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“Lónse Jòng!” Huikraker 2017

Overloon, 8 januari – In een overvolle Kultuurbunker
werden de jongens van Omda ‘t Kan door publiek en
jury gekozen als winnaars van de 41ste Liedjesmiddag.
Hun nummer “Lónse Jòng!” is daarmee Huikraker
2017 geworden.
Voor de 41ste keer organiseerde Fanfare Vriendenkring samen met Stichting De Huibuuke de Liedjesmiddag.
De middag begon om 11 minuten over 2 met het winnende liedjes van vorig jaar: “Vör âltied jòng” van
Loënie Tjoens.
Na deze opening kwamen de 9 deelnemers van de
liedjesmiddag 2017 aan de beurt. Voordat ze hun liedje mochten zingen, werden ze eerst nog even aan de
tand gevoeld door presentator Pascal.
Nieuw dit jaar was, dat na de optredens de jury – dit
jaar bestaande uit Rob Jacobs, Nicole Rutten en Joep
van Leeuwen – direct om hun mening gevraagd werd.
Dit gebeurde door de twee nieuwe medepresentatoren Renée Henckens en Annemarie Bardoel.

Nadat alle deelnemers eenmaal gezongen hadden,
werden de spotlights gezet op de jeugdcarnaval: Prins
Finn en Prinses Joyce kwamen op spectaculaire wijze
uit als prinsenpaar van de jeugdcarnaval 2017.
Vervolgens kon het publiek alle 9 liedjes nog een keer
bekijken en beluisteren. Zo kon iedereen zijn of haar
keuze bepalen. Het publiek is immers altijd mede verantwoordelijk voor de uitslag.
Het werd een mooie, muzikale middag. Ook dit jaar
werden alle nummers weer live begeleid door het fantastische orkest Freunde Echo onder leiding van Joost
Broekman.
Na de tweede ronde werden de stemmen geteld. Na
een kort dankwoordje aan deelnemers en medewerkers door Prins Freek I, maakten de voorzitters van de
fanfare en de carnavalsvereniging, Bert Bardoel en
Henk Weerts de uitslag bekend: Op de derde plaats
eindigde Maej Taej, tweede werden De Lónse Nachtegaaltjes.
En toen werd het spannend; De jongens van Omda ‘t
Kan wonnen met hun kraker “Lónse Jòng”!
Na het uitreiken van de beker en de traditionele “Sleutel”, een attribuut dat er
voor zorgt dat je de hele carnaval overal
binnenkomt, zongen de winnaars natuurlijk nog een keer hun winnende
nummer en sloten daarmee deze prachtige middag op een geweldige manier
af.
Volgend jaar is er natuurlijk weer een
liedjesmiddag, dan op zondag 7 januari
2018. We zien iedereen dan graag weer
om 11 over 2 in de Kultuurbunker.
Omda ’t Kan zal de titel hier dan uiteraard komen verdedigen!
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Tekst Huikraker 2017

Omda ’t Kan - “Lónse Jòng!”
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Waor ik ok kòm
‘t is naoit wá vör meej
Ze lieke wel aoveral gek
Verstoj d’r echt niks van
Prót heej nou zó raar?
Het ie ’n spraakgebrek?
Tusse de fip en de fállie, dor kòm ik vandán
Ik laef ien ’t Lónse lând.
Daor is waor ik bliêve wil
Mien laeve lang
Ik bin gewoën ’ne Lónse jòng
En mien hart dè lit òp mien tòng
Van òns pap en mam heb ik Lóns gelierd
Mienen trots is groet, ik bin verierd
Nog nie misschien
Zuj ik ‘nen Bekse wille zien
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As echte Lónder bliêf ik trouw án ‘t Huibuukelând
Hier bin ik toch òp mien pláts
Zal naoit wille verhuûze ik bliêf âltied hier.
Nië ik verkoëp genne kwats.
Tusse de fip en de fállie, dor kòm ik vandán
Ik laef ien ’t Lónse lând.
Daor is waor ik bliêve wil
Mien laeve lang
Ik bin gewoën ’ne Lónse jòng
En mien hart dè lit òp mien tòng
Van òns pap en mam heb ik Lóns gelierd
(2x)
Mienen trots is groët, ik bin verierd
Nog nie misschien
Zuj ik ‘nen Bekse wille zien

Het mag geen naam hebben
Niet gewonnen in de Staatsloterij en geen Postcodekanjer? Dan maar weer gewoon gaan werken… !
De buren hebben ook niet gewonnen! Je bent dus niet de enige armoedzaaier in de straat.
Kerstboom nog niet ingeleverd? Dan moet hij blijven staan tot volgend jaar!
Volgende jaarwisseling weer oliebollen van SJIL. Ik kan niet wachten…!
Is darten sport? Dan biljarten ook… !

Kerkberichten

Muzikale verzorging door het
Dames- en Herenkoor

15 januari – 28 januari
Zondag 15 januari 10.30 uur
Gebedsviering
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Truus
Kerkhof-Jansen, tevens voor Paul
Kerkhof vanwege zijn verjaardag: Tien Hendriks vanwege zijn
verjaardag.
Zondag 22 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Frans
Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Henk
Alders, tevens voor Riek Aldersvan den Hoven vanwege haar verjaardag; Nellie Hendriks-Rongen
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 16 januari 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 23 januari 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen
U kunt via de Omroep Land van
Cuijk, voorheen de BLOS RTV
Boxmeer, naar de uitzendingen
kijken via kanaal 40. De uitzendingen zijn alleen te ontvangen
voor Ziggo abonnees.
De digitale TV-programma’s zijn,
behalve in de gemeente Boxmeer,
ook te zien in de gemeenten St.
Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Elke zondagmorgen tussen 10.30
– 11.30 uur en bij bijzondere
feestdagen wordt de viering uitgezonden vanuit de kerk via
het TV kanaal Omroep Land van
Cuijk.
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 29 januari en 5 februari ij de kerkberichten in Ons Eigen
Erf vermeld wilt zien, wordt u
vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 17 januari op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:

Binnenlopen in de pastorie
op dinsdagmorgen
Iedere dinsdag is er gelegenheid om
binnen te lopen in de pastorie voor
het opgeven van een intentie, een
praatje, samen een kopje koffie drinken, voor een vraag of als u iets te
melden hebt.
De pastorie is hiervoor geopend van
10.00 – 11.30 uur. Wel even aanbellen! Ook de kerk is dan open voor
het opsteken van een kaarsje en een
gebed.

Met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de
pastorie of
in de pastorie op zondagmorgen
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 10.
Voor het melden van een overlijden kunt u rechtstreeks contact
opnemen met het secretariaat
van de parochie Maria, Moeder
van de Kerk, tel. 0623887860,
Nadat binnen de parochie een
kennisgeving van overlijden is
ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur
de kerkklokken worden geluid en
zal melding worden gedaan op
de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl
Uitgebreide informatie over de
deelparochie H. Theobaldus kunt
u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken
kunt u zich richten naar het emailadres
info@theobaldusparochie.nl

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende adres: Lepelstraat 13 A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246 en is geopend van maandag t/m woensdag
van 09.00-12.30 uur en op vrijdag van 09.00-12.30 uur
Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te bereiken onder telefoon 06
23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de Kerk: www.
parochiemariamoedervandekerk.nl

Tarieven 2017 voor de deelparochie Overloon vanaf 01-01-2017
Intentie bij mis of gebedsviering
€ 10.Uitvaart met eucharistie en avondwake
€ 450.Assistentie door priester bij crematie
€ 135.(exclusief reiskosten)
Avondwake
€ 155.Huwelijksviering
€ 370.(incl. huwelijksvoorbereiding)
Jubileumviering
€ 280.Doopviering
vrijwillige bijdrage
Communieviering
bijdrage in projectkosten in
overleg met de werkgroep
vormselviering bijdrage in projectkosten in overleg
met de werkgroep

offerkaars
misboekje
afroepen overledene
niet afkomstig uit parochie

€ 0,50
€ 0,10
€ 5.-

Collecte:
1. opbrengst collecte tijdens (uitvaart)viering en
avondwake komt ten goede aan de parochie
2. opbrengst collecte ná afloop (uitvaart)viering en
avondwake kan ten goede komen aan een goed
doel

