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Prins Finn d’n Urste en Prinses Joyce in het circus
uitgeroepen tot Jeugdprinsenpaar van de Huibuuke
Op zondagmiddag 8 januari om
15.30 uur was het zover. De onthulling van de jeugdcarnaval in het
Huibuukelând. Het begon met een
introductiefilmpje waarin de circusdirecteur lekker in zijn stoel in
de woonwagen lag te slapen. Hij
droomde over fantastische optredens in verschillende wereldsteden
met zijn eigen circus Rens. Toen hij wakker werd, wilde
hij meteen aan de slag met zijn twee clowns Fip en Fállie
om de voorstelling in Loën te promoten. Eerst een lekker
ontbijtje en daarna met de ezels in volle galop naar Loën.
Daar hingen ze overal aankondigingsposters op.
Zondag 8 januari was het eindelijk zover: de eerste
voorstelling van circus Rens in Loën. Een bomvolle Kul-

De gehele jeugdcarnaval 2017

tuurbunker zat in spanning te wachten. Het podium
was voor de gelegenheid omgetoverd tot een mooie
piste. Na het bekijken van de spectaculaire goocheltrucs van Fip en Fállie en de circusdirecteur onderbrak
de voorzitter van de jeugdcarnaval het programma.
Rob Weerts gaf aan dat de Huibuuke op zoek waren
naar de gehele jeugdcarnaval en in het bijzonder naar
de jeugdprins, jeugdprinses en nar. Na wat overleg,
gaven zij aan dat zij bij de woonwagen nog een kanon hadden staan en ook nog toverkogels hadden. Zij
waren ervan overtuigd dat ze door het afschieten van
deze toverkogels de jeugdprins, jeugdprinses, nar en
de gehele jeugdcarnaval tevoorschijn konden toveren.
Zo gezegd zo gedaan. Het kanon werd opgespoord
en gelukkig waren er nog 3 toverkogels. Onder luid
applaus werd de eerste kogel afgevuurd en de kogel
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werd opgevangen in de toverhoed. Het was gelukt.
Daar stond onder luid applaus de jeugdnar Fernando in de toverhoed (zoon van Jos Bok en Marjolein
van Dam).
Meteen werd de volgende kogel afgevuurd. Gelukkig werkte ook deze toverkogel en zo werd jeugdprinses Joyce in de toverhoed opgevangen (dochter
van Jeroen en Jet Aerts). De druk werd in de Kultuurbunker voelbaar. Zou ook de 3de kogel lukken.
Gelukkig werd de derde kogel ook gevangen in
de toverhoed en daar stond jeugdprins Finn (zoon
van Sander Koelen en Judit Verhoeven). Het drietal
werd al snel omringd door het volledige gevolg, bestaande uit twee adjudanten (Melle Kadijk en Erin
Janssen), raad van 11, dansmariekes en de artiesten
van het circus.
De vlammende speech van het Jeugdprinsenpaar
eindigde met hun yell: “Mit dizze carnaval Circus as
thema, loëpe weej moi òp schema. Of ge nou ver-

kleejd gót as biëst of as vloën, weej bliêve mit zien
alle moi ien Loën”.
Na de hoogstpersoonlijke felicitatie van Prins Freek
d’n Urste vierde de jeugdcarnaval nog lang feest in
de Kultuurbunker.
Met deze onthulling zijn alle hoofdrolspelers van de
Lónse jeugdcarnaval bekend en staat er niets meer
in de weg om ons voor de 63e keer op te maken voor
een gezellig carnavalsfeest in het Huibuukelând,
waarvan de jeugdcarnaval voor de 58ste keer onderdeel uitmaakt.
Op carnavalsmaandag kunnen kinderen (tot en
met 16 jaar) meedoen aan de jeugd-bonte middag.
Iedereen die mee wil doen met een buut, dansje,
toveract of een andere leuke uitvoering, kan zich
opgeven vóór 15 februari bij Mariëlle Aerts (Marielle1612@gmail.com). Vóór deze datum moeten ook
de foto’s, geluidsfragmenten, muziek van de dansen, etc. ingeleverd zijn.

Adjudant Erin, jeugdprinses Joyce, jeugdnar Fernando, jeugdprins Finn, adjudant Melle

Het mag geen naam hebben
Jaarvergadering OVO - dat wordt lachen…!
Langer leven? - Lees! Lees een boek van de Lónse Bieb - óf Ons Eigen Erf…!
D’n Huiwage is in aantocht - nog meer leesvoer - zo worden we wel oud…!

