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Francien Janssen nieuwe koningin
van Sint Theobaldusgilde

Zondag 1 juli vond weer ons jaarlijks 
koningschieten plaats. Op deze zon-
dag moest Annie Verberk haar titel 
hier verdedigen.

De dag begon om 8.00 uur met de 
reveille op verschillende plaatsen in 
het dorp. Daarna was er een H. Mis 

in de kerk. Na de lunch werd de vogel bevrijd door de 
“Heerenscheuten” en 
kon de strijd beginnen. 
Onder een stralende 
zon en na een span-
nende strijd haalde 
Francien Janssen bij het 
271ste schot het laatste 
restje van de vogel naar 
beneden en ze mag 
zich weer een jaar lang 
koningin van ons gilde 
noemen. Voor Francien 
is het de 3de keer, in 
haar “carrière”, dat ze 
zich tot koningin schiet 
en de laatste 3 jaar 
hebben de vrouwen, 
de mannen van een 
koningstitel af kunnen 
houden.

Iris Meevis is Jeugdko-
ningin geworden, zij 
schoot bij 66 schoten 
de vogel naar beneden. 
Ook voor Iris was dit de 

2de keer want een paar jaar geleden schoot ze ook de 
vogel eraf bij de jeugd. Publiekskoning is Joke Akker-
mans geworden. Het publiek had 128 schoten nodig 
om de vogel te laten vallen. Bij de overige leden van 
ons gilde (die niet meeschieten voor de koning) was 
het Mark Henriks die na 116 schoten als winnaar uit de 
bus kwam.

Ook werden er deze dag enkele leden gehuldigd:

Rina Arts–Aben en Wer-
ner Jans werden gehul-
digd voor hun 12,5 jarig 
lidmaatschap.
Theo Hendriks is 25 jaar 
lid van onze vereniging.
Zij kregen de bijbe-
horende oorkonde en 
speld uitgereikt door de 
voorzitter.

’s Avonds werd dit alles 
gevierd met een heer-
lijk buffet en een leuke, 
gezellige spellenavond, 
die werd gewonnen 
door Theo Hendriks.

Iedereen gefeliciteerd 
met de behaalde resul-
taten. We kunnen weer 
terug kijken op een 
mooi, geslaagd, maar 
wel erg warm koning-
schieten.
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Het mag geen naam hebben

Beste kinderen - binnenkort kunnen jullie “Gewoon Buiten Spelen”…!

Overloonse jeugdbrigadiers  - ijskoud de besten…!

Overloonse Golfkampioenschappen - Henk Fick fi kste het weer… !

Onze Lieve Vrouw van de Goede Duik heeft niks van doen met een verfrissing in het Schaartven.
Koop het boekje - voor het geld hoef je het niet te laten!

Vakantie voor de deur - We staon d’r vet vör…!

Winnaars:
v.l.n.r.Joke Akkermans, Iris Meevis en Mark Hendriks

Jubilarissen: v.l.n.r. Werner Jans. Rina Arts – Aben en Theo 
Hendriks

Beste inwoners van Overloon,

De inzameling voor Sam’s kledingactie op de locatie Vierlings-
beekseweg (tussen huisnr. 75 en 77) is gestopt per 27 juni 2018.

Namens Sam’s Kledingactie bedankt voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet, Jolanda van der Veen en Conny van Mil

Doek valt voor de kienavonden
Na meer dan 40 jaar zijn wij, de kiencommissie ge-
noodzaakt met het kienen te stoppen. 
Er kwamen te weinig deelnemers om de kosten te 
dekken.
We bedanken alle trouwe bezoekers van al die ja-
ren.
Vele verenigingen hebben in die 40 jaar een fi nan-
ciële bijdrage mogen ontvangen.

Iedereen bedankt namens de kiencommissie. 

Vakantie Logeko
Zoals iedere vereniging 
heeft ook Logeko va-
kantie en wel van 6 juli 
t/m 28 augustus.

Ga je een verre reis maken, blijf je lekker in eigen 

land of geniet je thuis van het heerlijke zonnetje, 
wij wensen iedereen een fi jne vakantie toe.

Bestuur, leden en dirigent Logeko
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De volgende Kinderwoorddienst 
is op zondag 5 augustus.