Naar Lourdes met Stg. Overloonse bedevaart
van 19 t/m 24 mei 2017
In het kerstnummer heeft u kunnen lezen dat er
een informatiebijeenkomst wordt gehouden voor
belangstellenden en CZ-verzekerden uit Overloon
en wel op zaterdag 14 januari om 15.30 uur in de
kleine zaal in de Pit.
Wij zijn op zoek naar begeleiders. Wilt u graag
als begeleiding mee en bent u in staat om tijdens
de bedevaart rolstoelen met de bedevaartgangers
bergop en bergaf te duwen, meld u dan aan op 14
januari in de Pit. Er volgt nog een aparte informa-

tiebijeenkomst voor begeleiders (meegaan als begeleiding, hieraan zijn wel kosten verbonden). Voor
inlichtingen neemt u contact op met Riet van Raaij,
0478-580181.
Opgave pelgrims en vrijwilligers kan vanaf zaterdag
14 januari tot 5 februari 2017. Voor deze reis geldt
vol is vol.
Stg. Overloonse Bedevaart
Jeannette Cremers en Riet van Raaij

De Pit kan niet zonder u!
Dat willen we graag aan
u uitleggen!
Allereerst willen wij u
allen het allerbeste toewensen voor 2017.
De afgelopen twee jaar zijn voor De Pit financieel
niet goed geweest. Dit heeft het bestuur genoopt
om een aantal maatregelen te nemen. Om misverstanden te voorkomen, willen wij u graag informeren over de oorzaak en de genomen maatregelen.
Financiële situatie.
Naast vaste kosten zoals verzekeringen, belastingen,
onderhoud en afschrijving heeft De Pit te maken
met variabele kosten waarvan de hoogte grotendeels bepaald wordt door het gebruik van de zalen.
Denk daarbij o.a. aan de inzet van personeel voor
de bediening, schoonmaak en planning en administratie van de reserveringen. Hoe meer gebruikers,
hoe hoger deze kosten zijn. Met de vernieuwbouw
in 2013 werd de capaciteit van De Pit aanzienlijk
vergroot. Dat hieraan behoefte was, blijkt duidelijk uit de toename van de bezetting met ruim 30%.
Uiteraard zorgt dit voor meer huurinkomsten. Echter de huurinkomsten dekken slechts een klein ge-

deelte van de totale kosten. In 2012 was dat 20%
en in 2016 zal dit naar verwachting 21% zijn. Wat
dit betreft is er weinig verschil tussen voor en na de
vernieuwbouw. De rest van de kosten werd gedekt
door horeca-inkomsten. Juist daar constateren we
sinds 2 jaar een enorme terugval van inkomsten. Tot
en met 2014 kwam naast elke euro huur zes en een
halve euro aan horeca-inkomsten binnen. In 2015
was dit nog vijf en een halve euro en in 2016 zal het
minder dan vijf euro zijn. Voor De Pit betekent dit
een vermindering van de totale inkomsten in 2015
met € 24.000,- en in 2016 met € 30.000,- ten opzichte van 2014. De exploitaties van 2015 en 2016 geven
dan ook een verlies te zien. Dit maakt het nemen
van maatregelen onvermijdelijk.
Sinds de vernieuwbouw wordt het onderhoud aan
het gebouw en installaties zoveel als wettelijk is
toegestaan door een groep van vrijwilligers gedaan, die elke tweede zaterdag van de maand in
De Pit actief is. Het ligt niet in de verwachting dat
er nog veel meer op beheer en onderhoud van het
gebouw bezuinigd kan worden. Wel wordt dit jaar
door een werkgroep van deskundigen onderzocht
of het energieverbruik naar beneden kan.
Naast de vaste wekelijkse bijeenkomsten van de ver-

enigingen vinden er in De Pit jaarlijks ongeveer zeventig andere activiteiten plaats, zoals o.a. carnaval,
uitvoeringen, afscheidsbijeenkomsten en informatieavonden. De contracturen van de drie vaste parttime medewerksters gaan hier voor een groot deel
aan op. Na aftrek van schoonmaak- en beheeruren
blijft er minder dan vijf uur per week over om in te
zetten voor dienstverlening aan de vaste wekelijkse
gebruikers. Net genoeg om één avond in de week
één personeelslid in te zetten vanaf zeven uur ‘s
avonds. Om uitsluitend de personeelskosten van dit
ene personeelslid te dekken, zouden alle zalen van
De Pit die avond minstens voor drie uur verhuurd
moeten zijn.
Voorheen werden de tekorten op deze onrendabele
avonden gecompenseerd met de jaarlijkse horecainkomsten. Helaas is dit nu niet meer mogelijk, met
als gevolg dat er geen financiële ruimte meer is om
op onrendabele avonden betaalde krachten in te
zetten.
De omzet van de carnavalsactiviteiten in 2015 was
aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Dit verschijnsel deed zich niet alleen in Overloon voor, maar
leek een algemene trend te zijn. Voor het bestuur
reden om uit te gaan van een structurele verlaging
van inkomsten en te zoeken naar passende maatregelen om de gevolgen op te vangen. Uitgangspunt
daarbij was, dat eerst gekeken zou worden naar
verlaging van de kosten en daarna, indien nog nodig, naar verhoging van inkomsten middels aanpassing van prijzen en tarieven. De grootste kostenpost
voor De Pit zijn de personeelskosten. Minder inzet
van betaalde personeelsuren werd speerpunt voor
het bezuinigingsbeleid. Om die reden werd het personeelsbestand niet aangevuld nadat onze beheerster per 1 juli 2015 met pensioen was gegaan. Om
de inzet van betaalde personeelsuren te beperken,
werd aan de vaste gebruikers gevraagd om in hun
zaal zelf de stoelen en tafels te plaatsen en na gebruik weer op te ruimen. Tevens werd gestart om
het vrijwilligersbeleid op te zetten. Daarvoor hebben we verschillende gemeenschapshuizen in onze
regio bezocht om te informeren naar hoe zij het
vrijwilligersbeleid hadden georganiseerd en wat
hun ervaringen in de praktijk waren.
Na de carnaval van 2016 bleek duidelijk dat het
verlies aan inkomsten in 2015 niet als eenmalig beschouwd kon worden. Ook werd duidelijk dat alle
pogingen om het aantal betaalde personeelsuren
terug te dringen slechts beperkt gewerkt hadden.
Op 25 april 2016 hebben we in een ingelaste vergadering alle vaste gebruikers op de hoogte gebracht
van de financiële situatie en een aantal maatregelen

genomen. De consumptieprijzen werden per direct
verhoogd. De zaalhuur werd omgezet in een uurtarief in plaats van een tarief per dagdeel. Openingstijden werden voortaan gekoppeld aan daadwerkelijk verhuurde tijden. Aangekondigd werd ook dat
de huurprijzen per 1 januari 2017 zouden worden
verhoogd met 10%. De huurprijs van een grote zaal
komt daarmee op € 7,70 en een kleine zaal op € 4,40
per uur, te huren per kwartier met een minimum
van anderhalf uur. Daarnaast is in deze vergadering uitleg gegeven over het vrijwilligersbeleid en
de stappen die gevolgd zouden worden om vrijwilligers aan te trekken die namens De Pit tijdens de
onrendabele doordeweekse avonden als gastvrouw
of gastheer aanwezig zijn.
Vrijwilligers van De Pit.
Sinds 23 april 2016 zijn we bezig met het aantrekken van vrijwilligers.
Inmiddels is er een aantal vrijwilligers aan de slag.
Over hun werk in De Pit zijn zij zeer tevreden en enthousiast. De beste manier om meer vrijwilligers te
krijgen is mond op mond reclame. Helaas duurde dit
te lang, omdat we in 2016 verrast werden met nóg
minder horeca-inkomsten dan in 2015.
Op 23 november 2016 zijn opnieuw alle vaste gebruikers op de hoogte gebracht van de situatie. Het
beleid van De Pit is en blijft om vrijwilligers te hebben die namens De Pit werken. Echter, zolang er
nog niet genoeg eigen vrijwilligers zijn, vragen we
van de vaste wekelijkse gebruikers extra inspanning
om hun clubgebouw draaiende te houden. Aan de
vaste wekelijkse gebruikers is gevraagd om op hun
oefenavond gezamenlijk de coördinatie en invulling
hiervan te regelen. Uiteraard wordt dit waar nodig
begeleid en ondersteund door onze beheerster.
Als bestuur zijn we ons er ten volle van bewust dat
dit voor de verenigingen en hun leden allerminst
aangenaam is. Op dit moment zien we echter geen
andere mogelijkheid om op korte termijn dit probleem op te lossen. Wij vertrouwen erop dat u daarvoor begrip kunt opbrengen. Wij zullen er alles aan
doen om voor De Pit weer een financieel gezonde
toekomst te borgen. Wij kunnen dat echter niet alleen. De Pit is van en voor ons allemaal. Als u ons
wilt helpen, laat het weten aan de beheerster of
aan een van de bestuursleden.
Wilt u graag informatie over wat u voor De Pit kunt
betekenen, kom dan naar onze informatieavond op
maandag 23 januari om 20.00 uur in De Pit. Wij willen u dan graag uitleggen hoe leuk werken in De
Pit is.
Bestuur De Pit