Nieuws uit de Theobaldusparochie
Overloon.

Kinderwoorddienst zondag 5 februari om 10.30 uur in de Theobalduskerk te Overloon.
Het thema van deze zondag is:
Houd toch van elkaar.

Acolieten: Wim Nabuurs en Jan
Peeters
Koor: Dames- en Herenkoor

ook te zien in de gemeenten St.
Anthonis, Mill en St.Hubert, Cuyk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.

Intenties: jaargetijde is voor Wies
Stoffelen-Smits, Jo Albers

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.

Zondag 5 februari 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: ?
Acolieten: Jeanne Willems en
Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor
Intenties: jaargetijde is voor Wim
Beckers, tevens voor Marie Beckers-Puin

Beste ouders/verzorgers,kinderen,

Kosterdienst

We nodigen jullie allemaal weer
uit voor de kinderwoorddienst.
Jezus vertelt ons vandaag dat wij
veel van elkaar moeten houden.
Maar dat is vaak wel erg moeilijk.
Heb jij ook weleens ruzie met je
broer, zus, of je beste vriend of
vriendin? Of vind jij iemand helemaal niet aardig? Hoe kunnen we
dan toch proberen om van elkaar
te houden? Daar gaan we samen
mee aan het werk in de kinderwoorddienst. Jij komt toch ook
weer?

22 januari – 28 januari
Nelly van Gemert, tel. 642504

Tot dan allemaal,
Tevens ben ik op zoek naar mensen die samen met mij de kinderwoorddiensten mee willen begeleiden.
Samen spelenderwijs kinderen
op weg helpen om Jezus te leren
kennen. Ook dat is samen kerk
zijn.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerda Willems, tel. 0478
642213.
Kerkberichten
Vieringen 29 januari - 11 februari
Zondag 29 januari 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis

29 januari – 4 februari
Jan Hendriks, tel. 641753
5 februari – 11 februari
Tiny Willems, tel. 641814
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 30 januari 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 6 februari 19.00 uur
Eucharistieviering
Overleden
10 januari Mies Weerts-van den
Heuvel, 87 jaar
14 januari Jan Bloemen, 65 jaar
15 januari Cees Lammertse, 83
jaar
17 januari Gerda Volleberg-van
Moorsel 70 jaar
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,

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 12 en 19 februari bij
de kerkberichten in Ons Eigen Erf
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 31 januari op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
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

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364
w w w. b r i e n s v e l d . n l

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U

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

GELOOFSBIJEENKOMST
Op dinsdag 14 februari is er weer een bijeenkomst
rond een geloofsthema. Deze avond is een vervolg
op de vorige geloofsbijeenkomst van 10 januari. We
zullen deel 2 uit de recente DVD-film “Testament
van een Missie, Sporen van de Spiritijnen” kijken.
Zoals bekend is pastor Harrie Tullemans, die in onze
parochie werkzaam is, pater van de Heilige Geest
en lange tijd werkzaam geweest in Afrika. Behalve

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.

naar wat de paters van zijn Congregatie betekend
hebben voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen in “de derde wereld”, zullen we ons de vraag
stellen wat missie vandaag de dag betekent, óók in
“Nederland - missieland”. Hoe doe je dat, missie?
De bijeenkomst begint om 20.00 uur op het Parochieel Centrum in Sint Anthonis, en duurt tot 22.00
uur. Iedere belangstellende is van harte welkom.
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

Maximum eigen bijdrage Wmo verlaagd
De maximale eigen bijdrage voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is met ingang van 1
januari 2017 verlaagd. De gemeente Boxmeer willen
hiermee voorkomen dat sommige inwoners een onevenredig hoge bijdrage moeten betalen.
De maximale kostprijs voor de begeleidingsproducten in de Wmo is per 1 januari gesteld op € 150,--

per periode van vier weken per klant. Dit in tegenstelling tot de huidige maximale eigen bijdrage die
nu afhankelijk van het begeleidingsproduct en de
draagkracht van de klant kan oplopen tot maximaal
€ 1100,- per product.
Door de kostprijs van alleen de begeleidingsproducten aan te passen blijft het beleidsuitgangspunt “de
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” intact.

