat zien overstijgen naar onze 
mening het niveau van een hobbyfotograaf. Dat dit 
ook zo is, heeft hij weer laten zien tijdens de laatste 
editie van Schijt aan de Grens eind augustus. Daar 
was de primeur te zien van een serie van 11 foto’s 
gemaakt tijdens de coronapandemie. Twee dagen 
lang vertelde hij op het festival over de technieken 
en de achtergronden van zijn fotoexpositie. 

“De foto’s op de omslag waren voor mij eigen-
lijk een cadeautje”, vertelt Peter. Samen met cur-
sist Floor toog hij naar de Kasteeltuinen in Arcen 
waar als afsluiting van het seizoen het evenement 
‘Enchanted Gardens’, ofwel ‘Betoverende Tuinen’ 
plaatsvond. “Op de allerlaatste zondag dat de Kas-
teeltuinen open waren, kreeg ik dus dit cadeautje”. 
Te zien waren 1000 lichtjes gemaakt door kinderen 
van de basisscholen in de omgeving van Arcen. Elke 
kind heeft een eigen lichtje gemaakt. Al die lichtjes 
zijn samengebracht in de Kasteeltuinen. De maan 
op de achtergrond is een maan van 4 meter door-
snede die erboven is geplaatst. “Een magisch tafe-
reel al die lichtjes, en met de maan erbij een com-
pleet plaatje”. Samen met Floor maakte Peter de 
foto’s en zie het resultaat. “Licht hoort bij kerst en 
de opstelling en atmosfeer ademden precies uit wat 
ik op het beeld heb vastgelegd. 

Volgens ons is ook dit jaar de kerstomslag weer 
geslaagd en wij hopen dat onze mening gedeeld 
wordt door onze lezers. 

Foto: Pien Arts 
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“Gilde, presenteer vaandel voor het gouden bruidspaar…!”

In mijn beleving is hij, Ton Meijer, een geboren en 
getogen Lónder. Het zit toch even anders. Ton is ge-
boren in Gemert. Dat zit zo; het is oorlog, zijn vader 
Harrie Meijer moet samen met zijn vrouw Martha 
Swinkels, die zwanger is, vanuit Overloon gaan 
evacueren. Ze komen terecht in Gemert en worden 
daar goed opgevangen door het gezin van Janus 
van Kessel. Op een zekere dag, 2 maart 1945, hoort 
Janus wat blaere, dat is Ton! Overloon is weliswaar 
al bevrijd, maar Harrie en Martha kunnen niet terug 
naar hun verwoeste woonplaats. Martha schenkt in 
Gemert het leven aan haar eerstgeborene – dit lijkt 
wel een kerstverhaal, maar het is Ton - en ze noe-
men hem Tonnie.

Door de woningnood en omdat vader Harrie werk 
krijgt bij graanhandel Havens woont het gezin eerst 
in Maashees, in het oude gemeentehuis, dat is toch 
niet meer nodig voor het secretarie. Maashees en 
Overloon zijn immers in de Oorlog met pijn in het 
hart bij Vierlingsbeek gevoegd. Na nog even in Hol-
thees te hebben gewoond, komt het gezinnetje 
Meijer uiteindelijk toch weer in Overloon terecht. 
Harrie neemt de in 1954 nieuw gebouwde boerde-
rij van zijn schoonouders, Driek en Drika Swinkels, 
over en wordt boer.

Als het gezinnetje, inmiddels 3 zonen rijk, naar 
Overloon komt gaat Ton al naar de 4e klas van de 
lagere school. Hij herinnert zich van de eerste dag 
dat ze met rekenen net beginnen met breuken. Die 

heeft hij in Holthees al gehad. Daardoor is hij daar-
mee meteen de beste van de klas, maar dat duurde 
niet lang, moet hij nu bekennen.

Ton, nu dus 77 jaar oud, trouwt op 15 december 
1972 met Bets Pluk (74). Ze gaan wonen in een deel 
van de boerderij die zijn opa en oma in 1954 bouw-
den en daar wonen ze nu nog steeds met veel ge-
noegen.

Bets, dochter van Wim Pluk en Stiena Philipsen, 
maakt in haar jeugd, net als Ton, ook een hele reis. 
Ze ziet het levenslicht in Westerbeek, voor ons Lón-
ders, d’n Twist. Via Stevensbeek komt het gezin Pluk 
in Beugen terecht, waar Bets tot haar trouwen blijft 
wonen. Bets en Ton trouwen nog net voor het nieu-
we jaar. Dat is in die tijd belastingtechnisch aantrek-
kelijk. Wat ze zich nog van de trouwdag herinne-
ren? Dat het “verrekkes kâld” was! Bij het maken 
van de trouwfoto’s bij het kasteel in Boxmeer vroor 
het jonge stel bijna aan de ijzeren trapleuning vast. 
De bruiloft vieren ze bij Beckers aan het veer in Box-
meer. Of de bruiloftsgasten het te bont gemaakt 
hebben, of dat Bets en Ton veel teveel betaald heb-
ben, weten we niet. In elk geval weet Ton wel dat 
Beckers er daarna mee ophield. 
Na de landbouwschool in Vortum-Mullem met goed 
gevolg te hebben doorlopen gaat Ton aan de slag 
bij varkensfokbedrijf Fomeva in Haps. Z’n hele leven 
tussen de varkens ziet Ton niet zitten. Hij werkt nog 
’n jaar in de boomkwekerij. En zo komt hij in het 

Maasziekenhuis terecht, niet als patiënt 
gelukkig. Als magazijnmeester/chauf-
feur is hij maar liefst 35 jaar in dienst 
van het ziekenhuis in Boxmeer. “Ik heb 
het altijd een prachtige baan gevon-
den”. Toen hij op z’n 60ste al met een 
mooie afscheidsreceptie in de VUT kon, 
heeft hij dat maar gedaan: “maar ik 
had best door willen werken”.

Bets werkt voor haar trouwen, ondanks 
’n klinkend schoolrapport, thuis in het 
huishouden. In het grote gezin van haar 
ouders met tien kinderen is altijd werk 
en dat is best zwaar. Ook in Overloon 
bestiert ze het huishouden. Daarnaast is 
ze erg creatief. Als we vragen naar hob-
by’s komt er een hele reeks aan hand-
vaardigheden voorbij. ’n Greep: hand-
werken, kleien, speksteen bewerken, 
schilderen, houtbewerken enz. enz. Je 
kunt op creatief gebied niets bedenken 
of Bets doet het of heeft het gedaan. 
Boven heeft ze een ruimte ingericht als 
‘atelier’, zegt ze met ‘n kwinkslag. Ze 
verveelt zich geen moment.

Bets en Ton hebben twee kinderen, 
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Januari

Februari

Maart

Rien Cruijsen gaat met pensioen Jill van Tiggelen in
finale Miss Beauty

Stan van Raaij nieuwe
jeugd-

Piet Cruijsen
voorzitter SSS’18 oudste inwoner

overleden

Jeugdprins Daan en prinses Janne Piet Marcellis overleden

Prins Joost, Court, René, Lizet en Marijn

Stefanie Gerrits
voorleeskampioen

Lotte Lemmens nieuwe
voorzitter BiEB

Nieuwe bestuur SSS’18
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zoon Stefan en dochter Yvon. Stefan en Yvon heb-
ben ook elk een zoon en dochter, waar Bets en Ton 
maar wat trots op zijn. 

Het verenigingsleven is heel belangrijk in Ton zijn 
leven. Hij somt zo een paar dingen op waarvoor hij 
actief is en was. Ton houdt niet van half werk: sport-
club van de jonge boeren, jeugd- en instuifavonden 
en dan vooral het St. Theobaldusgilde. De Gild neemt 
wel ’n heel speciale plaats in het leven van Ton in. 
Hij was 35 jaar secretaris/penningmeester, waarvan 
ook nog 15 jaar commandant. Vanuit de huiskamer 
loop je nu nog zo zijn kantoor - 35 jaar het kloppend 
hart van de Gild - binnen. In 1971 slaagt hij erin om 
het laatste stukje van de houten vogel aan fl arden 
te schieten en mag hij zich bovendien een jaar lang 
koning van ’t Gilde noemen. In 1991, als De Gild op 
carnavalsdinsdag de Boerenbruiloft organiseert, zijn 
Bets en Ton het Boerenbruidspaar.

Ton geeft achteraf ook wel toe dat het veel ge-
vraagd heeft, maar hij had het nou eenmaal beloofd 
aan z’n oom Thij Swinkels dat hij zou zorgen dat het 
Gilde bleef voortbestaan. Maar goed dat Bets aan 
hobby’s geen gebrek heeft. Het had ook z’n mooie 
kanten. De onderscheidingen zijn niet van de lucht: 
Huibuuk van het jaar in 2002, koninklijke onder-
scheiding in 2003.