HET WEER
Zonnigste december ooit. Jaar warm,
nat en toch zeer zonnig.
De eerste week van deze maand was
het wat winters te noemen. Er kwamen 4 heldere en
vrij koude dagen voor, waarbij ik op 2 dagen matige
vorst kon noteren. Tevens met -5.3 graden de laagste waarde. Met veel zon nog altijd ruim boven nul.
Nadien werd het wat wisselvalliger en somberder,
maar regenen deed het nauwelijks.
Het vrij zachte weer ging door tot eind van de
maand. Toch rond de kortste dag van het jaar vroor
het een paar graden en was er overdag veel zon.
Tevens wat lagere temperaturen.
De hele maand was de luchtdruk ongekend hoog en
dat heeft een nieuw record opgeleverd. Het gemiddelde bedraagt 1028.6 hecto-pascal.

Maar een paar dagen voor de kerst hadden we met
een depressie te maken, waarbij op 2 dagen ruim 15
mm regen viel. Dankzij een krachtig hogedrukgebied, met de hoogste barometerstand sinds februari
2008, werd het droog en volgden er nog een paar
fraaie heldere dagen en ging het licht vriezen. Maar
de laatste dag sloten we af met een zonloze en erg
mistige dag.
Het was de enige keer dit jaar dat we van een ijsdag
konden spreken.
Het maandtemperatuurgemiddelde komt uit op 4.4
graden, tegen 3.2 normaal.
Zoals eerder gezegd was het een erg droge maand.
De neerslag bleef hier beperkt tot 28 mm, terwijl 71
mm normaal is voor de 1e wintermaand.
Aan zon hadden we zeker geen gebrek. Ze scheen
maar liefst 93 uren en dat is nog nooit voorgeko-

men. Vorig jaar was het met 85 de zonnigste 1e wintermaand ooit.
Het is ook weer een bijzonder jaar geworden. Vele
dagrecords sneuvelden.
Nog nooit had ik zoveel warme dagen kunnen noteren. Op 125 dagen werd het 20 graden of meer.
Zomerse en tropische dagen kwamen wel ooit meer
voor.
Ook een record, maar dan in negatieve zin, was de
junimaand. Nog nooit kon ik in één maand zoveel
neerslag noteren. Met 180 mm was dat bijna het
3-voudige. Overigens had ik op 30 mei de grootste
dagsom ooit. Er viel toen 72 mm.
Ook nog een record in september, toen we de langste hittegolf voor deze maand bereikten. Het aantal
zonuren was ook ongekend hoog.
Het jaargemiddelde aan temperatuur bedraagt 10.9
graden. Normaal is 10.2 gr.

Dat betekent een gedeelde 8e plaats in de top 10.
Het was voor mijn begrippen een nat jaar. Met 865
mm komen we uit op plaats 7 in de lange reeks sinds
1900.
Toch was het een zeer zonnig jaar. Het totaal aan
zonuren komt uit op 1880 uren en daarmee hadden
we een overschot van 260 uren. Dat betekent plaats
4 in de top 10.
Nieuwjaarsdag zijn we gestart met een zonloze mistige en kille dag. Nadien was het licht wisselvallig,
met wat oplopende temperaturen.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je afstemt
op en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via
radio MAASLAND FM 89.6 en wel om12.30, 13.30 en
ook om 17.15 uur.
Ook via Radio VENRAY FM 90.2 ben ik te horen.
Weerman Bert Vloet

Let op! Afvalkalender 2017 valt eind januari op de mat
Uw huidige Afvalkalender loopt nog
door tot en met januari 2017. Andere jaren ontvingen alle huishoudens
in het Land van Cuijk en Boekel de
nieuwe Afvalkalender aan het einde
van het jaar op de deurmat. Dit jaar
loopt de kalender dus door tot 1 februari 2017.
Eind januari ontvangt u een nieuwe Afvalkalender.
Gooi uw kalender aan het einde van dit jaar niet bij
het oud papier, maar bewaar deze nog een maand
langer.
Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030
Om dit doel te halen, voeren we een aantal veranderingen door. Vanaf 1 februari 2017 komen we iedere week het gft-afval bij u ophalen. Dat voorkomt
een hoop nare luchtjes! Want juist dat afval dat
voor die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten en
ander keukenafval (theezakjes, schillen, koffiedrab)
hoort in die gft-container. Plastic verpakkingsafval,
blik en drankkartons blijven we 1 keer per 2 weken
inzamelen. Restafval in de blauwe tariefzak halen
we 1 keer per 4 weken aan huis op. U heeft over
alle wijzigingen een brief ontvangen. Die informa-

tie vindt u ook op www.afvalaanbieden.nl.
Digitale afvalkalender
U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op www.
afvalaanbieden.nl en in de AfvalApp van het Land
van Cuijk en Boekel. Uw persoonlijke afvalkalender
kunt u downloaden op de website door uw postcode en huisnummer in te voeren. Met de AfvalApp
heeft u op uw smartphone of tablet altijd actuele
informatie over de afvalinzameling bij de hand. U
kunt zelf instellen dat u een melding krijgt op uw
telefoon de avond voorafgaand of ochtend van de
inzamelingdag welk afval u aan de straat moet zetten. De App is gratis te downloaden en te vinden in
de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp.
Voor meer informatie
Bekijk onze website:
www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp:
www.deafvalapp.nl
Stuur ons een e-mail:
info@afvalaanbieden.nl
Volg ons op Twitter:
@BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn:
(0485) 338 352

Aan alle inwoners van Overloon
Het Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad heeft geld beschikbaar voor initiatieven tot verbetering van
- de naam zegt het al - de leefbaarheid.
Voor het uitkeren van bedragen gelden de volgende criteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Alleen projecten die de leefbaarheid in Overloon bevorderen en toegankelijk zijn voor de
gehele gemeenschap komen in aanmerking.
Alleen projecten op sociaal cultureel gebied die Overloonbreed worden opgezet, komen
voor subsidie in aanmerking.
Projecten dienen duurzaam, niet commercieel, en voor een breed publiek toegankelijk te
zijn en mogen geen persoonlijk belang dienen voor de aanvrager(s).
Projecten dienen uitgevoerd te worden binnen Overloon en alleen beschikbaar te zijn voor
Overloonse inwoners en/of verenigingen.
Projecten mogen geen winstbelang hebben.
De aanvraag dient tussen 1 januari en 1 april van het lopende kalenderjaar te worden
ingediend bij de dorpsraad.
De aanvraag wordt door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier ingediend bij
de dorpsraad. Het formulier is ook op te vragen via de website van de dorpsraad, zie
contactpagina.
De aanvraag moet worden voorzien van een meerjarenplanoverzicht dat betrekking heeft
op het lange termijn (jaarlijks) onderhoud van aangeschafte objecten.
De dorpsraad neemt vóór 30 april van het lopende kalenderjaar een beslissing over de
toekenning van de subsidieaanvraag.
De projecten moeten in het lopende kalenderjaar worden gerealiseerd.
De werkgroep, bestaande uit 3 leden van de dorpsraad, kan de aanvrager(s) uitnodigen om
hun project(en) nader toe te lichten.
De aanvrager legt uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar verantwoording af
over de uitgave(n), door middel van het overleggen van facturen en/of een bewijs van
betaling en/of bewijs van aangaan van een verplichting (bijvoorbeeld een contract).
Aan het einde van het lopende kalenderjaar zal de dorpsraad beslissen of in het volgende
kalenderjaar binnen dit fonds bedragen worden uitgekeerd. Deze beslissing wordt op de
website van de dorpsraad bekend gemaakt.