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

Bijeenkomst: Regie in
eigen hand op 15 februari.
Deelname is gratis!

Wie regelt uw (financiële) zaken als het u niet meer lukt?
Gezondheidsproblemen kunnen soms roet in het eten gooien.
Toch kunnen we er zelf veel aan doen om de regie zo lang
mogelijk in eigen hand te houden. Benieuwd naar wat u alvast
kunt regelen? Kom dan naar de bijeenkomst: ‘Regie in eigen
hand’ op 15 februari, aanvang 19.00 uur, locatie gemeenschapshuis De Pit in Overloon, 14 oktoberplein 2 en laat u informeren
hoe u zelf grip kunt houden op uw leven. Deelname is gratis.
WORKSHOPS
· Levenstestament
door Notaris Dré Teeuwen
· Samen bankieren
door Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
· Bewindvoering
door K&K Bewindvoeringen
AANMELDEN
Voor aanmelden en programma zie www.notaristeeuwen.nl
of bel naar (0485) 573 472.

OUDER
WORDEN:
HOE BLIJF IK BAAS
OVER MIJN EIGEN
GELD?

bewindvoeringen

Hoewel de maatregel geldt voor alle doelgroepen
gaan vooral de mensen die voorheen veel meer dan
€ 150,- aan eigen bijdrage betaalden er het meest
van merken. Zij gaan (aanzienlijk) minder betalen
voor de eigen bijdrage begeleiding, dagbesteding
en kortdurend verblijf.
Het CAK berekent de draagkracht per huishouden.
Dit betekent als mensen meer kunnen dragen en
zij ontvangen naast de genoemde begeleidingsproducten nog andere aanvullende ondersteuning vanuit de Wmo, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden,
dan betalen zij ook hiervoor een eigen bijdrage. Alleen als het inkomen dit toelaat dan blijft ook in
de nieuwe situatie vanaf 2017 een hogere eigen bijdrage dan € 150,-- mogelijk als er nog gebruik gemaakt wordt van andere Wmo-voorzieningen dan
begeleiding.
Uitgangspunt bij de berekening van de hoogte van
de eigen bijdrage is de kostprijs van de voorziening
en de vastgestelde maximale eigen bijdrage op jaarbasis via het CAK.
Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage per 4 we-

ken vast en int deze ook voor gemeenten in Nederland. Het CAK heeft op haar website www.hetcak.
nl een rekentool beschikbaar waarbij op basis van
het inkomen de maximale eigen bijdrage per periode van 4 weken (13 perioden per jaar) kan worden
vastgesteld.
Recent heeft het Rijk aangegeven de parameters
voor het berekenen van de draagkracht via het CAK
aan te passen, zodat met name meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd een verlaging in de
eigen bijdrage zullen gaan merken. Deze wijziging
komt bovenop de maatregel die de gemeenten in
het Land van Cuijk gezamenlijk vanaf 2017 hebben
genomen.
De mensen die nu in Boxmeer begeleiding ontvangen in het kader van de Wmo zijn via een brief persoonlijk op de hoogte gebracht van deze beleidswijziging. Mocht u op basis van het bovenstaande nog
vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
het zorgloket van de gemeente (0485-585911).

2 x jubilaris = 80 jaar lid van
Fanfare Vriendenkring
Binnen veel verenigingen,
en zeker ook in die van ons, zijn jubilarissen een bekend fenomeen. Dat wil niet zeggen dat het daardoor minder bijzonder is. Elke vrijdagavond met je
instrument naar de fanfarerepetitie, om de vier jaar
repeteren voor een concours, de verschillende concerten, het opluisteren van bijvoorbeeld een Allerzielen en serenades voor jubilerende bruidsparen.
En dat zijn deze twee al 40 jaar! Samen zijn deze

twee jubilarissen al 80 jaar lid en daar zijn we als
Fanfare Vriendenkring ontzettend trots op.
Gefeliciteerd Ben Beelen (40 jaar lid), tenorsaxofoon en Fons Derks (40 jaar lid), bariton.
Bedankt voor al die jaren samen muziek maken
en jullie hulp rondom alle activiteiten die Fanfare
Vriendenkring organiseert.
Ben en Fons, we hopen jullie nog heel lang binnen
onze vereniging te begroeten!