Nu beheert al weer heel wat jaren zoon Stefan de 
kas van het Gilde en kan Ton zich op andere zaken 
richten zoals fi lmen voor kerk en maatschappij. 
De redactie wenst Bets en Ton en hun gasten een 
heel mooi feest. We gaan er vanuit dat het St. The-
obaldusgilde het bruidspaar die dag eert met vlie-
gend vaandel en slaande trom… 

Foto: kleindochter Anouk Meijer

Terugblik vanuit De Pit over het jaar 2022

In het begin van dit 
jaar hadden we nog veel last van de coronamaat-
regelen en draaide De Pit nog zeker niet op volle 
toeren. Ondanks dat er versoepelingen kwamen 
konden we nog steeds niet alle activiteiten organi-
seren. Voorbeeld hiervan was een van onze grootste 
activiteiten het carnaval waarvan we in overleg met 
de Huibuuke hebben moeten besluiten dat het niet 
mogelijk was om dit te organiseren in De Pit. 
Nadat alle maatregelen werden opgeschort zagen 
we het aantal activiteiten weer in een rap tempo 
toenemen en werd de bezetting van alle activitei-
ten weer als vanouds. 
Dat we weer volledig open waren was natuurlijk 
ook prettig voor onze vrijwilligers die we weer kon-
den gaan inzetten, zij hadden ook een relatief rusti-
ge periode door alle coronamaatregelen.

Het belang van het hebben van zoveel enthousiaste 
vrijwilligers kunnen we als bestuur dan ook alleen 
maar toejuichen omdat ze zo ontzettend belangrijk 
zijn voor de gemeenschap Overloon en om De Pit 
draaiende te kunnen houden. 
Als bestuur zijn we ook al langere tijd bezig geweest 
met het werven van vast personeel wat niet gemak-
kelijk is geweest gezien het aanbod aan vacatures in 
de horeca. Uiteindelijk heeft dit wel geresulteerd in 
het aantrekken van een nieuwe beheerder. Kim de 
Bruijni is per 1 mei in dienst gekomen als beheerder 
en heeft zichzelf voorgesteld in de uitgave van OEE 
in april.
Kim heeft inmiddels al met veel verenigingen en 
mensen kennisgemaakt en begint aardig haar weg 
te vinden binnen De Pit en de Overloonse gemeen-
schap.
Ook zijn we blij te kunnen melden dat vanaf 1 de-

cember Samantha Laakmann ons team van per-
soneel komt versterken. Samantha is 36 jaar en is 
woonachtig in Boxmeer.

Het afgelopen jaar zijn er ook nog diverse techni-
sche aanpassingen uitgevoerd door ons eigen klus-
team dat ook geheel uit vrijwilligers bestaat. Het 
klusteam heeft ook een grote bijdrage geleverd 
aan het renoveren van de blauwe zaal. Na de zo-
mervakantie hebben we de laatste grote aanpassin-
gen gedaan en is de bar in de grote zaal vernieuwd 
zodat deze eenzelfde uitstraling heeft als die in de 
blauwe zaal. Alles heeft weer een frisse look zodat 
er weer veel gezellige uurtjes aan de bar doorge-
bracht kunnen worden.

We hebben het afgelopen jaar gezien dat het aantal 
reserveringen alleen maar toeneemt en dat steeds 
meer verenigingen of gebruikers hun weg weten te 
vinden naar De Pit. Dit ervaren wij als bestuur als 
een positieve ontwikkeling en maakt ook duidelijk 
dat De Pit een gebouw is dat enorm bijdraagt aan 
de sociale, maatschappelijke en culturele gemeen-
schap van ons dorp.
Hierdoor is het hebben van een grote groep vrijwil-
ligers dan ook van groot belang en moeten we ze 
koesteren, en waarderen voor de vele uren die zij 
wekelijks inzetten. Zonder onze vrijwilligers zou De 
Pit niet meer kunnen draaien. We zijn nog steeds op 
zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers. 
Mocht je interesse hebben dan kun je altijd contact 
opnemen met Kim of één van de bestuursleden.

Het bestuur, personeel en vrijwilligers van De Pit 
wensen iedereen fi jne kerstdagen en een gezond 
2023.
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Kaartverkoop Bonte Avonden

Zondag 18 december a.s. vindt 
om 11:00 uur in de Kultuurbun-
ker de kaartverkoop voor de 
Bonte Avonden plaats. De zaal is 
open vanaf 10:00 uur.

De Bonte Avonden vinden plaats op zaterdag 21 
januari, zondag 22 januari, vrijdag 27 januari en 
zaterdag 28 januari 2023. Op zondag 22 januari 
start de Bonte Avond in tegenstelling tot de andere 
avonden niet om 20:00 uur, maar om 19:00 uur.
Verkoop van kaarten (à € 17,50) geschiedt alleen 
aan personen van tenminste 18 jaar oud. Betaling 
per PIN is uiteraard weer mogelijk!

Leden van de KBO hebben inmiddels de mogelijk-
heid gehad om via het bestuur van de KBO kaarten 
te bemachtigen voor de Bonte Avond op vrijdag 27 
januari 2023.

Alle kaarten worden uitgegeven als E-ticket (een 
digitale entreekaart). Bij aankoop wordt de bestel-
ler verzocht zijn contactgegevens in te vullen (te-
lefoonnummer en e-mailadres). Bestelde kaarten 
worden na de kaartverkoop per mail verzonden. 
De kaarten die niet op bovengenoemde dagen ver-
kocht zijn, worden via onze Ticketshop verkocht. 
Kijk hiervoor op tickets.huibuuke.nl.

Sparkling Christmas met Angels Rule

‘Kerst kan pas beginnen als we bij Sparkling Christmas 
zijn geweest.’ Het is een veelgehoorde opmerking van 
bezoekers die trouw elk jaar naar de Kerstconcerten 
van Angels Rule komen. Dit jaar brengt de populaire 
groep voor de 15e keer dat ultieme Kerstgevoel naar 
het theater.
“Het is geweldig dat we ons lustrum dit jaar groots 
mogen vieren,” zegt vocalist Caroline Ermers. “De 
afgelopen twee edities moesten we vanwege de 
pandemie danig aanpassen. Vorig jaar hadden we 
deze Kerstshow al grotendeels in de steigers staan 
en dit jaar kunnen we dan eindelijk echt uitpak-
ken.” 
Angels Rule staat maar liefst drie keer in het thea-
ter en bezoekt Wijchen, Cuijk en 
Venray. Dat is echt wel kicken, 
beaamt ook Anneke Miggiels. 
“We hebben een prachtig decor 
en een heel mooi programma 
waarin we bekende Kerstsongs 
afwisselen met ander repertoi-
re. Stuk voor stuk songs waarin 
onze meerstemmigheid perfect 
tot zijn recht komt.” 
Sinds 2008 vormen Marlies 
Driessen, Anneke Miggiels, Ca-
roline Ermers en Roel Verheg-
gen de groep Angels Rule, met 
als toetsenist Robert Lemmens. 
Vier vocalisten met ieder een ei-
gen stemgeluid, dat in combina-
tie met elkaar de zo kenmerken-
de Angels Rule sound oplevert. 
Daarvoor werden ze ook gepre-
zen door juryleden Henk Poort, 

Trijntje Oosterhuis en Davina Michelle tijdens hun 
deelname aan het tv-programma ‘We want more’. 
“Dat was echt te gek,” vertelt Caroline. “Heel span-
nend, maar als je dan zo’n positieve feedback krijgt 
sta je te glimmen van trots.”

Sparkling Christmas wordt weer een feest. “Het 
vergt veel voorbereiding, maar is elk jaar een hoog-
tepunt in onze concertagenda,” vult Anneke aan. 
“Dat we onze talenten mogen delen met zoveel 
mensen is goud waard.”
Sparkling Christmas: 22-12 schouwburg Cuijk en 23-
12 schouwburg Venray. Info en tickets via:
www.angelsrule.nl of de website van de theaters. 
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Zondag 8 januari: Liedjesmiddag!

Zouden er nog Overloners zijn die nog nooit op de 
Liedjesmiddag zijn geweest? Het is bijna onmogelijk 
nu we dit evenement voor de 45e keer gaan orga-
niseren. Het is een van de leukste evenementen van 
de Overloonse carnaval. En het is nóg leuker als je 
er zelf bij bent en mee beslist welk liedje Huikraker 
2023 wordt!

Op 8 januari 2023 schitteren maar liefst 9 deelne-
mers op het podium in De Pit tijdens deze lied-
jesmiddag. Ook dit keer weer live begeleid door 
Freunde Echo. Deze deelnemers gaan zeker de zaal 
op z’n kop zetten! 

Dus liedjes op de Liedjesmiddag, maar er is meer! 
Om exact 11 over 2 zullen Prins Joep I en zijn gevolg 
de grote zaal van De Pit binnen komen. Ook dit jaar 
zal er weer een fantastische openingsmedley zijn. 
We gaan terug in de tijd met de liedjes van toen 
en nu en er is speciaal aandacht voor een bijzon-
der Liedjesmiddag-icoon! Dit wil je niet missen, een 
uniek en eenmalig spektakel!

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

Dan de liedjes! Tijdens de eerste ronde zullen alle 
deelnemers laten horen waarvoor ze maanden ge-
oefend hebben. Natuurlijk zit de winnaar van vorig 
jaar bij de deelnemers. In willekeurige volgorde zul-
len de volgende groepen aan de liedjesmiddag 2023 
deelnemen:

• Ald Prinse Gild
•  De Lónse Nachtegaal-

tjes

• Kiep Calm
• Maeej Taeej
• Omda ‘t kan

• Raod van Elf
• Half Vol

• Rob en Renée
• Valse Hoop

Zoals je ziet, weer een bont gezelschap van echte 
Lónse artiesten. Na de eerste ronde zullen er 5 groe-
pen overblijven die in een spectaculaire fi naleronde 
gaan strijden voor de felbegeerde titel “Huikraker 
2023”. Wie wordt de opvolger van “De Raod van 
Elf”? Dit bepaalt het publiek. Na de fi naleronde kun 
jij als publiek natuurlijk weer je stem uitbrengen. En 
zo bepalen welk liedje uitgeroepen zal worden tot 
“Huikraker 2023”

De commissie heeft er ook dit jaar weer voor ge-
kozen om de nummers van de liedjesmiddag op te 
nemen en ze op een usb te zetten. Natuurlijk is deze 
usb, met 9 geweldige Lónse carnavalsliedjes, tijdens 
de liedjesmiddag te koop.