Kerkberichten

Vieringen 15 juli – 18 augustus

Zondag 15 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Toon 
en Bertha Verblakt-Mertens, 
Truus Kerkhof-Janssen, tevens 
voor Paul Kerkhof; de intenties 
zijn ook voor Ben Peters vanwege 
zijn verjaardag

Zondag 22 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en 
Frans Kersten
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: jaargetijde is voor Mar-
tinus van Osch

Op zaterdag 28 juli, de vierde za-

terdag van de maand, is er geen 
gebedsviering

Zondag 29 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems
Koor: Dames- en Herenkoor

Zondag 5 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinder-
woorddienst
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep 
Smeets
Koor: Dames- en Herenkoor

Intenties: Hanneke
Vogelsangs-Koenen, tevens voor 
Harrie Vogelsangs

Zondag 12 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Ans Abels
Koor: Dames- en Herenkoor

Kosterdienst

8 juli – 14 juli
Tiny Willems, tel. 641814 

15 juli – 21 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

22 juli – 28 juli 
Tiny Willems, tel. 641814

29 juli – 4 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

5 augustus – 11 augustus
Tiny Willems, tel. 641814 

12 augustus – 18 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

Vieringen in Huize Loôn

Maandag 16 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 23 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 30 juli 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 6 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering

Maandag 13 augustus 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, 

Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, (in de maand juli vervalt de gebedsvie-
ring) worden de vieringen uitgezonden vanuit de 
kerk via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk.

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 19, 25 
en 26 augustus bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 7 augustus op te geven. U heeft 
daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of in de pastorie op zondag-
morgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 
10.00 en 11.30 uur.
De kosten voor een intentie bedragen € 11,-.

Voor het melden van een overlijden kunt u recht-
streeks contact opnemen met het secretariaat 
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 

06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster een kennisgeving van overlij-
den is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mo-
gelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: 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 e-mailadres info@theobaldusparochie.nl



4

Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

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

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

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

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om 
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven 
van een intentie, een praatje, samen een kopje 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Namen van Maria

Wij ontvingen onlangs vanuit Tilburg een schrij-
ven van de Stichting van het Gilde van Onze Lieve 
Vrouw ter Nood. 
Elk jaar wordt door deze stichting in de maand mei 
een samenzangmanifestatie Maria Zingt gehouden 
bij de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Ka-
pelhof in Tilburg. 
In 2018 was aan Maria Zingt een thema gekoppeld 
en wel “Namen van Maria”. Het is opvallend dat 
vele tientallen Mariakapellen een bijzondere naam 
hebben. En al die namen hebben een diepere en 
vaak ontroerende achtergrond en betekenis. Een 
twaalftal namen is geselecteerd en opgenomen in 
een boekje, getiteld “Namen van Maria”. Elke naam 
wordt door Paul Spapens ruim toegelicht. Verder is 
van een Brabantse Mariakapel, die luistert naar de 
betreffende Marianaam, een aquarel van Aart van 
Woensel afgebeeld. Met toevoeging van een foto 
van het Mariabeeld dat in die kapel aanwezig is.
Ook de kapel Onze Lieve Vrouw van de Goede Duik 
gelegen aan de Venrayseweg in Overloon is in het 
betreffende boekje opgenomen.

Wij stellen u in de gelegenheid dit bijzondere boek-
je “Namen van Maria” aan te schaffen voor € 1,50 

per exemplaar. Op zondagmorgen ná de viering, op 
dinsdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur in de pastorie 
en eventueel in overleg is hiervoor de gelegenheid.

OnsThuus.nl

Een 3-tal jaren geleden 
is de website OnsThuus.nl opgericht. Een websi-
te gecombineerd met buurtverbinders. Betrokken 
buurtbewoners die de website promoten en buurt-
bewoners en organisaties op weg helpen met het 
gebruik van de website.

Ons digitale dorpsplein is een gemeentelijk initia-
tief met als doel om iedereen te bereiken (vinden) 
en om samenwerking (verbinden) tussen mensen te 
bevorderen. Een plek om alle mooie initiatieven uit 

je eigen wijk zichtbaar te maken.

Een plek waar buurtbewoners elkaar vinden, buurt-
bewoners de professionals vinden en professionals 
elkaar vinden. 
Een website die volop in ontwikkeling is en die ie-
dereen een meerwaarde kan bieden.