GEWEEST: Nieuwjaarsreceptie met bierproeverij:
een zintuigenprikkelende ervaring!
Mieke en Ton de Bruijn uit Leunen, met hun zoon René, bezorgen ons een spectaculaire
avond!
Het welkomstdrankje is gemaakt door Mieke: een
zelf gemaakte zoete likeur aangevuld met een
sprankelende perzikwijn met een lycheevruchtje
erin. (Deze laatste schijnt super gezond te zijn.)

heeft 8% alcohol. Een wrap met o.a. Italiaanse salami wordt hierna geserveerd.
Het derde alt-bier heeft Ton zelf gebrouwen en bevat 5.1% alcohol. Aansluitend krijgen we brood en
broodstengels met een kruidentapenade van ananas en peper, citroen en peper, peppadew en gember. Het brood neutraliseert de biersmaak.
Het vierde biertje is een Dubbel. Dit is een trappistenbier gebrouwen door monniken in Berkel-Enschot en heeft een alcoholpercentage van 7%. Hier
wordt een heerlijke zelf gemaakte eiersalade op
een bedje sla (zoals dat heet) geserveerd.
Ons vijfde en laatste bier dat we proeven is een Chimay Blauw, donker trappistenbier uit België, 9% alcohol bevattend. Hierbij kregen we een zelfgebakken doormidden gesneden chocoladecakeje, gevuld
met hazelnootlikeur en chocolade.

Ton heeft als hobby zelf bier brouwen, en vertelt
ons aan het begin van de presentatie hoe het hele
proces hiervan verloopt. Steekwoorden zijn: gerst,
mout, enzymen, suiker, hop voor conservering en
smaak (er zijn zo’n 160 hopvariëteiten), eiwitten
(nodig voor de schuimkraag), gist (deze zet alle
vergistbare suikers om tot alcohol en CO2 ), water,
zeven en spoelen, borstel (afvalproduct) en alcohol.
Voordat men begint met het bier brouwen, bepaalt
men hoeveel percentage alcohol het bier zal gaan
hebben.
Voordat we beginnen met het proeven van een vijftal biertjes, vertelt Mieke dat zij bij elk biertje een
bijpassend hapje heeft gemaakt. Dit hapje beïnvloedt de smaak van het bier. De meeste ingrediënten heeft ze zelf gemaakt.
Als eerste proeven we het neutrale Belgische Palm-

Tussendoor mag ieder van ons het aantal doppen
in een fles raden. Op het einde van de avond wordt
bekendgemaakt wie een prijs hebben gewonnen.
Drie dames gaan met een troostprijs en twee hoofdprijzen naar huis: bier of een bloemboeket gemaakt
door Mieke (want Mieke heeft ook een bloembinderij in Leunen).
Het was een geweldige avond: verzorgd tot in de
puntjes! Veel en lekker gedronken! Veel en lekker
gegeten! Het rook heerlijk en zag er allemaal verrukkelijk en feestelijk uit! Vandaar de titel: een zintuigenprikkelende ervaring.
We hebben erg genoten! Een goed begin van een
nieuw jaar zullen we maar zeggen.
De recepten van de hapjes zullen op de site van de
OVO gezet worden (www.ovooverloon.nl).
WAT KOMT:
De jaarvergadering op 1 februari met een humoristisch optreden van Inge Kamp.
De creatieve avond op 8 februari. Zie de kalender.

bier met een alcoholpercentage van 5.4%. Het
hapje dat hierbij geserveerd wordt, bestaat uit wit
stokbrood, zelf gebakken bruin brood van bierafval en broodmeel, broodstengels en zelf gemaakte
mosterd-appelsap-smeerkaas.
Het tweede bier is een Achel Blond trappistenbier
gebrouwen door monniken in Achel-Hamont (B) en

1 februari

15.00 - 20.00 u

ur

à-la-carte
bo-pro
Masterclasses vm
ri 2017
woensdag 8 februa
avo-vwo
Masterclasses h
ri 2017
woensdag 15 februa
Aanmelding
en
maandag 20 maart
2017
dinsdag 21 maart
uur
van 17.00 - 19.30
Kennismaking
2017
woensdag 21 juni

www.raayland.nl
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Met de kop boven het zand
De uitdrukking zegt: ‘de kop niet in het zand steken’. Nou, dat wilden de boeren in het Overloon
van de late Middeleeuwen ook niet. Door het grote
aantal grazende schapen op de heide, zagen de
boeren de heide verschralen en begon het zand te
stuiven.