Nieuwsgierig geworden?, kom dan op 8 januari 
naar de liedjesmiddag. De entree voor deze middag 
is slechts € 5,- hiervoor heb je naast een middag veul 
schik ook nog eens de mogelijkheid om mee te be-
slissen wie er mag winnen. Bij het entreegeld zit een 
stembiljet inbegrepen. 

Schrijf in ieder geval maar vast op uw nieuwe ka-
lender, of sla het op in uw smartphone: zondag 8 
januari op 11 over 2; Liedjesmiddag 2023. En wil je 
meer weten, bijvoorbeeld over welke nummers er 
in de openingsmedley zitten, houd dan onze Face-
bookpagina in de gaten. 

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

SSS'18 komt weer langs met loten
inzake de Knorrende Knaoier-loterij.

Spelers van de herenselectie komen langs
in de periode begin december tot 6 januari 2023. 
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TKO kampioenen Mandy Linders en Gert Jan Nabuurs Tiny v.d. Linden 40 jaar bij LOGEKO

April

Mei

Kees van der Kroon 
overleden

Bestuur KBO / Senioren Vereniging Overloon Kim de Bruijni nieuwe 
beheerder de Pit

Koninklijke onderscheiding voor
Toon Verrijdt en Hetty Coppis

Freunde Echo in concert Paaszaterdag

OVO Overloonse Vrouwen Organisatie op stapAfscheid juf Mia
van ’t Smurfje
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Bij ons kwam de vraag binnen of er mensen zijn die 
deze naam kennen. Waarschijnlijk is deze Jan on-
dergedoken geweest in Overloon of in ieder geval 
is hij er geweest.

Joannes Theodorus Maria (Jan) Klerks 25-5-1923 te 
Tilburg.
Als iemand iets weet over deze man, mail dit dan 
naar de Oude Schoenendoos, dan kunnen wij ermee 
verder.

We zijn nog steeds bezig met het verwerken van 
gegevens die we kregen tijdens de tentoonstelling. 
Het is fi jn dat veel mensen met ons meedenken en 
het ook doorgeven zodat de foto’s die op de site 
staan aangevuld kunnen worden.

De fi lmpjes die zijn vertoond tijdens de tentoonstel-
ling staan nu ook op de site. Zo kunt u deze nog 
eens rustig bekijken.

Hieronder weer twee zoekplaatjes.

Kijk op de site voor meer foto’s, boeken en nog veel 
meer.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

A19706
A20419

Fijne
Feestdagen!
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Beste inwoners van Overloon.

Allemaal bedankt voor 2022.

Wij wensen iedereen een

zalig kerstfeest en een heel goed 2023.

Scouting Overloon

Eerbetoon aan Kees van der Kroon

Voor Overloon is Kees van grote betekenis geweest; 
denk aan nieuwbouw o.a. bejaardencentrum Hof 
van Loon en het gezondheidscentrum D’n Bond.
.
Daardoor heeft Overloon een heel nieuw aanzien 
gekregen. Dat verdient een herinnering.

Een werkgroep heeft dit opgepakt. Zij menen dat 
een duurzaam eerbetoon aan Kees op zijn plaats is. 

Er is een ontwerp gemaakt van een kunstwerk.
Mettertijd zal de werkgroep hierover meer informa-
tie met u delen.

De werkgroep wenst u allen fi jne feestdagen.

U hoort nog van ons. Tel. 06  - 27 18 66 46
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PLUS Boodschappenpakketten
voor de Voedselbank

PLUS Verbeeten start weer met een spaarcampagne 
voor een gratis boodschappenpakket. De komende 
maanden spaart de klant voor een pakket met een 
winkelwaarde van maar liefst 55 euro.
Ook dit jaar biedt PLUS haar klanten weer de mo-
gelijkheid om te sparen voor gratis boodschappen. 
Dit pakket is uiteraard een welkom cadeau. Het 
boodschappenpakket is 55 euro waard en bevat 
naast een heleboel goede producten ook nog eens 
een kortingsvoucher (t.w.v. 10 euro) voor PLUS Bloe-
menshop. 

Actie met de Voedselbank
Bij PLUS Verbeeten staat maatschappelijk verant-
woord ondernemen hoog in het vaandel. PLUS le-
vert namelijk al sinds jaar en dag aan de plaatse-
lijke Voedselbank. Nu haken zij daarnaast ook in 
met de spaaractie voor het boodschappenpakket. 
Bij de kassa hebben klanten de gelegenheid om 
(een deel van) hun spaarzegels te doneren aan de 
Voedselbank. PLUS Verbeeten zal na de spaaractie, 
op basis van de gedoneerde zegels, een aantal van 
deze boodschappenpakketten ter beschikking stel-
len aan de Voedselbank! Jan Verbeeten van PLUS 
Verbeeten: “Helaas zijn er in Nederland, en dus ook 
in onze omgeving, steeds meer mensen die van een 
zeer klein budget rond moeten komen. Wij zijn blij 
dat wij op deze manier ons steentje bij kunnen dra-
gen.” De actie loopt tot en met 25 februari 2023.     

Mooi bedrag voor Wens Ambulance Brabant
Onlangs kon je bij PLUS Verbeeten je statiegeldbon-
netje(s) doneren aan Wens Ambulance Brabant. Dit 
heeft in totaal € 748,65 opgeleverd!  Een heel mooi 
bedrag voor Wens Ambulance Brabant. Namens de 
stichting mocht Henri van Gemert, uit handen van 
Tom Spitters (PLUS Verbeeten) de cheque in ont-
vangst nemen.

Iedereen bedankt voor de bijdrage(n).

Lichtjes op oorlogsgraven

Winter, de donkerste 
tijd van het jaar, een 
tijd om te genieten van 

samen zijn met familie en vrienden. Een tijd waarin 
we vele fi jne en warme gedachten delen met onze 
dierbaren.

Overloon heeft een rijke geschiedenis, waaruit veel 
hechte banden zijn voortgekomen. Banden met 
binnen- en buitenland, vriendschappen, verhalen, 
herinneringen, soms mooi en soms pijnlijk. Het dorp 
en haar inwoners zijn onlosmakelijk verbonden met 
de families van de gevallen soldaten tijdens tweede 
wereldoorlog.

In deze tijden verdienen ook allen die hun leven ge-
geven hebben voor onze vrijheid een herinnering. 
Zo ook de gevallen soldaten tijdens de tweede we-
reldoorlog, de jongens die zo ver van huis hun laat-
ste rustplaats gekregen hebben.

Om deze jongens de herinnering te geven die ze 
verdienen, zal Stichting Overloon War Chronicles op 
kerstavond samen met de veteranen uit de Gemeen-
te Boxmeer voor het 6e opeenvolgende jaar bij alle 
graven een kaarsje aansteken. Daarnaast zullen alle 
tot nog toe bekende foto’s van de soldaten te zien 
zijn bij de graven.

Stichting Overloon War Chronicles nodigt u van har-
te uit om dit prachtige en bijzondere moment met 
ons en elkaar te delen, om samen stil te staan bij 
het ultieme offer dat de soldaten voor ons gebracht 
hebben. Tijdens deze intieme bijeenkomst kunt u 
met elkaar herinneringen en verhalen delen, over 
lief & leed, moed en over de toekomst.

Op kerstavond heten wij u graag vanaf 16:00 uur 
welkom aan de begraafplaats aan de Vierlingsbeek-
seweg 57 te Overloon, waar wij net voor het vallen 
van de avond de kaarsjes aan zullen steken. 
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AWing Twan 
Willemsen 12,5 jaar

Martijn van Raaij biljartkampioen Tôntje de Snéjer 
overleden

Loën wet ‘t 

20 jaar Bridge Club

Juni

Juli

Kindervakantieweek Geert Arts nieuwe
koning Gilde

Mario Elbers, Marcel Gerrits 
en Martijn van Raaij winnaar 
vrienden Biljarttoernooi
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• Kerstavond diner (vanaf 5 gangen)
• 1e kerstdag lunch (vanaf 5 gangen)
• 1e kerstdag diner (vanaf 7 gangen)
• 2e kerstdag lunch (vanaf 5 gangen) Vol!
• 2e kerstdag diner (vanaf 7 gangen)
• Kerstmenu voor thuis 5 gangen, af te halen op kerstavond

Er zijn nog enkele tafels beschikbaar. 

Het 5 gangenmenu voor thuis is eenvoudig op te warmen met
de bijgeleverde instructies. Dus gezellig thuis genieten van ons menu,

zonder de hele avond te zwoegen in de keuken.
Reserveren en bestellen kan op

www.boompjes-restaurant.nl/kerstmenu-2022

Boompjes kerstmenu 7 gangen 87 

Boompjes kerstmenu 5 gangen (gerechten met * vallen af) 69 

Boompjes kerstmenu voor thuis 7 gangen 64 

Kerstmenu voor thuis 5 gangen (gerechten met * vallen af) 52

We zijn geopend t/m 2e kerstdag,
daarna genieten we met z'n allen van

een welverdiende vakantie.
Zaterdag 14 januari starten we

weer vanaf 18.00 uur.