Des te meer mensen de website bezoeken des te 
meer mensen, verenigingen, stichtingen of andere 
organisaties de website ook gaan gebruiken. Men 
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kan berichten plaatsen of activiteiten plaatsen in 
onze agenda, maar ook andere berichten, zoals 
hulpaanbod/ hulpvraag, hobby delen of je eigen 
bedrijf of vereniging in de kijker te zetten. 

En natuurlijk niet te vergeten onze sociale kaart. 
Voldoende mogelijkheden maar bekijk de site www.
onsthuus.nl om te zien welke mogelijkheden er zijn. 
Als buurtverbinders maken we je graag wegwijs op 
onze website. Of het nu gaat over alleen je contact-
gegevens of een volledige pagina we vertellen je 
over de mogelijkheden voor U of Uw organisatie.

Iedereen kan alles lezen op OnsThuus.nl. Om te rea-
geren vragen we je een account aan te maken.

Een account aanmaken is altijd gratis. Het maken 
van een groep is (vooralsnog) gratis.

De buurtverbinders van OnsThuus.nl zijn bekend 
met de nieuwe AVG regels en de website
www.onsthuus.nl voldoet aan alle voorwaarden die 
deze wet vereist

Buurtverbinders OnsThuus.nl

Om in de stemming te komen intro-
duceert Loën wet ‘t voor de fanatie-
ke spelers een drietal bonusvragen in 
Ons Eigen Erf en op Facebook. Ant-
woorden op de bonusvragen mag je 

inzenden naar loenwetut@gmail.com. Beantwoord 
je de vragen goed? Dan feliciteren we jouw team 
met een welverdiende voorsprong! Test jezelf, en 
speel mee voor deze beslissende bonuspunten.

Loën wet ‘t 2018

10e keer BRABANTSE HUMOR
op zaterdag 6 oktober 2018 om 20.00 uur in de Pit

Dit jaar organiseert fanfa-
re Vriendenkring voor de 

10e keer de Brabantse humoravond. En als je een 
feestje te vieren hebt, trakteer je!

Dit jaar 7 optreden
voor de prijs van 6!!!!

Zoals u van ons gewend bent, zal ook dit jaar de 
avond weer bol staan van topartiesten, die u vast 
weer een onvergetelijke avond zullen gaan bezor-
gen. En dit keer dus een bonusartiest voor dezelfde 

prijs. U betaalt namelijk net als vorig jaar € 15,- voor 
een kaartje.

De top van de Brabantse “tonpraoters” is gecontrac-
teerd om deze avond weer tot een succes te maken. 
De kaartverkoop zal weer plaats vinden bij Shop 
Jacobs (tankstation) aan de Vierlingsbeekseweg en 
start op zaterdag 1 september vanaf 10.00 uur. Per 
persoon kunnen er maximaal 6 kaarten gekocht 
worden.

Dus, laat deze unieke kans niet voorbij gaan. We ho-
pen u weer te zien op deze gezellige humoravond. 
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De 11e van de 11e 2018

Wat een overweldigende dag! 
Prachtig dat ik de eer heb gekre-
gen om het dit jaar als Prins van de 
Huibuuke te mogen meemaken. 

Natuurlijk een hele eer om als prins gevraagd te 
worden en mijn antwoord was dan ook snel gege-
ven. Maar dan ook nog eens de primeur om uit te 
mogen komen midden in het centrum op ons dorps-
plein, geweldig. 

Een eerste editie waar we de hele week met slecht 
weer voorspellingen werden geconfronteerd, waar 
vele mensen heel veel tijd en moeite hebben inge-
stoken, wat uiteindelijk zo’n groot succes is gewor-
den. Een mooier uitkomen had ik mij niet kunnen 
voorstellen. Dit liet wel weer eens zien hoe groot 
de saamhorigheid en betrok-
kenheid binnen Overloon wel 
niet is. 

Vrijdags nog met iedereen mee 
op mogen bouwen dat was wel 
met een dubbel gevoel, en af 
en toe kon ik m’n lach bijna 
niet inhouden als er weer ge-
gist werd naar wie er prins zou 
worden. En dan de dag erna, 
het uitkomen zelf, ik had het 
voor iedereen geheim kunnen 
houden en ik heb vele mensen 
kunnen verrassen! 