Dat stuivende zand bedreigde ook het dorp en de
akkers. Door een wal aan te leggen en die te beplanten met o.a. eiken werd het stuivende zand
tegengehouden. Het zand stoof wel de wal in, die
daardoor steeds hoger werd.
Er was één boomsoort die zich kon handhaven in de
steeds hoger wordende stuifwallen;
dit was de eik.
Op de foto is een stuifzandwal te zien
net ten zuiden van de keuterij van
Nelleke de Vers en ten zuiden van de
akkers achter de zorgboerderij van
Iet Cremers. Op de foto zijn kromme
eiken te zien die zich wisten te handhaven in de stuifzandkop. De eiken
groeiden eigenlijk mee in de hoogte;
‘hun kop boven het zand’.
Dus waar we nu tegenaan kijken,
zijn eigenlijk de kronen van eiken die
veel dieper zijn begonnen te wortelen. Deze eiken zijn misschien klein
en krom, maar hun wortels zijn honderden jaren oud en hebben Overloon beschermd tegen het zand.
Gert-Jan Nabuurs

Herkent u dit?
Bij het begin van elk
nieuw jaar maken heel veel mensen goede voornemens.
Om na enkele weken dezelfde goede voornemens
weer op te geven.
Omdat we al zo druk zijn met alles wat “moet”.
Leest u dan het volgende stukje eens door.
Lezen, lezen en nog meer lezen. We blijven het
zeggen! Het is niet alleen fijn en goed voor je rust,
maar wist je ook dat lezen erg goed is voor jouw
gezondheid? Wij geven je dé redenen om je terug
te trekken in je warme leesbubbel.
Uit recent onderzoek van Yale University (VS) blijkt
namelijk dat je als lezer twee jaar langer leeft dan
mensen die nooit lezen. Dit omdat lezen belangrijke cognitieve processen stimuleert die kunnen bijdragen aan een lang leven.
Wist je bijvoorbeeld dat lezen stress vermindert
met maar liefst 68%? Het is het beste ontspanningsmiddel om even tot rust te komen. Niet alleen zorgt
het voor afleiding, maar het verlaagt ook nog eens
je bloeddruk. Win-win!

Daarnaast zorgt lezen ervoor dat je mentaal gestimuleerd wordt. Ook je hersenen hebben oefening
nodig om sterk en gezond te blijven!
Naast deze gezondheidsvoordelen, vergroot lezen
je woordenschat en draagt het bij aan jouw intellect. Je stimuleert je inlevingsvermogen en traint je
analytische vaardigheden.
Volgens mij zijn dit genoeg redenen om nu je favoriete boek erbij te pakken met een heerlijke kop
thee!
Als lid van de Lónse Bieb kunt u kiezen uit zo’n
200.000 boektitels.
Misschien is het lidmaatschap van de Lónse Bieb wel
een goed voornemen wat u gemakkelijk kunt volhouden. U werkt immers aan uw gezondheid?
Onze vrijwilligers staan voor u klaar: maandags en
vrijdags van 14.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag
van 15.00 uur tot 19.30 uur.
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Carpaccio, maar dan anders
Slavinken
4 stuks

400

TROTS VAN DE KEURSLAGER

We hebben de rosbief dungesneden, gemarineerd
in een kruidige olie en gevuld met verse spinazie.
Smullen!

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

1

1 liter erwtensoep
+ 1 rookworst
SPECIAL

Carpaccio misto
100 gram

260

samen

695

ELKE DINSDAG

Gepaneerde
schnitzels
4 stuks

650

Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 januari 2017.

KEURSLAGERKOOPJE
Vraag
naar onze
n
specialiteite

Nieuws van de Verjaardagenactie
Sinds de Liedjesmiddag regeren Prins
Finn I en Prinses Joyce met strakke
hand over het Huibuukskeslând. Zij
weten donders goed dat er zonder geld weinig te
regeren valt. En ook Nar Fernando en de adjudanten Melle en Erin hebben op school geleerd dat zonder pegels het lachen snel vergaat.
Ze zijn dan ook heel blij dat de Verjaardagenactie
hen steunt en dat heel veel Overloners op hun verjaardag ’n duit in het zakje doen van dit goede doel.
En het bestuur van de Jeugdcarnaval weet, net als
de besturen van de andere Overloonse jeugdorganisaties, dat het tegenwoordig heel moeilijk is om
zonder financiële middelen wat voor de kinderen te

organiseren. Zonder geld behoort hun werk tot de
categorie van “tusse de fip en de fállie”!
En nu dan waar u, waarde lezer, op zit te wachten:
de opbrengst van december en van heel 2016. Let
op: december bracht met € 372,45 het jaartotaal op
€ 4.897,43. Waarlijk een mooi bedrag om te doneren aan ons o zo belangrijke kinder- en jeugdwerk.
Wij danken namens de kinderen iedereen zeer, die
daaraan heeft bijgedragen.
Volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