Fijne feestdagen!
Jaap, Veronique & Team Boompjes 

0478-642227 info@boompjes-restaurant.nl

Het einde van 2022 is in zicht!
Tijdens Kerst serveren we ons

5 of 7 gangen kerstmenu bij Boompjes.
Boompjes kerstmenu 7 gangen 87 

Boompjes kerstmenu 5 gangen (gerechten met * vallen af) 69 

Boompjes kerstmenu voor thuis 7 gangen 64 

Kerstmenu voor thuis 5 gangen (gerechten met * vallen af) 52
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Theobaldusweg 3
5825 BH Overloon
tel. 0478 642044
www.henkdehoog.nl

WINTERACTIE
De winter staat voor de deur, in dit seizoen 
heeft uw auto het net even wat zwaarder 
dan normaal. 
Kom in de maanden december en januari
langs voor een GRATIS* wintercheck van 
uw auto bij autobedrijf De Hoog

Wij voeren oa bandencontrole, accucheck, 
vloeistof- en remmencontrole uit zodat u deze 
winter veilig de weg op kan!

*vraag ons naar de voorwaarden

GEMEENTELIJKE OPVANG
STEVENSBEEKSEWEG 14A
5825 JC OVERLOON

VIERING
KERST

15:00 - 19:00 UUR

W
EL
KO

M BIJ ON
ZE

16
HAPJES, DRANKJES, SPRINGKUSSENS,

KAMPVUUR EN NOG VEEL MEER
VOOR HET HELE GEZIN!

DECEMBER
2022

GESPONSORD DOOR:

SAMEN STEVENSBEEK

Dit jaar komt SJIL op 31 december weer langs de 
deuren voor onze jaarlijkse oliebollenverkoop!

We kunnen tussen 10:00 uur en 13:00 uur
bij u aan de deur komen.

Het is ook mogelijk om oliebollen te kopen
bij onze kraam voor de Pit.

In de kern van Overloon verkopen we de
oliebollen huis aan huis.

Om het u en de kinderen gemakkelijk te maken 
werken we met vaste eenheden:

6 oliebollen + zakje poedersuiker voor € 5,-
6 rozijnenbollen + zakje poedersuiker voor € 5,-

3 appelbeignets voor € 5,-

Het is ook mogelijk om met een
QR-code te betalen.

De opbrengst van deze actie wordt ingezet om 
onze (maandelijkse) activiteiten voor de kinderen 

en jongeren mogelijk te maken.

Hopelijk jullie allemaal te treffen op 31 december.

Namens SJIL alvast hele fi jne Feestdagen en een 
smakelijke Oudejaarsdag!
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onze (maandelijkse) activiteiten voor de kinderen 

en jongeren mogelijk te maken.

Hopelijk jullie allemaal te treffen op 31 december.

Namens SJIL alvast hele fi jne Feestdagen en een 
smakelijke Oudejaarsdag!
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Puzzelen? Leuk...

3 prijzen, deze keer beschikbaar gesteld door

MARGO BEAUTY EN ISMAKOGIEPRAKTIJK
en Multicopy Venray

Zie pagina achteraan.

Individuele uitlaatservice met alle aandacht 
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving. 

 Zoveel meer dan alleen uitlaten! 

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

       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

QR-code
website

Ons Eigen Erf
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In deze donkere dagen tegen Kerstmis en 
rondom de jaarwisseling is ons verlangen 
naar ‘licht’ groot. Misschien verlangen 
we zelfs meer naar licht dan ooit…

Op kerstavond om 19:00 uur willen wij 
-de Gebedsvieringengroep en zanggroep
Palet- sámen met iedereen in de kerk van

Overloon ‘licht’ zichtbaar, hoorbaar 
en voelbaar maken.

Dat doen we met mooie liederen, 
mooie teksten en met het aansteken 
van héél veel kaarsjes. Want vooraf-
gaand aan de viering kan iedereen 
die komt een waxinelichtje aansteken 
vóór in de kerk

Zodat we samen de ster van Bethle-
hem kunnen laten stralen.

Viering kerstavond 24 december 2022, 19:00 uur

Verlangen naar licht... 

Wie is dit meisje?

In 1955 is er in Overloon in de naaischool een mode-
show gehouden van alle werkstukken van de leer-
lingen. Ik heb dit jurkje gemaakt en dat is door een  
meisje uit Overloon geshowd!

Wie weet wie dit meisje is? Ze is nu ongeveer 75 
jaar oud.

Toos Keuten

Herkent u dit meisje?, stuur dan een mail naar 
redactie@onseigenerf.nl en dan zorgen wij ervoor 
dat de naam op de juiste plek terechtkomt. 
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Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Lieve mensen

Bedankt voor het
afgelopen jaar weer

dat ik voor u klaar mocht
staan iedere keer.

Ik wens u fi jne feestdagen
en de allerbeste

wensen met vooral
veel gezondheid in

het nieuwe  jaar
en graag sta ik dan
weer voor u klaar.
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Van Gemert Installatiegroep sponsort
nieuwe tenues voor Heren 2! 

Vele jaren is Van Gemert Instal-
latiegroep reeds sponsor van ons 
tweede herenelftal. Recent heeft 

Van Gemert het gehele tweede herenelftal van 
nieuwe tenues en trainingspakken voorzien. Waldi 

Weerepas (commercieel directeur Van Gemert In-
stallatiegroep) en Mark Coppis (sponsorcommissie 
SSS’18) gingen met de spelers en staf van heren 2 
op de foto. Wij bedanken Van Gemert hartelijk voor 
deze sponsoring!

Huwelijksjubileum?
In Ons Eigen Erf verschijnen regelmatig interviews met echtparen die
40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Met de tegenwoordige regelingen in

verband met de wet op privacy is het niet mogelijk om via
een offi ciële instantie informatie hierover te krijgen.

Heeft u in 2023 iets te vieren op dit gebied?, en wilt u graag uw verhaal
vertellen? Neem dan contact met ons op. We komen graag bij u langs.

Stuur een mail naar redactie@onseigenerf.nl, bel een van de redactieleden
en dan nemen wij contact met u op. 

Op zondag 18 december neemt de Lónse bieb deel aan de sfeermarkt 
‘Lekker Loën’ op het plein bij het Museumpark. Graag zien we jul-
lie die dag om voor een klein prijsje een leuk boek uit te zoeken om 
in te duiken tijdens de kerstvakantie. Mocht je thuis op je zolder, in 
de garage of in een overvolle boekenkast nog mooie boeken hebben 

staan, dan mag je deze tijdens openingstijden afgeven bij de Lónse bieb in de Pit. De opbrengst van de 
boekenverkoop gaat naar het in stand houden van het servicepunt van de bibliotheek in Overloon.



23

Van Gemert Installatiegroep sponsort
nieuwe tenues voor Heren 2! 

Vele jaren is Van Gemert Instal-
latiegroep reeds sponsor van ons 
tweede herenelftal. Recent heeft 

Van Gemert het gehele tweede herenelftal van 
nieuwe tenues en trainingspakken voorzien. Waldi 

Weerepas (commercieel directeur Van Gemert In-
stallatiegroep) en Mark Coppis (sponsorcommissie 
SSS’18) gingen met de spelers en staf van heren 2 
op de foto. Wij bedanken Van Gemert hartelijk voor 
deze sponsoring!

Huwelijksjubileum?
In Ons Eigen Erf verschijnen regelmatig interviews met echtparen die
40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Met de tegenwoordige regelingen in

verband met de wet op privacy is het niet mogelijk om via
een offi ciële instantie informatie hierover te krijgen.

Heeft u in 2023 iets te vieren op dit gebied?, en wilt u graag uw verhaal
vertellen? Neem dan contact met ons op. We komen graag bij u langs.

Stuur een mail naar redactie@onseigenerf.nl, bel een van de redactieleden
en dan nemen wij contact met u op. 

Op zondag 18 december neemt de Lónse bieb deel aan de sfeermarkt 
‘Lekker Loën’ op het plein bij het Museumpark. Graag zien we jul-
lie die dag om voor een klein prijsje een leuk boek uit te zoeken om 
in te duiken tijdens de kerstvakantie. Mocht je thuis op je zolder, in 
de garage of in een overvolle boekenkast nog mooie boeken hebben 

staan, dan mag je deze tijdens openingstijden afgeven bij de Lónse bieb in de Pit. De opbrengst van de 
boekenverkoop gaat naar het in stand houden van het servicepunt van de bibliotheek in Overloon.

24

VAKGARAGE VAN DE VEN | ploseweg 4B, 5825 HN Overloon | 0478 642 692 info@vakgaragevandeven.nl 

Wij wensen U hele fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2023

Ook in 2023 de mooiste occasions met 
BOVAG garantie en de grootst mogelijke 
persoonlijke zorg geleverd.

www.vakgaragevandeven.nl

PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

BBeeddaannkktt vvoooorr uuww bbeellaannggsstteelllliinngg iinn hheett aaffggeellooppeenn jjaaaarr!! 
WWiijj wweennsseenn uu hheellee ffiijjnnee ffeeeessttddaaggeenn eenn eeeenn ggooeedd eenn ggeezzoonndd 22002233!! 