Inschrijvingen kunnen, ondersteund met argumentatie die voldoet aan bovenstaande criteria, gericht
worden aan brievenbus@dorpsraadoverloon.nl. Kijk ook op de website: www.dorpsraadoverloon.nl.
Laat het geld niet liggen, maar zet het in voor de leefbaarheid in Overloon!
De werkgroep Leefbaarheidsfonds van de dorpsraad,
Wilma Nabuurs - Mia Peters – Twan Wilmsen

Beste inwoners van Overloon,
Vorig jaar heeft de gemeente
het Speeltuinenbeleid weer
opgepakt. De Dorpsraad is
bezig geweest met het inventariseren en categoriseren van alle speeltuinen
in Overloon.
Hierbij is de vraag uit de Ringovenbuurt gekomen
of er een speeltuintje kan komen op de Ringoven.
Plaatsing van een nieuwe speeltuin op de Ringoven
is voor de gemeente echter geen optie, aangezien er
aan de Merseloseweg al een speeltuintje ligt. Tenzij
dit speeltuintje verplaatst wordt naar de Ringoven!

Vanuit de Ringovenbuurt is vernomen dat kinderen,
vanwege het oversteken op de drukke Merseloseweg, niet veel gebruik maken van het speeltuintje
aan de Merseloseweg.
Bij deze dan ook de vraag van de dorpsraad aan de
buurtbewoners en andere inwoners of er bezwaren
zijn om het speeltuintje van de Merseloseweg te
verplaatsen naar de Ringoven.
Heeft u bezwaar tegen dit plan, maak het kenbaar
door een mail te sturen naar:
brievenbus@dorpsraadoverloon.nl.

Beoogde locatie speeltuin Overloon bekend
Donderdag 15 december
heeft het bestuur van de
Stichting Recreatie en Meer de buurtbewoners van
de beoogde locatie geïnformeerd over de plannen
omtrent de toekomstige speeltuin. De plannen werden kritisch beoordeeld maar positief ontvangen en
na veel input van de buurt zelf zijn ook de buurtbewoners geënthousiasmeerd. Fijn om te zien dat ook
hier draagvlak is, de eerste vrijwilliger heeft zich al
gemeld vanuit de buurt!
De buurt had de primeur! Maar dan nu toch eindelijk de beoogde locatie naar buiten brengen voor

De Gemeente Boxmeer heeft de beoogde locatie positief en enthousiast ontvangen en is deze week gestart met de uitvoering van de quickscan. Na groen
licht van de gemeente hoopt de stichting in het
nieuwe jaar zo snel mogelijk van start te gaan met
de sponsor gesprekken om de benodigde financiële
middelen bij elkaar te krijgen om de speeltuin nog
in 2017 te realiseren. Daarnaast kan Twan Bierens

de vele geïnteresseerden die de ontwikkeling van
de speeltuin op de voet volgen. Dit blijkt wel uit het
feit dat de Facebookpagina van de speeltuin inmiddels al meer dan 1000 volgers heeft.
Vlak nabij de afrit van de A73 ligt een mooi groot
braak stuk grond tussen de aspergevelden en het
restaurant de OverBeek verscholen. Dit perceel van
1,2 ha biedt volop mogelijkheden voor de realisatie
van de speeltuin, een avonturenbos, kinderboerderij en een plek waar in een later stadium werkgelegenheid gecreëerd kan worden voor mensen met
een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

van W&B Consultants dan eindelijk van start met de
subsidie- en fondsenaanvraag omdat dit tot zover
nog niet mogelijk was zonder beoogde locatie.
Kortom, zeer positief nieuws dus om het jaar mee
af te sluiten en het nieuwe jaar mee in te luiden.
De Stichting Recreatie en Meer wenst iedereen fijne
feestdagen en veel speelplezier in het nieuwe jaar.

Workshop “Lóns schriêve”
Neeje rônde –
neeje kânse. Mit de Carnaval vör de duur zitte veul
Lónders mit de hând ien ’t häör: hoe schriêf ik dè
ien ònze Lónse moêdertaal? Dörrum geft de dialectwerkgroep “wie wa bewaart”, net as vörrig
jaor, wer ‘ne workshop “Lóns schriêve”. Ien amper
twië uurkes de belangriekste truukskes van ‘t “Lóns
schriêve” liere. Wie wil dè nie?

Umdet weej ger wille wiëte hoeveul minse d’r
kòmme en òp welken aovend, asteblief vandaag
of maerge nog efkes ánmelde òp info@wiewabewaart.nl.
’t Is hendig, mar gen vörwaarde, as ge òwwen aege
laptop of iPad mit kunt neme, um te kunne ienlogge òp ònze website. ’t Wört ‘ne lierzame, mar zeker
ok gezelligen aovend! Vör ‘t geld hoefde ‘t nie te
laote, d’n intree kôst niks.

Kòm òp woensdag 11 jannewarie 2017 of móndag
16 jannewarie van twintig tot twiëntwintig uur nor
de Pit.

Kòmme dus…!

Voor wie bovenstaande moeilijk te begrijpen is,
volgt hier de tekst in het Nederlands!

Kom op woensdag 11 januari 2017 of maandag 16
januari van 20.00 - 22.00 uur naar de Pit.

Workshop “Lóns schriêve”

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er
komen en op welke avond, a.u.b. uiterlijk 8 januari
even aanmelden op info@wiewabewaart.nl .
Het is handig, maar geen voorwaarde, als je je eigen laptop of iPad kunt meenemen, om te kunnen
inloggen op onze website. Het wordt een leerzame,
maar zeker ook gezellige avond! Voor het geld hoef
je het niet te laten, de entree gratis.

Nieuwe ronde - nieuwe kansen. Met carnaval voor
de deur zit menig Overloner met de handen in het
haar: hoe schrijf ik het in onze moedertaal? Daarom
geeft dialectwerkgroep “wie wa bewaart”, net als
vorig jaar, weer een Workshop “Lóns schriêve”. In
slechts twee uurtjes de voornaamste kneepjes van
het “Lóns schriêve” leren, wie wil dat niet?

Komen dus…!

Oude foto’s en bidprentjes zoeken en bekijken
via www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
dagen. U kunt dit doen door het doorzoeken van
ons Foto- en Bidprentjesarchief op: www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl.
U kunt de site ook vinden via Google
Intypen: De Oude Schoenendoos

Velen van u zullen ongetwijfeld wel al eens via internet door de historische fotoverzameling van
Stichting De Oude Schoenendoos gebladerd hebben en daar de mooie fotoherinneringen, over hoe
het vroeger was, gevonden hebben.

Het Fotoarchief:
Het is mogelijk om d.m.v. de zoekbalk in het fotoarchief met elk denkbaar woord foto’s te zoeken.
Hierbij kan gedacht worden aan bijv. straatnamen,
gebouwnamen, familienamen enz. (uiteraard moet
dit zoekwoord wel al in onze tekstbestanden voorkomen). De zo gevonden foto’s kunnen via het zetten van vinkjes in een speciaal filter (rechts naast de
foto’s) meer en meer uitgeselecteerd worden. Via
extra knoppen kan elke foto beeldschermgroot bekeken worden. Door op de foto te klikken is er meer
informatie over de foto te lezen.