Overloonse Bridgeclub
Inmiddels zijn we aan de
wintercompetitie begonnen.
Tijdens de 1e zitting waren de 3 sterkste paren in de
gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
58.68%
2 Mien & Jac Spreeuwenberg
54.86%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers
54.51%
3 Marijke v. den Boom & Aike v. Glabbeek 54.51%
In de rode Lijn:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans
2 Antoinette Schaeffers & Henk de Vlam
3 Els Bovee & Wil ten Horn
In de groene lijn:
1 Mieke Hoeijen & Tonny Polman
2 Miriam Lemmens & Nellie Basten

66.67%
62.20%
59.52%
62.83%
57.33%

3 Irma Huijs & Adele van Leuken

57.08%

Tijdens de 2e zitting zijn de 3 beste paren in de gele
lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
62.85%
2 Truus Kusters & Bert Vloet
58.33%
3 Miny & Wiel Verhoeven
57.01%
In de rode lijn:
1 Els Bovee & Wil ten Horn
2 Leonie Hendriks & Thom Kuijpers
3 Mia Henckens & Jac van Voorn

62.15%
57.99%
55.90%

In de groene lijn:
1 Thea Waterreus & Mien Hegger
2 Jacqueline Hermkens & Peter Basten
3 Sef Huijbers & Fons van Sundert

62.60%
55.87%
51.14%

Informatiebijeenkomst:
Veranderingen in de zorg
‘Welke regelingen
zijn er voor u in
2017?’

daarom een informatiebijeenkomst waar Berthel
Goossens van het Advies en Informatiepunt (Sociom) voorlichting zal geven.

Ook in 2017 gaan er weer dingen veranderen op
het gebied van wet- en regelgeving in de zorg. Veranderingen waar u als mantelzorger mee te maken
kunt krijgen. Hierbij kunt u denken aan voorzieningen, regelingen en toeslagen die gelden voor uw
zorgvrager of voor u als mantelzorger. Het is belangrijk om uzelf hierover goed te laten informeren
over deze verandering.

Datum en tijd: 7 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Myllesweerd, Kerkstraat 3, Mill

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle mantelzorgers en beroepskrachten/vrijwilligers uit het
Land van Cuijk. Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg via telefoonnummer
0485-846739 of via onze website www.mantelzorglvc.nl.
1

administraties en jaarrekeningen voor het MKB
- belastingaangiften en fiscaal advies voor het MKB
- belastingaangiften en toeslagen voor particulieren
- gespecialiseerd in BTW-advies
Wim Geurts
Federatie Belastingadviseur
Theobaldusweg 23
5825 BH OVERLOON
0478-641155 / 06-18882930
info@geurts-administratie.nl
www.geurts-administratie.nl

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
12 febr. De rite van de baarmoeder – Marjan ’t Lam
www.heel-zijn.nu aanmelden bij Marjan
14 febr. Start opleiding luisterkindwerker
www.dianavanbeaumont.nl





Homeopathie,
een milde en
effectieve
geneeswijze voor
uiteenlopende
klachten.
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20 febr. Klanken van je Hart met Yvonne van Oostrum
www.yvonnevanoostrum.nl
1 maart Start cursus astrologie door Frank van
Overbeek
Meer informatie en uitgebreide agenda vindt u op de website!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

KBO-OVERLOON
(opgericht 1955)

AGENDA
vanaf 25 januari
VRIJDAG 27 JANUARI: Bijeenkomst Samen Eten.
Aanvang: half zes bij “Leuke Broeders” aan de Oploseweg. Aanmelden voortaan bij Wilmie Bongers
(0478-641837). Liefst tot een week vóór de bijeenkomst.
VRIJDAG 3 FEBRUARI: Bònten Aovend van De Huibuuke. Veel leeftijdsgenoten aanwezig! Let op de
aanvangstijd (zie entreekaartje).
WOENSDAG 8 FEBRUARI: Koken voor ouderen. De
80-plussers die binnenkort hun verjaardag zullen
vieren of recentelijk 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: zie de
bij de leden bezorgde folder en de aankondigingen
her en der! Alle ouderen verzamelen!!
ZONDAG 12 FEBRUARI: Uit op zondag in de Pit. Van
14.30 tot rond 16.00 uur. Gratis toegang voor elke
geïnteresseerde. 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
(641837).