PPiieetteerr && AAnnnneemmiiee vvaann ddeenn MMuunncckkhhooff 
VVoooorr ddee ccoommpplleettee aaggeennddaa kkiijjkktt uu oopp ddee wweebbssiittee!! 

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Augustus

Cameraploeg Kerk stopt na 33 jaar

Kampioenen Tennis en Padel

Seizoenafsluiting Oker

Kindervakantieweek

Rolstoeldriedaagse F-35 naar ‘De Peel’



25

Augustus

Cameraploeg Kerk stopt na 33 jaar

Kampioenen Tennis en Padel

Seizoenafsluiting Oker

Kindervakantieweek

Rolstoeldriedaagse F-35 naar ‘De Peel’

26

Wij wensen u fijne feestdagen en
de beste wensen voor het nieuwe jaar

Uit op Zondag 

Waar: De Pit als bioscoop| Wanneer: zondag 15 januari 2023 | Tijd: 14:30 uur
Iedereen is welkom, ook niet-leden. Entree is gratis!

Naar de FILM Titel: La Famille Bélier
Het gaat om een doofstom gezin waarin alleen

het pubermeisje kan praten. 
Hoe leven zij met deze beperking binnen het gezin

en in hun omgeving? 
Deze fi lm is een geslaagde komedie. Geniet ervan…!

Jouw aandacht en liefde,
Voor jezelf en anderen.

Zorgt voor licht,
Daar waar het donker is.

En zal het 'oude', 
in het 'nieuwe' veranderen. 

-Pelgr im van het hart-
 
 

www.ankevanleeuwen.nl
Luis terkind -  Wandelen -

Boeken

Lichtvo
lle fee

stdagen.
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Een bedevaart naar Lourdes is altijd bijzonder

In 2023 gaat Stg. Over-
loonse Bedevaart naar 
Lourdes.

Van donderdag 4 t/m dinsdag 9 mei 2023. 
Mocht u interesse hebben om mee te gaan, bel ons 
en wij komen bij u aan huis voor informatie en het 
invullen van de papieren. Jeannette Cremers 06-
53516213.
Bent u CZ-verzekerde dan kunt u om de 5 jaar voor 
een speciaal tarief mee naar Lourdes. Opgave is mo-
gelijk zolang de gereserveerde plekken voor groep 
Overloon niet vol zijn.

Ook zijn wij op zoek naar begeleiders. Ben je fi t en 
in staat om rolstoelen te duwen, geef je op via de 

mail bedevaartoverloon@gmail.com en wij nemen 
contact met je op. Opgave is geen garantie dat je 
mee kunt. Het kan zijn dat er zich voldoende fami-
liebegeleiders aanmelden. Je krijgt zo snel mogelijk 
bericht.

Voor pelgrims en begeleiders die zich hebben inge-
schreven organiseren we voor vertrek naar Lourdes 
een ontmoetingsbijeenkomst.

Website Stg. Overloonse Bedevaart:
https://www.theobaldusparochie.nl/
Hier zie je de link naar Stg. Overloonse Bedevaart.

Wilmie Bongers, Jeannette Cremers en Riet van Raaij

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar 
maak elke dag een tikkeltje bijzonder 
voor iedereen het beste - het mooiste wat er is 
en telkens weer een ander prachtig wonder 

Goede kerstdagen en een hoopvol 2023 voor iedereen 

Stg. Overloonse Bedevaart, Wilmie, Jeannette, Riet. 

We wensen iedereen
een warm Kerstfeest

en
een hoopvol 2023

Bestuur:
Jacqueline, Wil, Henk, Maria, Christine, Fred, Suzan en Peter

Wij sparen nog steeds bierdoppen, metalen deksels, 
kroonkurken en waxinelichthouders voor medicijn-
onderzoek naar energiestofwisselingsziekte. Deze 
worden ingeleverd en wat het opbrengt gaat naar 
Stichting Energy4All. Spaart u ook mee? Inleveren kan 

bij mij. Je mag me ook bellen of appen, dan komen 
we ze bij u ophalen.

Contactgegevens:
Ellen Hofmans
Schaartven 4
5825 JH Overloon
0478-642526 of 06-10225044

Alvast bedankt voor jullie hulp!
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Lunch
Keuzemenu 3 gangen € 24,50

Diner
Keuzemenu 3 gangen € 42,50
Keuzemenu 4 gangen € 47,50

Kerstavond diner

1e Kerstdag  lunch diner

2e Kerstdag  lunch diner

VOL
VOL

Oudjaarsdag  lunch diner

Nieuwjaarsdag lunch diner

tot 19:30U

Oudjaarsdag: tot 22:00u
Nieuwjaarsdag: vanaf 11:00u

Volg ons op onze nieuwe Facebookpagina: 
facebook.com/GrandCafeBroerEnZusOverloon

Kom bij ons werken! 
Check onze website voor openstaande vacatures.

Informatie en reserveren:
kijk op grandcafebroerenzus.nl

of bel 0478-642045

Wij wensen u fijne feestdagen

en een goed en gezond 2023!
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Agenda
Woensdag 14 dec. Koken voor ouderen in de Pit. 
Aanvang 12:00 uur. Alleen voor genodigden.
Woensdag 21 dec. Kienen in de Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Donderdag 22 dec. Kerstviering in de Pit. Aanvang 
12:00 uur.
Donderdag 5 jan.   Snertdag. Verzamelen in de Pit 
10:30 uur en wandeling. 12:30 uur Snert eten en 
ontmoeten.
Woensdag 11 jan.  Koken voor ouderen in de Pit 
12:00 uur. Alleen voor genodigden.
Zondag 15 jan.  Uit op Zondag in de Pit. Programma: 
Film. Aanvang 14:30 uur. 

Kerstviering met een stijlvol programma rondom: 
HOOP, WARMTE en LIEFDE
Donderdag 22 december Om 12:00 uur beginnen 
we met een kerstlunch en laat je aan de feestdis 
verrassen in stijl. (Belangstellende leden hebben in-
middels aangemeld).

Uit op Zondag
Zondag 15 januari om 14:30 uur. Noteer het al op je 
kalender.
Na de feestdagen, diep winter met vaak minder 
naar buiten is dit aanbod een welkom uitje op die 
zondagmiddag. Ook voor jou? Kom eens samen kij-
ken en genieten met een bekende of je familie die 
die middag toch bij je op bezoek is. Dit aanbod is er 
voor alle senioren, ook niet leden zijn welkom.

Snertdag 
Woensdag 11 januari 2023
We verzamelen om 10:30 uur 
met een kop koffi e in de Pit. 
De sportievelingen starten 
hierna met een wandeling met 
puzzeltocht. Wie niet wil wan-
delen kan ondertussen gezellig 
blijven om te kaarten, of een ander spel te spelen, 
maar ook om wat te buurten.
Rond 12:30 uur kunnen we gezamenlijk genieten 
van een borreltje, de snert met worst en brood met 
spek. Na de maaltijd nog gezellig samenzijn, met 
ook allerhande spelen op tafel.

Heldersveld

Voor de nieuwe woonwijk in Overloon op het ter-
rein tussen de Pasveldweg en de Helderseweg wor-
den de plannen verder uitgewerkt. Bij een nieuwe 
woonwijk hoort ook een nieuwe naam. En deze 
naam is er. Bouwmij Janssen en Javo Vastgoed stel-
den een cheque beschikbaar aan degene die de 
mooiste/beste naam voor zou dragen. Voorwaarde 
was dat dit bedrag door de bedenker geschonken 
zou worden aan een goed doel. 

Annemarie Janssen heeft deze naam bedacht. Maar 
ook Pauline Keizers bedacht deze naam samen 
met haar vader Ton Keizers. Twee winnaars, dan 
ook twee cheques. De cheque van Annemarie gaat 

naar De Zonnegroet en Pauline en Ton Keizers 
schenken hun verdiende bijdrage aan Blaaska-
pel Freunde Echo. 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen van Heldersveld, schrijf je dan in voor de 
nieuwsbrief op www.heldersveld.nl

Twee medewerkers van Peelrand Makelaardij over-
handigen de cheque aan Ton en Pauline Keizers

V.l.n.r.. Tim Raassens (Bouwmij Janssen), Dick Arts
(Vind Makelaardij), Annemarie Janssen, Geert Martens 
(Bouwmij Janssen), Noa Martens (Vind Makelaardij)
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06-23923592
info@joycevandervorst.nl
www.joycevandervorst.nl
Instagram en Facebook

BODYBALANCE (vanaf 1 Jan.) 09:00 - 10:00u
BODYPUMP 19:00 - 20:00u

TOTAL BODYWORKOUT 09:00 - 10:00u
OUTDOOR TRAINING (vanaf 1 Jan.)19:00 - 20:00u

BODYPUMP 19:15 - 20:15u

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Groepslessen
Leefstijl Coaching

VANAF 1
JANUARI

BODYBALANCE
(YOGA)Locatie:

De Pit Overloon

Donderdag

TOTAL BODYWORKOUT 09:00 - 10:00u
BODYBALANCE (vanaf 1 Jan.)19:00 - 20:00u

Vrijdag

BODYPUMP 08:45 - 09:45u

Een gezonde leefstijl creëren
en daarbij gezonder, slanker

en fitter worden

VitaliteitcoachingBegeleiding bij Burn-out en
Stress reductie

Personal training

Vitaliteit Coaching

Personal Training

Trainen aan spierkracht en
conditie in de buiten lucht of

op locatie thuis/bedrijf

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Dit keer een vrije avond wegens St. Nicolaas. Met 
gemixte paren.
De 3 hoogst scorende paren in lijn 1:
1 Door van Tartwijk & Hein Fick 62.85%
2 Harry Willems & Tonny Polman 60.42%
2 José Clevers & Annie Siroen 60.42%

In lijn 2 waren de 3 sterkste paren:
1 Mien Kuenen & Piet Willems 65.80%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 63.37%
3 Ria van Son & Antoinette Coppus 58.13%

Nu een vervolg van de competitie. De 5e zitting in 
deze ronde.
De 3 beste paren in de gele lijn waren:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 64.58%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 61.25%
3 Mien Kuenen & Bert Vloet 59.17%

In de rode lijn zijn de 3 paren met de hoogste score:
1 Mia Henckens & Piet Willems  67.39%
2 Mien & Jac Spreeuwenberg 63.75%
3 Nellie & Piet Botden  61.65%

♠♣ ♥♦

Wenst iedereen hele fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar!