Graag nodigen wij u uit om onze Foto’s en Bidprentjes nu voortaan nog beter via onze eigen website te
bekijken. Misschien wilt u zo maar even rondkijken
of misschien bent u zelfs op zoek naar een oude foto
van uw huis of de omgeving waar u woont of zoek
u meer naar familieleden of bekenden uit vroegere

Wij zijn constant uit op verbetering. Treft u foto’s
aan die voor u herkenbaar zijn en ziet u dat wij
geen of onjuiste informatie hebben over wat er op
de foto te zien is, dan horen wij dit graag van u. Wij
zullen uw informatie dan gebruiken om de fototekst
te verbeteren. Via de menuoptie - Contact - kunt u
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dit aan ons doorgeven. Vergeet u a.u.b. hierbij niet
het Objectnummer van de foto te vermelden, zodat
wij weten over welke foto het gaat.
Het Bidprentjesarchief:
Door het gebruiken van de ‘Index op familienamen’, kunt u rechtstreeks een familienaam selecteren en van daaruit verder zoeken. Na het aanklikken van een naam komt u op een pagina met meer
uitgebreide gegevens. Vaak, maar niet altijd, kunt
u op deze pagina op een kleine afbeelding van het
bidprentje klikken waarna het bidprentje in groot
formaat op uw beeldscherm te zien zal zijn. Als
blijkt dat wij van de gevonden persoon over gegevens van familieleden beschikken, dan zijn deze ook

zichtbaar gemaakt en kunt u zijn of haar bidprentje
(indien aanwezig) ook verder bekijken.
U kunt elk onderstreept woord of datum enz. verder aanklikken waarna veelal interessante informatie of een tijdsbeeld weergegeven zal worden.
Wij wensen u in 2017 veel geluk, gezondheid en
kijk-, lees- en zoekplezier in ons steeds groeiend digitaal archief dat enkel door de inzet van enkele enthousiaste vrijwilligers uitgebouwd wordt en langzaam maar gestaag uitgroeit.
Namens De oude Schoenendoos,
Piet Marcellis

'n Zalig Neejjaor!
'n Neej jaor, dus
tied vör 'n neej
thema en dizze kier is det de smoking. Misschien det
d'n Burgemaester en 't Hoofd van de schól d'r 'ne
hán, mar verder haj vroeger ien Loën hóst niemes
aoit van 'ne smoking gehuurd. Jack Fonck verkôcht
die dinge ien ziene winkel ien Venroy, mar drage:
hoëguut mit Kersmis án d'n dis of as heej uutreejde
mit ziene Mustang. De Pestoer haj ien diejen tied
zienen aege "Black Tie" en telde zien zaegeninge
en anders wel de knuëp van zien gewaad.
Nódet d'n tillevisie d'r was gekòmme en de waereld beej òns binnebrocht, kwaam 't ien òns dörp
mier ien zwang: wòdde mitdoên dan hing d'r wel
'ne smoking ien de kâst. Mit name beej koere was
dit kledingstuk aerg ien trek: de drie basse van 't
bejaardekoer ginge al vroeg mit hunnen tied mit en
ziet nòw is hoe pontificaal de kels van Logeko dormit vör d'n dag kòmme.
Nòw ok nog de Âlde Prinse zich dormit tooie is 't
verworre tot dördewaekse klier en de smoking
denkt 'r 't ziene van.

Hoe de smoking dor zelf ovver dinkt beschreef Theo
Cremers ien 'n stukske. Flohr Vloet het de beejpâssende foto's gemakt.
Vör ònze rubriek Is 't wel of nie Lóns, wie wet 't?
hebben weej wer 'n par neeje woorde en 'n uutdrukking gehuurd:
- moîke
- óste
- de koeie verzeeje
As iemes wet wát 't betaekent, lót 't òns dan efkes
wiëte via de mail of 't gasteboek.
Weej wardiere 't biëstig det 'r nog steeds minse zien
die òns vörziên van neeje woorde en weej wille òllie uutnuëdige um dè te bliêve doên. Klaenen tip,
huurde iets, schriêft 't òp of zet 't ien òw tillefoon
en stuurt 't dör via 't gasteboek of de mail, anders
vergette 't en dè zeuj zund zien.
Kiek mar 's òp de site, veul laes- en kiêkplezier!
www.wiewabewaart.nl
Wies wer ‘s!

KBO-OVERLOON
(anno MCMLV)
AGENDA
[waarin ook drie voor niet-leden toegankelijke evenementen]
vanaf 11 januari
ZONDAG 15 JANUARI: Uit op zondag; vertoond wordt
de film Chocolat. Gratis toegang voor iedere belangstellende. Van half drie tot rond 4 uur. In de Pit.
DONDERDAG 19 JANUARI: Snertdag. Zie verder de folder met aanmeldstrook. Deze is sinds enige tijd in het
bezit van alle leden. Aanmelden kan nog tot en met
a.s. zondag 15 januari.
VRIJDAG 27 JANUARI: Bijeenkomst Samen Eten. Aanvang: half zes. Waar? Bij “Leuke Broeders” aan de
Oploseweg. Aanmelden voortaan bij Wilmie Bongers
(0478-641837). Liefst tot een week voor de bijeenkomst.
VRIJDAG 3 FEBRUARI: Bonten Aovend van De Hui-

buuke. Let op de aanvangstijd (zie entreekaartje)
WOENSDAG 8 FEBRUARI: Koken voor ouderen. De
tachtigplussers die binnenkort hun verjaardag zullen
vieren of recent verjaard zijn, ontvangen bijtijds hun
uitnodiging.
ZATERDAG 11 FEBRUARI: Mitlaifbal in de Pit. Samenwerkingsproject van De Huibuuke en KBO. Aanvang
om 14.11 uur. Gratis toegang voor iedere 16-plusser,
lid of geen lid. Meer informatie op de vorige week bij
de leden bezorgde folder.
ZONDAG 12 FEBRUARI: Uit op zondag in de Pit. Van
14.30 tot rond 16.00 uur. Gratis toegang voor elke geinteresseerde. Nadere inlichtingen zullen volgen.
VRIJDAG 24 FEBRUARI: Bijeenkomst van Samen Eten in
“In de Keulsche Pot”. Aanmelden - liefst tot een week
van tevoren - voortaan bij Wilmie Bongers (via vaste
telefoon 641837; meer doorgeefmogelijkheden vinden leden in de laatste Nieuwsbrief).
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‘n Liëg stuk
Kleine rimpelingen in het vlakke land rond Overloon
zeggen vaak veel over het verleden. Als je vanuit
Overloon de Helderseweg neemt, dan zie je na de
boerderij van Van den Munckhof links een laag stuk
land met steile randen en rechte hoeken. Dan weet
je dat onze voorouders daar actief zijn geweest.
En dat zijn ze! Er ligt heel wat zweet op dat stukje
grond. Het is namelijk een oude leemkuil geweest.

Leem? Waar was die leem dan voor nodig?
Toen in 1907 de Zusters van de Liefde hadden besloten om - met tussenkomst van de zakenman Trynes - Psychiatrisch centrum ‘Sint Anna’ te stichten in
Venray, had diezelfde Trynes ook bemiddeld dat hij
de stenen zou leveren. Tegen een som van 80.000
gulden zou hij een ringoven bouwen en 15 miljoen
stenen leveren. Hij wist namelijk dat in de ondergrond van Overloon een laag leem voorkwam
die geschikt was om bakstenen van te produceren.
En zo geschiedde: de ringoven kwam er aan
de Bossenhoek en op diverse plaatsen in en
rond Overloon werd de leem uitgehakt. Een
bijna onvoorstelbaar zware klus: al ploeterend en glijdend over de leem werd het
zware, plakkende spul opgegraven en op een
wagen gegooid. Bij regen glibberden de arbeiders over de leem, bij zonneschijn moest
de harde bovenlaag uitgehakt worden.