De uitslag van de Knorrende
Knaoier Loterij, getrokken
op de Nieuwjaarsbijeenkomst
van SSS '18 d.d. 07 januari jl.
luidt als volgt:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs

Brauer
Aarts
Verstraaten
Loof
Beckers
Rooijmans
Borghs
Beer

0857
5359
2039
4902
0052
2861
2079
2103

De prijzen worden binnen 2 weken thuisbezorgd!

Agenda
2017
25 januari
OVO, winterwandeling, De Pit,
19.00 uur
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit,
20.00 uur

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

1

Het
Zondag
De
tulpenweken
Fleur-Team
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zijn10
begonnen…
wenst
Moederdag.
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Deze
en
maakdag
kans
op
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en
Fleurig
bezorgen
tulpenboeket.
2015
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toe.

Overloon -

0478 588 889 - Venray

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

N
Natuurpraktijk
Vellir
Zoutkamer Overloon
Praktijk voor natuurgeneeskunde:
Halotherapie, acupunctuur,
massage, SCIO biofeedback
Ma t/m Vr op afspraak.
Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6, Overloon
06 81 48 05 51 Praktijk
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl

Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Veilig en snel
via internet

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm
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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
MSV, 4x4 rijden Jeebee, circuit Duivenbos
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
19 februari
MSV, 4x4 rijden Off Road Challenge, circuit Duivenbos
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
2 maart
KBO en Zonnegroet, Bedevaart
naar Smakt
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
10 en 11 maart
Zonnegroet, NLdoet
11 maart
Gilde, oud papier ophalen
15 maart
OVO, creatieve avond, De Pit, 20.00
uur
18 maart
MSV, Jeugd motorcrosswedstrijden
MON, circuit Duivenbos
19 maart
MSV, Nationale motorcrosswedstrijden MON, circuit Duivenbos
20 maart
Dorpsraad, vergadering, De Pit,
20.00 uur

22 maart
OVO, diabetes, De Pit, 20.00 uur
26 maart
MSV, 4x4 rijden door de ANVT, circuit Duivenbos
26 maart
Oorlogsmuseum, Battlefield tour
27 maart t/m 1 april
Samen Sterk voor goede doelen,
Collecteweek
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
8 juli
Gilde, oud papier ophalen
11, 12 en 13 juli
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse
22 en 23 juli
MSV, Internationaal jeugd motorcrossweekend, circuit Duivenbos
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
15 oktober
Fanfare, Bondsconcours, Oranjerie
Roermond
22 oktober
MSV, 4x4 rijden door Land Rover
Club Holland, circuit Duivenbos
28 oktober
Freunde Echo, FEN avond
11 november
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Gilde, oud papier ophalen
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Reparatie en keuring van
alle merken

VERHUUR
•

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

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

Aanhangwagens en
paardentrailers

Reclame: 30 januari t/m 4 februari
• Appelvlaai
€ 7,25
• Waldkornbrood
€ 2,30
• Appeltjesbrood
€ 2,00
Reclame: 6 t/m 11 februari
• Appelkruimelvlaai
€ 7,25
• Spelt meergranen donker € 1,85
• Rogge-/zoet-/volkorenrogge
€ 1,15

VERKOOP
•

Warme Bakker Degen

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

De Oude Molen 3
Overloon
tel. 0478-640304

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl
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T 641641

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

Abonnement 2017:

Massage Studio

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor

Voor ‘n fijne massage!
Haptische ontspanningsmassage
Klassieke ontspanningsmassage
Balinese ontspanningsmassage
Sportieve ontspanningsmassage
Kees Huysmans
Irenestraat 6
Overloon
06 389 05 325
www.mcs-InTouch.nl

€ 13,50

*

Of geef ‘n massage cadeau!
* intensiviteit

de uitgave van
8 februari
aanleveren uiterlijk 1 februari 20.00 uur
Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