Land van Cuijk
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Ik breng je droomreis
tot leven...

Als je persoonlijke Travel Counsellor help ik je
met het vinden van de perfecte vakantie,

volledig afgestemd op jouw wensen.
Laat mij je inspireren!

Strandvakanties, stedentrips, avontuurlijke
rondreizen, wintersport, cruises, huwelijksreizen,
zakenreizen, reizen op maat, vluchten, autohuur,

hotelovernachtingen en zoveel meer…

Uw persoonlijke reisadviseur:

Charlotte Coenen

T 06 55 77 11 74
De Kleine Mortel 6
5825 KB Overloon
E charlotte.coenen@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/charlotte.coenen

4. OP DE HOOGTE VAN ACTUALITEITEN

5 REDENEN

1. EXPERTISE

om je perfecte reis door mij te
laten regelen:

Door mijn jarenlange reiservaring heb ik veel
van de wereld gezien en weet ik hoe je een
perfecte reis organiseert. Ik heb toegang tot de
meest geavanceerde systemen in Nederland en
Duitsland waarmee ik je het beste kan advies
geven.
2. PERSOONLIJKE SERVICE
Het bieden van een uitzonderlijke klantenservice
staat bij mij altijd centraal. Ik help je met het
vinden van de perfecte reis, volledig afgestemd
op jouw wensen.

3. BEREIKBAARHEID
Ik ben altijd bereikbaar waar en wanneer het jou
schikt, ook ’s avonds en in het weekend. Indien
gewenst ook op afspraak bij jou thuis.

Wij hebben een 24/7 duty office die alle
actualiteiten continue monitoren. In geval van
een calamiteit ben ik je directe aanspreekpunt
en sta ik voor je klaar.
5. VEILIG EN VERTROUWD
Travel Counsellors is aangesloten bij ANVR, SGR,
IATA en het Calamiteiten-fonds waardoor je
betaalde reissom financieel gewaarborgd is.

kom werken bij Restaria Loon!

VACATURE 
ALLROUND CAFETARIA MEDEWERKER
Wij zijn op zoek naar een allround cafetaria medewerker. 
Uren in overleg. Ervaring is een pré, maar niet noodzakelijk! 

Word jij enthousiast van onderstaande vacature? Loop gerust eens 
binnen of solliciteer via info@restarialoon.nl. Wij zien jouw reactie graag tegemoet!

Restaria Loon |  Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon | www.restarialoon.nl | 0478-641480

FIJNE FEESTDAGEN & 
een gelukkig 2023!
Gedurende de feestdagen zijn wij
24 t/m 27 december gesloten.
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Nieuwe eigenaar Grand Café Broer & Zus

60 jaar getrouwd Aggie en Toon Hendriks / Miny en Wiel Verhoeven

Oktober

DA winnaar regio

60 jaar getrouwd Joke en Piet Hendriks Workshop Lóns praote

September

Jan Lamers overleden BLOEMS 5 jaar Rob van den Boom 25 jaar 
dorpsdokter



33

Nieuwe eigenaar Grand Café Broer & Zus

60 jaar getrouwd Aggie en Toon Hendriks / Miny en Wiel Verhoeven

Oktober

DA winnaar regio

60 jaar getrouwd Joke en Piet Hendriks Workshop Lóns praote

September

Jan Lamers overleden BLOEMS 5 jaar Rob van den Boom 25 jaar 
dorpsdokter

34

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

06 25 55 89 35
info@hwautos.nl
www.hwautos.nl

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooo oo 
o
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Het Weer

Zowel november als de herfstperio-
de zeer zacht en fl ink zonnig.

Met een zuid tot zuidoostelijke 
stroming werd er droge en zachte lucht aangevoerd 
en zo hadden we op 1e  november meteen de hoog-
ste waarde van de hele maand. 
De thermometer gaf ruim 17 graden aan en een mi-
nimum van 13.2 graden was tevens een dagrecord. 
Ook in het vervolg bleven de waardes ruim boven 
normaal uitkomen. 
Extreem hoge temperaturen kwamen niet voor. De 
warmtegrens van 20 graden bleef buiten schot. De 
eerste 2 weken stelde de neerslag weinig voor en 
was het ook vaak zonnig met nog 3 heldere no-
vemberdagen. Nadien werd de wisselvalligheid wat 
groter en kon ik op de 17e de hoogste dagsom no-
teren. Er viel op die dag bijna 12 mm regen. Twee 
dagen later ging de wind om naar het noordoosten 
en het werd tijdelijk kouder. Tijdens het 3e novem-
berweekend ging de minimale waarde dalen tot 
matige vorst. Het werd precies –5 graden. Dat wa-
ren tevens de 2 enige vorstdagen, want nadien lie-
pen de temperaturen weer iets op boven normaal. 
Vooral de nachten bleven zacht. Dat hadden we ook 
te wijten aan een aantal zonloze dagen, waarbij de 
uitstraling werd tegengegaan.
Zowel minimum als maximum kwamen 2 graden 
boven normaal uit. Daardoor is het gemiddelde met 
8.8 graden nog op plaats 5 in de top10 terecht ge-
komen.
Het neerslagtotaal van deze slachtmaand bedraagt 

60 mm, 10 mm in de min.
Ook was het weer zeer zonnig. De warmtebron 
scheen op mijn station 109 uren en dat is 36 meer 
dan normaal. Vrijwel alle maanden van dit jaar wa-
ren veel zonniger dan we normaal mogen verwach-
ten. Mogelijk wordt dit het zonnigste jaar ooit.

Deze laatste benoeming is ook zeker van toepassing 
op de hele herfstperiode. 
Slechts in 3 jaren waren de herfstmaanden zonniger 
dan nu. De november van 2018, 2005 en 2011 brach-
ten respectievelijk 493, 467 en 459 zonuren. Nu 449.
Wat de temperatuur betreft komen we op plaats 3 
in de top 10. 2006 had maar liefst 13.7 als gemiddel-
de. 2014: 12.6 en nu 12.5 graden. De koudste herfst 
was die van het jaar 1993, toen bleef de waarde ste-
ken op 8.1 graden. Normaal is 10.7 gr.
Het totaal aan neerslag is uitgekomen op 178 mm, 
normaal is 200 mm. 
De droogste in 2018 met 90 mm en de natste in 1998 
met maar liefst 417 mm.

Inmiddels zijn we aan de eerste meteorologische 
wintermaand begonnen. En inderdaad was het met-
een een stuk kouder, erg somber en er volgde ook 
neerslag met een winters karakter. Hoe het verder 
gaat verlopen kun je volgen als je afstemt op radio 
MAASLAND FM 89.6. Mijn dagelijkse weerpraatje 
en wel om 12:30 uur, 13:30 uur en ook verder in de 
avonduren met herhaling. 

Weerman Bert Vloet
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Shop Jacobs
Voor motorolie, souveniers, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is. 

Wij verkopen van alles en nog meer. Nu hoge korting op heel veel artikelen. 
Wij zien u graag(vrijblijvend)in ons shopje. 

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 
Openingstijden 

ma. 08.00 – 17.00 
di. 08.00 – 17.00 
wo. 08.00 – 17.00 
vr. 08.00 – 17.00 
za. 09.00 – 17.00 

Donderdag en zondag gesloten 

Vuurwerk, oliebollen, 
champagne en wijn . Maar 
het enige wat echt telt is 

dat we in het nieuwe jaar 
gezond en gelukkig 

mogen zijn.  

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 
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Nieuwe pastoor
Jos Hermans

11 van de 11e

Sinterklaas Prins Joep en prinses Loes

Onze Groeters Afscheid huisarts Mooij Winnaar
ondernemersprijs
Willem Hofmans

November

Koninklijke onderscheiding Chrit Joosten Jubilarissen SSS’18
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Salon Toine krijgt nieuwe eigenaar!

Per 1 januari 2023 wordt Salon Toine overgenomen door Hair & Looks van Ronald Martens. 
Ronald is eigenaar van 20 salons in voornamelijk Brabant. Bijzonder aan Hair & Looks is dat iedere 
salon zijn eigen uitstraling heeft en  dus geen onderdeel is van een standaard keten en zo zal 

Salon Toine ook in de huidige vorm voortgezet gaan worden.

Voorlopig blijft Toine nog gewoon doorwerken maar de algehele leiding gaat over naar onze 
manager Jolanda Bosgoed. Jolanda is al sinds 2019 in dienst als manager. Al met al een grote 

verandering… maar ook weer niet.
Eigenlijk blijft voor onze bezoekers alles bij het vertrouwde.