De steile rand langs de Helderseweg

Bij de steenoven werd de leem in mallen geduwd, gedroogd en gebakken, waarna de gebakken stenen via een spoorlijntje werden afgevoerd
naar Venray. De ringoven werd zwaar beschadigd in
oktober 1944 en is niet meer opgebouwd. Wat rest
zijn de rimpelingen in het land.
Gert-Jan Nabuurs
Met dank aan Piet Marcellis (Stichting De Oude
Schoenendoos)

Zo moet het er hebben uitgezien: een groep mannen aan
het werk in de leemkuil rond 1925. Deze foto is van de
Steenfabriek de Vijf Eiken in Gilze-Rijen, maar in Overloon
zal het niet anders zijn geweest.

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Voedselbank-actie bij PLUS Verbeeten
In de winkels van PLUS Verbeeten in Overloon en
Vierlingsbeek is er op vrijdag 16 en zaterdag 17 december een Voedselbank-actie gehouden. Klanten
hielpen om de voedselpakketten voor de Kerst aan
te vullen met langhoudbare producten. Leerlingen
van Metameer en de Vrienden van
de Voedselbank stonden erbij om de
producten in ontvangst te nemen.

gen voor voedselpakketten voor ongeveer 190 gezinnen in het land van Cuijk.
De stichting heeft de ANBI status en is te bereiken
op http://www.vriendenvoedselbank.nl

Het was een geweldig succes, er is
heel veel ingezameld!
Namens alle gezinnen die gebruik
moeten maken van de Voedselbank:
BEDANKT!
De Stichting Vrienden van de Voedselbank is in februari 2015 opgericht
en heeft tot doel om de Voedselbank
Land van Cuijk te ondersteunen. Die
bestaat vooral uit het initiëren van
acties om geld of voedsel te verkrijgen zodat de Voedselbank kan zor-

LOGEKO huldigt jubilarissen
Tijdens de Nieuwjaarsborrel dinsdag 3 januari werden er twee jubilarissen gehuldigd. Ger Rutten was 40 jaar lid en
Stien van de Kaap 12,5 jaar lid.
Ze werden toegesproken door de voorzitter en
aan beiden werd een oorkonde overhandigd.
Ger kreeg de gouden speld opgespeld door zijn
partner Paula. Zowel aan Paula als Dick van de
Kaap, de partners, werd een bos bloemen overhandigd.
Na een oorverdovend “Lang zullen ze leven” en
applaus werd de avond op ludieke wijze voortgezet. Deze keer was het de beurt van de sopranen om er iets bijzonders van te maken, wat
heel zeker goed gelukt is.
Na gezellig nog wat nageborreld te hebben,
ging daarna iedereen tevreden huiswaarts.
We hopen er ook in 2017 een mooi muzikaal
jaar van te maken.
PR LOGEKO

V.l.n.r.: Ger, Paula, Stien, Dick
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Ganesha Klank
Resonantie therapie

Klankontspanning / Klankcoaching
Laat je verrassen door de ontspannende,

energie gevende werking van de Klank van

Klankschalen, stemvorken en Chinese Gongs
Bart Cox Theobaldusweg
4c 5825 BL Overloon
tel. 06 20209031

mail. info@ganesha-klank.nl
web. www.ganesha-klank.nl
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Fanfare Vriendenkring luidde
het nieuwe jaar in Tilburg in
Op de eerste echte winterdag van het jaar toog
Fanfare Vriendenkring afgelopen zaterdag met de
bus naar Tilburg. In het kader van ‘Verrassende ontmoetingen’ verzorgden zij samen met de Harmonie
van Thorn een nieuwjaarsconcert in de concertzaal
van Tilburg. Een bijzondere aangelegenheid voor
alle muzikanten. Nooit eerder speelden we in zo’n
prachtige concertzaal waar ondanks het slechte
weer veel toeschouwers op afgekomen waren. Niet
alleen uit Tilburg en omgeving. Een volle bus ‘Vriendenkring-fans’ ging met ons mee.
De harmonie uit Thorn beet het spits af, onder leiding van Norbert Nozy. Dit orkest behoort tot de
toporkesten van Limburg, of beter gezegd Europa.
In mei van afgelopen jaar behaalden zij de officiële
titel “Europees Kampioen” door glansrijk het eerste
“European Contest for Wind Orchestra’s” te winnen in de concertdivisie.
Zij speelden enkele prachtige werken.
Heel bijzonder om samen met hen een
concert te mogen verzorgen.
Na de pauze was het de beurt aan
Fanfare Vriendenkring. Dit jaar geen
kerstvakantie voor de leden, maar ‘keihard’ door repteren voor de werken
die deze avond ten gehore werden gebracht. Het concert werd onder leiding
van dirigent Geert Mooren geopend
met een prachtige ‘Elzas procession’
die we tijdens het laatste kerstconcert
ook aan ons Overloonse publiek lieten
horen.

zij met dit nummer Nederlands Kampioen op haar
bugel en in Tilburg liet zij nog één keer horen waarom zij de zo verdiende kampioen werd.
Een tweede bijzondere solist was deze middag Rangel Silaev (16 jaar). Op zijn vleugel speelde hij samen
met de fanfare het door hem zelf gecomponeerde
Hymne voor vrede. Een bijzonder werk waarin Rangel een ode brengt aan vrede, zoals we dat allemaal
in de huidige wereld zo graag zouden willen zien.
Een concert waar we met zijn allen met ontzettend
veel plezier op terug kijken. We genoten van de
prachtige Tilburgse zaal en willen op deze manier
heel graag onze Overloonse fans bedanken. Wat
ontzettend leuk dat jullie met ons mee waren! Een
mooie aftrap van een spiksplinternieuw fanfarejaar.

Ook niet te missen tijdens deze middag was het o zo ingewikkelde werk
Sunken Village. Maanden werd hier
door de muzikanten aan gerepeteerd en in Tilburg
liet de fanfare horen dat al het oefenen niet voor
niets was geweest.
Ons programma werd vervolgd met hét kampioensnummer van Janine Verberkt. In oktober 2016 werd
Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van Henk de Vries woensdag jl.
Henk was een zeer gewaardeerd collega-lid van
de Dorpsraad. Vanaf de beginjaren van de
Dorpsraad was hij hierin actief.
Wij waarderen zijn grote inzet voor het dorpsbelang en we zullen Henk dan ook erg missen.
We wensen Gerda, Constantijn en David
veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden Dorpsraad Overloon.
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Geweest: kerstviering
Woensdag 14 december werden we
bij de ingang van de Pit om 19.00
uur verwelkomd door de Kerstman. In de foyer en in de gang was het een drukte
van belang , want daar waren zo’n 170 Overloonse
vrouwen aanwezig!
Bij binnenkomst kreeg iedereen een nummer, en op
die manier werden vanzelf de groepen gevormd die
een korte route gingen lopen. Het organiserende
buurtschap had een wandeltocht uitgestippeld met
vier posten. Daar kregen we enkele versnaperingen
en moesten we opdrachten maken. Het weer was
perfect: fris en droog. Velen vonden het heerlijk
om ’s avonds een frisse neus te halen in gezelschap
van andere vrouwen. En ondertussen een gezellig
praatje te maken. Dus helemaal top, dat begin van
de avond. Enkele dames die niet zo goed ter been
waren, zijn in de Pit gebleven, en zij hebben zich
prima vermaakt met o.a. spellen en het maken van
dezelfde opdrachten als buiten.
En dan kom je weer binnen, lekker warm, jassen uit,
een kopje koffie erbij. Of iets anders. We kregen de
tijd om te kletsen en daar werd volop gebruik van
gemaakt.
Hetzelfde groepje enthousiaste
meisjes van de buitenpost, hebben op het podium nogmaals
voor ons een ingestudeerde
(kerst)dans gedanst. Inclusief
kerstmuts. Daarna werden de
tafelgesprekken weer hervat
met op de achtergrond gezellige kerstmuziek.
Tussendoor kregen we tot drie
keer toe een lekker hapje, ge-

maakt door de “Heeren van Overloon”.
Tot slot werd door mevrouw Annie Vloet, zittend in
een zetel op het podium, een kerstverhaal voorgelezen uit het boek van
Geert van Dijk. Je kon
een speld horen vallen:
iedereen zat ademloos
te luisteren naar dit
prachtig voorgelezen
verhaal. De sfeer was
geweldig!
Ieder jaar is deze avond weer
een gezellige aanloop naar de
Kerst! Wij (leden en bestuur)
willen
het
organiserende
buurtschap dan ook hartelijk
danken voor al het werk dat ze
hebben gedaan om van deze
avond een gezellige avond te
maken!
WAT KOMT:
Onze jaarlijkse gezellige filmavond zal plaatsvinden op
woensdag 18 januari om 20.00 uur in Museumzicht.
De film heet “La famille Bélier” en is een Franse
filmkomedie uit 2014.
Het gaat over het gezin Bélier waar iedereen doof
is, behalve de oudste dochter Paula. Zij fungeert
dan ook als de onmisbare link tussen de dovenwereld en de geluidswereld. Paula ontdekt dat ze geweldig kan zingen, maar worstelt met haar puberteit en de handicap van haar familie. Zij blijft haar
droom echter koesteren en zal dit zangtalent al snel
benutten. We volgen alledaagse beslommeringen,
maar eigenlijk ook weer niet alledaags voor ons….