De dag zelf vloog voorbij, de zenuwen waren ge-
ring. In ieder geval tot een kwartier voordat ik het 
podium om moest. Want toen begon het toch wel 
een beetje te kriebelen. Het enthousiasme toen 
ik uitkwam was prachtig, veel confetti, veel mu-
ziek en een vol plein. In één woord fantastisch. 

Ik heb de hele dag genoten van alle felicitaties en 
geweldige mensen. En hoe mooi dat bij zo’n eerste 
editie al zoveel buitendorpse bij ons in het dorp de 
11e van de 11e kwamen vieren. De carnavalsvereni-
ging uit Leunen zei zelfs “Overloon doet niet onder 
aan Maastricht” wat wil je nog meer! Ik ben dan 
ook dankbaar dat ik de kans heb gekregen en wil ie-
dereen nogmaals bedanken die aan deze geweldige 
dag heeft bijgedragen.

Geslaagden bij fanfare

Ook dit jaar zijn er weer 
geslaagden bij de fanfare!

De diploma’s werden uitgereikt tijdens het jaarlijks 
terugkerende concert van fanfare Vriendenkring, 
Muziek op Locatie.

De kanjers van dit jaar zijn:

Jarno Jenniskens
alt-saxofoon diploma A
Banyawit Bressers
bariton  diploma A
Guus Hendriks 
slagwerk diploma A
Thijn Derks
slagwerk diploma A
Alec Laus
bugel  diploma B
Chloë van der Krabben
bugel  diploma B

Deze dames ontvingen hun blokfl uitdiploma!

Fien Jeuken
Vera Sloots
Lize Arts
Fenne Weijmans
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Feestelijke opening samenspeeltuin
“Gewoon buiten” te Overloon

Overloon: Buitenspelen is niet voor ieder kind van-
zelfsprekend. Want wie gehandicapt is, kan niet zo 
maar van de glijbaan, of op de schommel. Stichting 
Recreatie en Meer en Stichting Beperking zonder 
Drempels Land van Cuijk hebben een samenspeeltuin 
“Gewoon Buiten” in het leven geroepen.

Op zaterdag 14 juli 2018 is het dan zover. De be-
sturen van de speeltuin Gewoon Buiten te Overloon 
zullen na 3 jaren van kei hard werken bestaande uit 
vele successen en ook de vele tegenslagen nu einde-
lijk hun deuren openen.

De feestelijke opening start om 10.30 uur door Ra-
mon Roelofs (DJ Charly Lownoise). Om 11.00 uur 
barst het feest los en zullen DJ Charly Lownoise en 
DJ Chris Odd de openingsdag een extra feestelijke 
dimensie geven. Alle speeltoestellen kunnen maar 
getest worden, want ze zijn te mooi om ze niet te 
gebruiken.

Op deze bijzondere dag zijn ook alle fondsen, spon-
soren en natuurlijk alle vrijwilligers uitgenodigd om 
onze speeltuin te komen bewonderen, zodat zij ook 
een indruk krijgen waar zij aan bijgedragen heb-
ben. Uiteraard heten wij ook alle geïnteresseerden 
van harte welkom.

De locatie is in het Museumpark 1 te Overloon, of-
tewel gewoon net achter het voormalige kassage-
bouw van het Oorlogsmuseum.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op onze 
waanzinnige mooie ontmoetingsplek in de gemeen-
te Boxmeer. Het Land van Cuijk wordt hiermee een 
parel rijker. Met onze samenspeeltuin behoren wij 
bij de 60 van de 400 gemeenten waar gehandicap-
te kinderen en niet-gehandicapte kinderen samen 
kunnen spelen. Kortom: de droom van Renuka van 
Gaal is werkelijkheid geworden.

U komt toch ook en wie neemt u mee?

Wij wensen u allemaal
een mooie zonnige zomer toe

Én een fi jne vakantie.
Ook wij Hotters hebben even vakantie, maar zijn al 
wel weer druk bezig met de voorbereidingen voor 
de “Lónse huiskamertheatertour”
In december gaan we weer op verschillende locaties 
spelen.