Alvast  jne feestdagen en een voorspoedig  2023!

Team Salon Toine  

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  
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Gemeenteraad Land van Cuijk beveelt
Marieke Moorman aan als burgemeester

In een bijzondere raadsvergadering op 6 december 
is bekend gemaakt dat Marieke Moorman door de 
gemeenteraad wordt aanbevolen als burgemees-
ter  van Land van Cuijk. De offi ciële installatie zal 
begin 2023 plaatsvinden.

Wie is Marieke Moorman?
Marieke Moorman (52 jaar) is sinds 1 november 2013 
burgemeester van Bernheze. Een gemeente  met 
ruim 31.000 inwoners. De raad telt 23 leden. Samen 
met haar partner en kinderen woont ze in Heesch. 
Marieke Moorman werd geboren in Maastricht en 
genoot haar vwo-opleiding aan het Elzendaalcolle-
ge in Boxmeer. In 1988 haalt ze haar vwo-diploma 
en verhuist ze naar Tilburg om aan de Universiteit 
van Tilburg beleid- en organisatiewetenschappen 
te gaan studeren. Daarna werkte ze voor een op-
leidingsinstituut en in het onderwijs. Vanaf 2002 
was ze raadslid in Tilburg.  Daar werd Marieke in 
2006 wethouder. In 2013 werd ze burgemeester van 
Bernheze. Ze beschikt over een groot netwerk. Ze is 
onder meer lid van het hoofdbestuur van Stichting 
Het Brabants Landschap, voorzitter van de Vereni-
ging van Brabantse Gemeenten en voorzitter van 
de  stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES). 
Marieke is getrouwd en heeft drie kinderen.  De 
raad ziet in Marieke een burgemeester die betrok-
ken, enthousiast en authentiek is. Een burgemees-
ter die groot kan denken en klein kan doen. We zien 
in haar een burgemeester met nieuw elan die als en-
thousiaste aanvoerder aan de slag gaat met de uit-
dagingen zoals geformuleerd in onze profi elschets. 
Marieke beschikt over een groot Brabants netwerk. 
Verder neemt ze als bagage mee haar ervaring als 
burgemeester van Bernheze en die van wethouder 

in Tilburg. Maar bovenal neemt ze de persoon Ma-
rieke mee die uitstekend past bij ons Land van Cuijk.

Vervolgprocedure
De aanbeveling om Marieke Moorman te benoe-
men, wordt nu voorgelegd aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ter afslui-
ting van de procedure ondertekent de Koning het 
benoemingsbesluit. De burgemeester zal naar ver-
wachting begin 2023 worden geïnstalleerd door de 
commissaris van de Koning.
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Afvalinzameling
De GFT / Kliko wordt om de 2 we-
ken geledigd; de eerstvolgende ke-
ren zijn 23-12, (30-12 dus niet) en 
daarna 6-1 en 20-1-2023. Dit duurt 
tot en maart 2023.

De afvalkalender 2023 is ná half december bekend 
en komt dan op de website staan van Gemeente 
Land van Cuijk. Zie www.gemeentelandvancuijk.nl/
afvalkalender/ In de eerstvolgende uitgave van Ons 
Eigen Erf van 11-1-2023 zullen wij deze publiceren 
voor Overloon.

Kerstbomen worden altijd tegelijk met de GFT-E 
containers ingezameld, in Overloon op vrijdag 20 
januari 2023.

Hout stoken
Bij hout stoken komt rook vrij en dat is helaas onge-
zond voor jou en jouw omgeving. Zorg er daarom 
voor dat je stookt op de juiste manier. Zo blijft het 
voor iedereen prettig. Controleer sowieso altijd de 
stookwijzer via www.stookwijzer.nu.  
Zie ook gemeentelandvancuijk.nl/hout-stoken voor 
meer informatie 

Vanaf dinsdag 27 december meldlijn vuurwerkoverlast geopend

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden po-
litie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt en de 
gemeente Land van Cuijk op tegen vuurwerkover-
last. Iedereen kan vuurwerkoverlast melden via het 
speciale telefoonnummer: 06-13662347. De buiten-
gewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de ge-
meente kunnen op deze manier snel reageren op 
een melding. 

De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 decem-
ber tot en met vrijdag 30 december tussen 14.00 en 
22.00 uur. Op zaterdag 31 december is de meldlijn 
bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. Buiten deze 
tijden is het nummer van de regionale politie be-
reikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844.
Proces-verbaal bij bezit illegaal vuurwerk
De Politie maakt direct een proces-verbaal op bij het 
in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. De af-
handeling vindt plaats via het Openbaar Ministerie. 
Jeugdige overtreders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
krijgen een verwijzing naar het bureau Halt.
Melden opslag vuurwerk
Politie en gemeente controleren ook streng op de 
opslag van vuurwerk. Onrechtmatige opslag levert 
grote risico’s op voor de woonomgeving. De opslag 
van vuurwerk moet voldoen aan strenge veiligheids-
eisen en is alleen toegestaan met vergunning. Heeft 
u het vermoeden van de opslag van vuurwerk in uw
omgeving, dan kunt u dat melden via de speciale
meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem
bij Misdaad Anoniem via telefoon: 0800 – 7000.

Energietoeslag voor lage inkomens 

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Ge-
zinnen met een laag inkomen krijgen daarom een 
energietoeslag van de overheid. Met een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 
recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze 
nog niet aangevraagd? Dit kan nog tot en met 31 
januari 2023. Kijkt u voor meer informatie en voor 
het aanvragen op  www.gemeentelandvancuijk.nl/
energietoeslag.

Collectieve Zorgverzekering
Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien 
gebruik maken van de collectieve zorgverzekering 
bij VGZ. Tot 31 december 2022 kun je je aanmelden 
voor het Gemeentepakket 2023. Je kunt altijd mee-
doen, ongeacht jouw gezondheid.

Voor lage inkomens
Heb je een inkomen dat lager is dan 120% van de 
bijstandsnorm? En heb je niet te veel vermogen? 
Dan kun je gebruik maken van de collectieve zorg-
verzekering via de gemeente. Wij bieden het VGZ 
gemeentepakket. Als je hiervan gebruik maakt 
draagt de gemeente maandelijks bij in de premie 
van de zorgverzekering.
Aanmelden
Aanmelden doe je digitaal via: www.vgz.nl/zorgver-
zekering/gemeenten/landvancuijk.  
Bel met vragen met de frontoffi ce van het Sociaal 
Domein op (0485) 85 44 44. Of mail naar:
inkomensondersteuning@landvancuijk.nl. 
Of kijk op:
www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen 
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Afvalinzameling
De GFT / Kliko wordt om de 2 we-
ken geledigd; de eerstvolgende ke-
ren zijn 23-12, (30-12 dus niet) en 
daarna 6-1 en 20-1-2023. Dit duurt 
tot en maart 2023.

De afvalkalender 2023 is ná half december bekend 
en komt dan op de website staan van Gemeente 
Land van Cuijk. Zie www.gemeentelandvancuijk.nl/
afvalkalender/ In de eerstvolgende uitgave van Ons 
Eigen Erf van 11-1-2023 zullen wij deze publiceren 
voor Overloon.

Kerstbomen worden altijd tegelijk met de GFT-E 
containers ingezameld, in Overloon op vrijdag 20 
januari 2023.
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voor iedereen prettig. Controleer sowieso altijd de 
stookwijzer via www.stookwijzer.nu.  
Zie ook gemeentelandvancuijk.nl/hout-stoken voor 
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Vanaf dinsdag 27 december meldlijn vuurwerkoverlast geopend

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden po-
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een melding. 

De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 decem-
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krijgen een verwijzing naar het bureau Halt.
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u het vermoeden van de opslag van vuurwerk in uw
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bij Misdaad Anoniem via telefoon: 0800 – 7000.

Energietoeslag voor lage inkomens 

De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Ge-
zinnen met een laag inkomen krijgen daarom een 
energietoeslag van de overheid. Met een inkomen 
tot 120% van de bijstandsnorm heeft u over 2022 
recht op energietoeslag van € 1.300. Heeft u deze 
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Dan kun je gebruik maken van de collectieve zorg-
verzekering via de gemeente. Wij bieden het VGZ 
gemeentepakket. Als je hiervan gebruik maakt 
draagt de gemeente maandelijks bij in de premie 
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Aanmelden
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Of kijk op:
www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen 
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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 2023 abonnee van Ons Eigen Erf en machtig tot wederopzegging Stichting 
Ons Eigen Erf van mijn hieronder vermeld IBAN in januari van elk jaar het verschuldigde abonnements-
geld ten bedrage van € 15,- te incasseren.
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

IBAN:  ……………………………………………………………

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

Stop de ingevulde strook in de brievenbus van Museumlaan 33 of mail het formulier naar:
secretariaat@onseigenerf.nl Zie ook onze website: www.onseigenerf.nl/aanmelden

Hondenbegeleiding 
Begeleiding van hond en eigenaar 
Consult aan huis - privétraining 