Beste inwoners van Overloon,
Onlangs hebben wij in ‘Ons
Eigen Erf’ een oproep gedaan
om informatie te verkrijgen
over crashes en noodlandingen
van vliegtuigen op Overloons
grondgebied tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Velen van u hebben hierop gereageerd. Onze dank
hiervoor!
Wat opviel was, dat sommigen van u een vliegtuig
noemden dat aan het einde van de oorlog (eind
1944 - begin 1945) een noodlanding gemaakt zou
hebben op/bij het huidige perceel van Van Vleuten
aan de Vierlingsbeekseweg.

Het toestel, een DC3 (Dakota transportvliegtuig)
zou daar enkele maanden gestaan moeten hebben.
Een en ander past wel in de luchtoperaties bij Grave
en Arnhem, echter, concrete aanwijzingen hebben
wij tot dusverre niet gekregen.
Er werd ook gesuggereerd dat het mogelijk om een
Engels verkenningsvliegtuig zou gaan!
Zijn er nog getuigen-, foto- of filmverslagen, mij
realiserende dat Overloon rond die tijd nagenoeg
helemaal verwoest was en veel inwoners geëvacueerd waren.
Wie kan ons verder helpen?
Leo Janssen
06-53693428/0478-582175
1

T: +31-88-530 8000
A: Vierlingbeekseweg 6b, 5825 AW, Overloon
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E: info@kiptaria.nl
W: www.kiptaria.nl

Voormalig zaalvoetbalteam
café Hannes
heeft nieuwe sponsor.
Harold en Petra Goemans, de beheerders van de
Raaijhal hebben besloten om de sponsoring van
het voormalige team café Hannes m.i.v. seizoen
2016/2017 over te nemen onder de nieuwe naam VC
de Raaijhal en hebben het team in een nieuw tenue
gestoken. Wij als team waarderen het zeer dat Ha-

rold en Petra namens de
Raaijhal de sponsoring
hebben overgenomen. Daardoor kunnen wij bijna
iedere vrijdagavond lekker onze wedstrijden blijven voetballen en daarna gezellig een avond vertier
hebben in de Raaijhal.

Staand v.l.n.r.: Niels Vloet, Teun van
Bree, Daan van de Vondervoort, Harold,
Goemans, Cas Rutten, Lucas Meeuse,
Ivo Aerts.
Hurkend v.l.n.r.: Dirk Nijssen, Bart
Beckers, Maikel Kersten, Lars Achten,
Dennis, Martens, Joep Weerts.
Niet op de foto: Rick van Well, Rik Alders,
Jasper Nijdam, Maik Martens, Marcel,
Rooijmans, Niels van Driel, Stephané
Kouwenberg, Mark Verbeek.

Coppis & Cruijsen ATB-toertocht
Overloon op 15 januari
Toerklub Overloon organiseert op
zondag 15 januari 2017 de spectaculaire Coppis &
Cruijsen ATB-toertocht. We hebben afstanden van
35, 45 en 55 km. Dit geeft de fanatieke en ook de
beginnende ATB-er de mogelijkheid om zijn of haar
grenzen te verkennen. Uiteraard zal de vaste ATBroute van Overloon het hart vormen van deze tocht,
afgewisseld met vele andere uitdagende paden.

ontvangen € 1,- korting. Tenslotte wordt de tocht
verreden onder NTFU voorwaarden.
In verband met de veiligheid van onze deelnemers zal
de vaste ATB-route die dag tot 14.00 uur afgesloten
zijn voor niet-deelnemers.
Meer informatie vind je op www.toerklub.nl of via
06 10559433.

De pauzeplaats is bij De Lange in het Vlak. Daar
zijn de charmante dames van het Red Bull promotieteam aanwezig met hun bekende mini’s
en samples. Uiteindelijk zal de route finishen
met het wedstrijdparcours van de Jos Feron
cup! Dit zware en technische rondje zal geheel
door het museumpark lopen en hier kan men
nog het onderste uit de kan halen!
De startplaats is bij eetcafé en pannenkoekenhuis “Museumzicht” aan het Museumplein in
Overloon. De fietser kan hier na afloop gebruik
maken van een afspuitplaats voor de fiets. Er
kan gestart worden tussen 9.00 en 10.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. NTFU- en
KNWU-leden en jongeren tot en met 18 jaar
1

Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
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Mountainbike- en Cyclocrosswedstrijden om de
‘Jos Feron Cup’ in Museumpark Overloon op 22 januari
Op het terrein van
het
Oorlogsmuseum
in
Overloon
www.limburgcross.nl
worden op 22 januari voor de vierde keer wedstrijden MTB en cyclocross gehouden. In het museumpark is een parcours
uitgezet langs tanks en over bruggen met korte
klimmetjes en afdalingen.

Jos Feron Cup

tijdig in te schrijven zodat er tijd is om het parcours
te verkennen. Voor een daginschrijving kan men
een daglicentie ter plekke nemen.
Inschrijven kan vanaf een uur vóór aanvang van de
wedstrijd. Kosten van deelname bedragen 5 euro
voor de jeugd en 10 euro voor de overigen.
Zie voor meer informatie: www.limburgcross.nl.

De jeugdklassen rijden een korter rondje. Deelname is voor jong tot oud. Enige
ervaring in het mountainbiken of cyclocross is wel gewenst. Inschrijven kan in
eetcafé en pannenkoekenhuis Museumzicht, gelegen aan het Museumplein te
Overloon.
Edwin Arts zal er alles aan doen om in
Overloon op de hoogste trede te eindigen, iets wat hem tot nu toe nog niet gelukt is. Maar ook Jos Jacobs zal zich van
zijn beste kant laten zien. Het belooft
een spannende strijd te worden en dus
heel aantrekkelijk voor publiek. Toegang
tot het park is gratis.
De wedstrijden beginnen om 10.00 uur.
Voor de deelnemers is het belangrijk om

Bas Peeters tijdens de Jos Feron Cup van 2016

1

Overloon -

0478 588 889 - Venray

Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Overloonse Bridgeclub
Tijdens de laatste zitting van
deze ronde zijn de drie beste
paren in geel:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Marijke v. d. Boom & Aike v. Glabbeek
3 Ton Melis & Paul Vloet
In de rode lijn:
1 Thea & Lex Biessels
2 Leo van Grootel & Bert Vloet
3 Luus & Wim van Son

59.38%
56.60%
56.25%
62.89%
61.10%
57.05%

In de groene lijn:
1 Thea Waterreus & Mien Hegger
2 Irma Huijs & Adele van Leuken
3 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam

61.81%
61.11%
60.07%

Daarmee is de eindstand bekend. De drie paren met
het hoogste gemiddelde zijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
58.96%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
57.25%
3 Marijke v. d. Boom & Aike v. Glabbeek
57.13%
In de rode lijn behaalden het hoogste gemiddelde:
1 Thea & Lex Biessels
60.12%
2 Miny & Wiel Verhoeven
54.94%
3 Luus & Wim van Son
52.62%
Het hoogste gemiddelde in de groene
haalden:
1 Jos van de Pas & Gerrit Weijs
2 Koos Bongers & Jo Kok
3 Mia Henckens & Jac van der Voorn

lijn be56.50%
56.35%
55.89%

In de daaropvolgende week was er een vrije kerstdrive.
De drie beste paren in geel:
1 Jac Huijs & Piet Willems
64.29%
2 Leo van Grootel & Bert Vloet
60.42%
3 Thera & Jan van Gaal
56.25%