We hopen u tegen die tijd te mogen begroeten; 
maar u hoort nog van ons.
Voor nu, 
EEN ZONNIGE GROET

Turner Bram Verhofstad naar EK in Schotland
Bondscoach Bram van Bokhoven heeft de EK-selec-
tie bekendgemaakt. Turners Bart Deurloo, Frank 
Rijken, Casimir Schmidt, Bram Verhofstad en Epke 
Zonderland zullen Nederland in augustus vertegen-
woordigen bij de Europese titelstrijd in Glasgow.
Het vijftal gaat in Schotland voor een plek bij de 
beste vijf landenteams. Vier jaar geleden behaalde 
de Nederlandse mannenploeg het beste EK-resul-
taat tot nu toe: destijds eindigde de ploeg op de 
zesde plek bij de Europese kampioenschappen in 
het Bulgaarse Sofi a.

In aanloop naar de Europese kampioenschappen 
turnen de Nederlandse heren op 14 juli nog een 
interlandwedstrijd tegen België en Zweden. Deze 
wedstrijd vindt plaats in Thialf Heerenveen. Op 21 

juli wordt in Thialf vervolgens nog een allerlaatste 
testwedstrijd gedraaid. 
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Zomerprogramma Openluchttheater in volle gang

Als je dit leest, hebben we al-
weer enkele mooie optredens 

in ons theater achter de rug. Natuurlijk kun je de 
rest van de zomer ook nog genieten van ontzet-
tend leuke familievoorstellingen. Geschikt voor het 
hele gezin, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes. 
Kom je ook? 

De Kleine Zeemeermin
Woensdag 11 juli, 14.30 uur / € 7,- / 4+

Voor het negende jaar op rij speelt Toneelvereniging 
Mariahout in het Overloonse openluchttheater. Dit 
keer met De Kleine Zeemeermin. In dit eigentijdse 
sprookje trotseert de ‘Prins van het Land’ Kaap de 
Zoete Hoop op zoek naar kibbeling. Hij schept ech-
ter achter het net en vangt ‘Arial’, de dochter van 
de Koningin van de Zee. Deze The Voice winnen-
de zeemeermin valt als een blok voor het gespierde 
lijf van de prins, maar Arials strenge moedermeer-
min wil hier niks van weten, want mensen zorgen 
ervoor dat haar koninkrijk verandert in een plastic 
soep! Gelukkig is daar de driekoppige zeeheks die 
Arial heel graag wil helpen om haar tweebenige 
man achterna te gaan, maar dan moet ze wel even 
tekenen... in haar eigen lettertype. Een muzikale, 
vrolijke, herkenbare en meeslepende voorstelling 
vol humor en liefde tussen vis en mens, vervuiler en 
natuuractivist. 

(F)Linke Soep
Woensdag 18 juli, 14.30 uur / € 7,- / 4+

Plastic, maar dan niet zo ‘fantastic…’ Ga mee op reis 
en beleef samen met Charles Moore, een rappend 
lantaarnvisje, een verstrikt zeepaardje en veel, heel 
veel plastic, spetterende avonturen! Er gaat iets be-
hoorlijk mis en dat heeft grote gevolgen voor het 
milieu. Kapitein Moore wil het probleem in kaart 
brengen… hij probeert samen met de dieren de juis-
te koers te varen richting de drijvende vuilnisbelt! 
Kunnen de kinderen helpen de ‘Plastic Soep’ op te 
lepelen? En waar moet dat heen? Het is tijd om nu 
in actie te komen! Alle zeilen bij! Een dynamisch, 
stoer, swingend, spannend en groots verhaal over 
een probleem dat 34 keer groter is dan Nederland! 
(F)Linke soep is een interactieve, muzikale thea-
tervoorstelling van Boomgaard Theaterproducties.
Vorig seizoen speelden zij in het Openluchttheater
‘Peter en de Wolf’.