Diverse lezingen en workshops  

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.comSamen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Agenda
2022
14 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
14 december
OVO, Kerstviering, de Pit, 19:30 
uur
17 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
17 december
LOGEKO, Kerstzingen, Het Hoog-
veld St. Anthonis, 14:30 uur
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 11:00 - 17:00 uur
18 december
Kaartverkoop Bonte Avond, de 
Pit, 11:00 - 13:00 uur
22 december
KBO, Kerstviering, de Pit, 12:00 
uur
24 december
Overloon War Chronicles, Licht-
jes op oorlogsgraven, CWGC 
begraafplaats (Engels kerkhof), 
15:30 uur
31 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
31 december Oliebollenactie Sjil

2023
4 januari
OVO, Nieuwjaarsreceptie, Grand 
Café Effe, 20:00 uur

5 januari
KBO, Snertdag
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen Jeugdcarnaval, de Pit, 
14:11 uur
11 januari
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
11 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit
14 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
15 januari
KBO, Uit op Zondag, fi lm La Fa-
mille Bélier, de Pit, 14:30 uur 15 
januari
KBO, Uit op Zondag, fi lm La Fa-
mille Bélier, de Pit, 14:30 uur
15 januari
TKO, MTB toertocht
18 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit, 20:00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond
25 januari
OVO, Filmavond, Museumzicht, 
20:00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond
28 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge

28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
8 februari
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
8 februari
OVO, Jaarvergadering, de Pit, 
20:00 uur
11 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 februari
KBO Uit op Zondag, 14:30 uur
13 februari
KBO Kijk op Kunst, de Pit
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
25 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 maart
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
8 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, de Pit, 20:00 uur
9 maart
Bedevaart Smakt

Nieuwjaarsontmoeting Land van Cuijk 
2023

De gemeente Land van Cuijk nodigt inwoners, on-
dernemers, vertegenwoordigers van sport-, cul-
tuur- en andere verenigingen en (maatschappelijke) 
organisaties van harte uit voor de eerste Nieuwjaar-
sontmoeting Land van Cuijk. De Nieuwjaarsontmoe-
ting vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023 van 16:30 
uur tot 18:30 uur (ontvangst vanaf 16:00 uur) in de 
Schouwburg Cuijk, Grotestraat 62.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de 
schouwburg zijn we genoodzaakt te werken met 
toegangskaarten voor deze Nieuwjaarsontmoeting. 
De gratis kaarten zijn te bestellen via www.schouw-
burg-cuijk.nl (maximaal 4 kaarten per persoon/or-
ganisatie). Zorg dat u erbij bent en reserveer uw 
gratis kaarten nu!
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Verschijningsdatums
2016: (24 x)

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

*3e Uitgave: op 11 februari
vindt de bezorging

plaats op donderdag
i.v.m. de Carnaval

Verschijningsdata 2023  (24 x)

1  11  januari
2  25  januari

  3  8 februari
  4  22 februari
  5  8 maart

6  22 maart
  7  5 april

8  19 april
  9  3 mei
  10  17 mei
  11  31 mei
  12  14  juni
  13  28  juni
  14  12 juli
  15  16  augustus
  16  30 augustus
  17  13  september
  18  27 september
  19  11  oktober
  20  25 oktober
  21  8  november
  22  22 november
  23  6  december
  24  20 december

Aanleverdatum kopij en
advertentie(s):

één week vóór de
verschijningsdatum.

Meer info bij:
Maria Stroecken   06 30322229
Carolien Loenen   06 48764812

HERBALIFE 
VOEDING 

ALS GOEDE BASIS 
VOOR EEN 

EVENWICHTIGE 
LEVENSSTIJL

PRETTIGE
FEESTDAGEN
EN EEN
GEZOND
NIEUWJAAR
ONDERSTAANDE COACHES
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11 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
23 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit
25 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 maart
OVO, Thema avond, de Pit, 20:00 
uur
3 t/m 6 april
KBO, Oosterse dagen
8 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 april
Freunde Echo, Muziekavond 
Freunde Echo en ???
12 april
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
12 april
OVO, Wandeling, verzamelen bij 
de kerk, 19:00 uur
16 april
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
17 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
18 april
OVO, Reisje, verzamelen bij de 
kerk, 08:30 uur
22 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
27 april
Koningsdag, Oranjefeesten
3 mei
OVO, Thema avond, de Pit, 20:00 
uur
6 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
7 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t 
Helder
10 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
10 mei
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
20 mei

Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
20 mei
KBO, Vrijwilligersdag
21 mei
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
24 mei
OVO, Afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
27 mei
KBO, Dagtocht
3 juni 
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
7 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
11 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
12 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
17 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
1 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
15 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
18 t/m 23 augustus
Kermis
22 augustus
KBO, Kermislunch
26 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi

10 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
11 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
13 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
23 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
5 oktober
KBO, Dag van Ouderen
7 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
11 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
21 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 oktober
Freunde Echo, Fenmiddag
4 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
18 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
23 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit
2 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
16 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
21 december
KBO, Kerstviering
30 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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Pit, 12:00 uur
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
11 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
12 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
17 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
1 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
15 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
18 t/m 23 augustus
Kermis
22 augustus
KBO, Kermislunch
26 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi

10 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
11 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
13 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
23 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
5 oktober
KBO, Dag van Ouderen
7 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
11 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
21 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 oktober
Freunde Echo, Fenmiddag
4 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
18 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
23 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit
2 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
16 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
21 december
KBO, Kerstviering
30 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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Extra puzzelplezier tijdens de feestdagen
In de eindejaarsuitgave deze keer 3 puzzels. Je mag 1, 2 of alle 3 de puzzels maken en in-
leveren. De prijzen zijn deze keer beschikbaar gesteld door MARGO BEAUTY EN ISMAKO-
GIEPRAKTIJK (Voetmassage inclusief voetbad) 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, met vermelding van naam en telefoonnummer.  Inleverdatum 
uiterlijk zondag 1 januari 2023. De winnaar van de puzzels in de uitgave van 30-11 is:
Nina van Dijk (Prijs beschikbaar gesteld door DA Drogisterij en Parfumerie).

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in 
alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook 
overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
BRAVO
BRONTOSAURUS
EDELE
FLITSEN
GEBINT
GLASBAK
GORILLA
GRENS
GROEN

HAPEREN
INEEN
LOPER
MISSIONARIS
MONTENEGRO
NARCIS
OPGOOI
OPTIE
RAADZAAM

RASTA
ROYAAL
SIMPEL
SPONTAAN
STAAK
STOFZUIGEN
TREKZALF
ULAAN
VIOLET

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 1 slagwerk 
4 bek 7 tot en met 8 afzet-
gebied 9 uitroep van pijn 11
noordwest 13 pl. in Zwitser-
land 15 hoogfrequent 16 kie-
zelsteen 17 land in Azië 18 
tegenover 19 vogelproduct 
20 zeegod 21 vechtsport 23
buiten dienst 24 voegwoord 

25 familielid 28 kleur 30 zangnoot 31 onderne-
mingsraad 32 harde klap 33 Europese hoofdstad 35
en dergelijke 36 controle 37 kosten koper 38 gedaan 
en laten 40 welriekende stof 42 informatie-techno-
logie 43 deel v.h. hoofd 44 brompot.
VERTICAAL
1 lengtemaat 2 bijbelse stad 3 stierenvechter 4 inleg-

werk 5 United Nations 6 bergplaats 7 gereedschap 
10 Europese voetbalbond 12 onmens 13 tegen 14
verbond 15 lastig 20 kloosteroverste 22 gewicht 26
handigheid 27 afdeling 28 gepofte maïs 29 rijst-
drank 32 bakmengsel 34 kaartspel 39 lumen 40 met 
name 41 Europese Unie 42 ego.

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

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28 29

30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42

43 44

7 9
6 8 2
7 1

2 5 7
3 9 5

1
1 3

5 7 9 6
6 5 2 4 8
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Warme Bakker Degen
Wij wensen iedereen fi jne

feestdagen en een gezond 2023!!

E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl • Webshop:bakkerijdegen.nl

Reclame: 19 t/m 24 december
Diverse dessertaartjes € 15,00

8 Witte zachte bollen + 2 gratis
8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Reclame: 26 t/m 31 december 
¾ Kersenvlaai € 6,80
Roomboter croissant € 0,85

4 Rozijnenbollen + 1 gratis

31 December bakken we oliebollen en 
appelbeignets alleen in onze winkel.
(In tegenstelling tot andere jaren komt er 
géén vereniging met onze ambachtelijke

oliebollen langs de deur)

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214

Reclame: 2 t/m 7 januari
¾ kruimelvlaai € 6,80
Tarwe rogge zonnepit € 3,25

4 Mueslibollen + 1 gratis 

Reclame: 9 t/m 14 januari
¾ Joegoslavische abrikoos € 10,60
Tarwe rogge pompoenpit € 3,25

4 Winterbolletjes + 1 gratis

2 3

Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2023:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   11 januari
aanleveren uiterlijk 4 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!

Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer:

 0485 845000

7  Meldingen bij Gemeente Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

wenst iedereen hele fijne 
feestdagen en een liefdevol 2023!

Heeft jouw kind moeite met het leren 
op de basisschool?

Verdient je kind een boost zodat het 
lekker in zijn/ haar vel zit en van 2023 een 

gelukkig en leerzaam jaar kan maken?

Kijk snel op mijn site of kom langs voor 
een gesprek om te kijken wat ik voor je 

kan betekenen!

www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124

Ga je (binnenkort) verhuizen?

Graag tijdig doorgeven aan/via
secretariaat@onseigenerf.nl

of per brief aan
Germien Martens, Museumlaan 33



Ons Eigen Erf