Agenda
2017
11 januari
Wiewábewaart, Workshop Lóns
schriêve, De Pit, 20.00 uur
12 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 januari
Gilde, oud papier ophalen
14 januari
Overloonse bedevaart, Informatie Lourdesreis, De Pit, 15.30 uur

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son
2 Corrie Hartong & Math Keulards
3 Ton Melis & Paul Vloet
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers

65.28%
60.07%
54.17%
54.17%

In de groene lijn:
1 Koos Bongers & Jo Kok
2 Annemie Huijbers & Riny van Sundert
3 Nelly & Piet Botden

60.54%
58.22%
58.15%

Ditmaal de slotdrive van het jaar. De drie sterkste
paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
63.13%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers
58.33%
3 Thera & Jan van Gaal
58.13%
In de rode lijn:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg
2 Mien Kuenen & Truus Stiphout
3 Annie Visser & Jan den hoedt

62.15%
60.42%
58.68%

In de groene lijn:
1 Jac Huijs & Piet Willems
2 Annemie Huibers & Riny van Sundert
3 Ricky Henckens & Henk de Vlam

63.75%
60.83%
58.75%

Het jaar begonnen met een vrije drive. De drie beste
in de gele lijn:
1 Mien Kuenen & Truus Stiphout
59.58%
2 Els Bovee & Wil ten Horn
58.75%
3 Miny & Wiel Verhoeven
53.33%
In de rode lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet
2 Annie Visser & Jan den Hoedt
3 Thea & Lex Biessels

71.67%
64.00%
61.50%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden
2 Irma Huijs & Adele van Leuken
3 Harrie de Bruijn & August Janssen

64.61%
58.08%
56.67%

15 januari
Toerklub, Coppis&Cruijsen ATB
toertocht, Museumzicht, 9.00 uur
15 januari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
film Chocolat, De Pit, 14.30 uur
16 januari
Wiewábewaart, Workshop Lóns
schriêve, De Pit, 20.00 uur
18 januari
OVO, filmavond, Museumzicht,
20.00 uur
19 januari
KBO, Snertdag

22 januari
Toerklub, Jos Feron ATB wedstrijd, Museumpark, vanaf 10.00
uur
22 januari
Raaymeppers,
Badmintontoernooi, Raayhal, 10.00 - 16.00 uur
23 januari
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
25 januari
OVO, winterwandeling, De Pit,
19.00 uur
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl
Voor computers, printers, wifi, cartridges,
Routers, onderhoud en reparatie.

Zoet & pittig
KEURSLAGERKOOPJE

500 gram rundergehakt +
4 hamburgers

samen

Varkensvlees en brie, dat is een bijzonder
lekkere combinatie! Geniet van dit zachte
stukje varkensvlees.

Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon
Tel. 0478-64 12 58
www.centen.keurslager.nl

695

VLEESWARENKOOPJE

100 gram boerenmetworst +
100 gram boterhamworst

samen

SPECIAL

Honey brie
100 gram

175

198

ELKE WOENSDAG

Gemengd of rundergehakt
2x 500 gram

650

Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 januari 2017.

Vraag
naar onze
n
specialiteite

29 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
19.00 uur
1 februari
OVO, jaarvergadering met optreden van Inge Kamp, De Pit, 20.00
uur
3 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
4 februari
Huibuuke, Rondbrengen Huiwage, 09.00 uur
4 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur
8 februari
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
9 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 februari
Gilde, oud papier ophalen
11 februari
Huibuuke, Mitlaifbal, De Pit,
14.11 uur
12 februari
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
14.30 uur
15 februari
OVO, kookworkshop bij De Garde in Helden, 16.00 uur vanaf 14
Oktoberplein
20 februari
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
21 februari
OVO, excursie Wagyu farm in
Veulen, 13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
22 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize
Loôn, 19.00 uur
25 februari
Huibuuke, stunt, receptie, De Pit,
19.00 uur
26 februari
Carnaval
27 februari
Carnaval
28 februari
Carnaval
8 maart
OVO, Internationale Vrouwendag m.m.v. COA, De Pit, 20.00 uur
9 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 maart
Gilde, oud papier ophalen

15 maart
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
20 maart
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
22 maart
OVO, diabetes, De Pit, 20.00 uur
26 maart
Oorlogsmuseum, Battlefield tour
5 april
OVO, creatieve avond, De Pit,
20.00 uur
6 april
OVO, excursie Bronlaak in Oploo,
13.00 uur vanaf 14 Oktoberplein
8 april
Gilde, oud papier ophalen
13 april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
15 april
Freunde Echo, paaszaterdag met
gastkapel
19 april
OVO, interieur, De Pit, 20.00 uur
23 april
Atletiekvereniging, Kleffenloop
Overloon
24 april
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
25 april
OVO, reisje met Rondvaartboot
Filia Mosae, 9 uur vanaf 14 Oktoberplein
27 april
Stichting Oranjefeesten, Activiteiten i.v.m. Koningsdag, Gildeterrein, vanaf 10.00 uur
10 mei
OVO, wensambulance Brabant,
De Pit, 20.00 uur
11 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
13 mei
Gilde, oud papier ophalen
19 t/m 24 mei
Overloonse bedevaart, Lourdesreis
20 en 21 mei
Oorlogsmuseum, Militracks
22 mei
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
24 mei
OVO, afsluitingsavond - fototocht
door Overloon, 18.00 uur vanaf
14 Oktoberplein

8 juni
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
10 juni
Gilde, oud papier ophalen
19 juni
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur
24 en 25 juni
FanFest 110
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
12 augustus
Gilde, oud papier ophalen
19 en 20 augustus
Oorlogsmuseum, Santa Fe Event
2017
26 en 27 augustus
Cultuurfestival “Schijt aan de
Grens”, 2e editie
9 september
Gilde, oud papier ophalen
23 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, première
avondvoorstelling, De Pit
24 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, middagvoorstelling, De Pit
29 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
30 september
Jubileumshow Zang & theatergroep Oker 1977 - 2017, avondvoorstelling, De Pit
7 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond
8 oktober
Oorlogsmuseum, Crossroads
14 oktober
Gilde, oud papier ophalen
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
11 november
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Gilde, oud papier ophalen

NU BIJ HUBO XL OVERLOON

VAKWERK OP MAAT
DEUREN

KASTEN OP MAAT

RAAMDECORATIE

HORREN

HUBO XL KLUSSENDIENST

Geen tijd voor die ene klus of verbouwplannen? Onze nieuwe allround klussendienst staat
voor je klaar. Of het nu gaat om het afhangen van een deur, het plaatsen van binnen- of
buitenzonwering, het plaatsen van een kast op maat of timmerwerkzaamheden. Wij meten,
maken en monteren het graag voor je.
Je huis beveiligen tegen inbraak? Ook voor al uw hang- of sluitwerk kan je bij ons terecht.
Wij zijn erkend adviseur Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Hubo XL Overloon
Oploseweg 4, 5825 HN Overloon
Tel: 0478-642572
www.hubo.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 januari
• Chocoladekruimelvlaai € 7,35
• Extra/dubbeldonker brood€ 2,30
• Suikerbrood klein
€ 1,85
Reclame: 23 t/m 28 januari
• Appelspeciaalvlaai
• Rozijnenbrood klein
• Tarwebrood
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€ 10,35
€ 1,95
€ 1,85

Irenestraat 2 Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 641304
www.onseigenerf.nl

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD
•

Reparatie en keuring van
alle merken

VERHUUR
•

Aanhangwagens en
paardentrailers

Abonnement 2017:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor

Bezoek onze showroom voor
het hele assortiment of kijk
alvast op onze site:
www.henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3
Overloon
tel. 0478-640304

de uitgave van
25 januari
aanleveren uiterlijk 18 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!