Loet Moet
Woensdag 25 juli, 14.30 uur / € 7,- / 4+

Bekroonde familievoorstelling door Ruth Bakker! 
Loet Moet is een vrolijke en interactieve familie-
voorstelling vol liedjes, humor en (poppen)spel. 
Loet zingt, danst en speelt het liefst de hele dag. 
Maar dat kan niet, want ze moet zoveel. Loet wil 
niks meer moeten. “Loet moet niks!” Ze sluit zich op 
in haar kamer, waar ze avonturen beleeft  in haar ei-
gen gekke, sprankelende wereld. Ze ontmoet Oma 
uit het fotolijstje en samen met alle piratenkinde-
ren vaart ze naar haar vader die helemaal in Ame-
rika woont. Maar dan komt Gekke Tante Toos op 
bezoek en die geeft hele vieze plakzoenen... Moet 
Loet haar slaapkamer weer verlaten? 
Winnaar van de Publieksprijs in Nederland en België 
en uitgeroepen tot Rabo Talentvolle Theatermaker. 

Stamppot, sprookjesmix
Woensdag 1 augustus, 14.30 uur / € 7,- / 4+

Stamppot, een sprookjesmix is een hedendaag-
se minimusical, gebaseerd op de bekende sprook-
jes en ontwikkeld door Theater Van Santen. Even 
lijkt het of je de sprookjeswereld van Sneeuwwitje 
binnenstapt. Maar al snel krijgt het verhaal een on-
verwachte wending. Zo is de boze Stiefmoeder stik 
jaloers op mooie Sneeuwwitje. Deze gemene vrouw 
stelt alles in het werk om Sneeuwwitje uit te scha-
kelen. Ze jaagt zelfs haar eigen spiegelbeeld de stui-
pen op het lijf. Sneeuwwitje besluit om op de vlucht 
te slaan. In het bos komt ze de grote boze Wolf te-
gen die spontaan verliefd op haar wordt. Bijna lijkt 
het de boze Stiefmoeder te lukken om Sneeuwwitje 
te vergiftigen, maar net op tijd kust de Wolf haar 
wakker en dan... In deze kleurrijke minimusical is er 
veel interactie tussen de spelers en het publiek. De 
kinderen krijgen meerdere malen de kans om mee 
te spelen. Prachtige kostuums, sfeervolle liedjes en 
muziek maken de voorstelling compleet.
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De Gruffalo
Woensdag 8 augustus, 14.30 uur / € 8,- / 3+

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en 
paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent 
hem niet? De Gruffalo! Een kleine muis loopt door 
het diepe donkere bos en wordt beslopen door drie 
dieren die niets liever willen dan hem opeten. Ge-
lukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en 
bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als de muis 
opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen ver-
zinsels? Overwint de kleine muis zijn angsten voor 
die grote griezel?
De Gruffalo is een spannende fysieke slapstickvoor-
stelling voor iedereen van 3 jaar en ouder. Naar het 
bekende boek van Julia Donaldson & Axel Scheffl er 
en gespeeld door Meneer Monster. Meneer Monster 
maakt verrassend jeugdtheater vol fysiek geweld, 
humor en muzikaliteit. Een tikkeltje bi-
zar en bovenal leuk voor jong en oud. 

Dirk Scheele, het Zomerpopconcert
Woensdag 15 augustus, 14.30 uur / € 8,- / 
2+

Dirk Scheele neemt je dit keer mee op reis 
met zijn leukste zomerliedjes zoals Hoge 
bergen verre landen, Vroem vroem, Een 
zonnebril en Springen als een dolfi jn. En 
natuurlijk ontbreekt ook  Het insmeer-
lied  niet, dat hij speciaal schreef voor 
de campagne ‘Veilig zonnen’ van het 
KWF. Iedereen mag meedoen; we gaan 
zelfs dansen als een Spaanse danseres of 
rondlopen als een beer. Als Dirk op va-
kantie is, schrijft hij altijd wel een paar 
nieuwe liedjes en dat wil hij ook nu wel 

doen. Samen met jullie maakt Dirk ter plekke een 
heel nieuw zomerliedje. En natuurlijk speelt hij ook 
verzoeknummers. Een echt vakantiefeestje!
Kinderpopster Dirk Scheele maakt vrolijke liedjes 
voor kinderen vanaf 2 jaar. Hij toert al 25 jaar langs 
theaters en poppodia in Nederland en België en is 
dagelijks te zien op Nickelodeon met zijn eigen te-
levisieseries.

Kaartverkoop
Kaarten voor de voorstellingen zijn verkrijgbaar bij 
Plus Verbeeten Overloon, bij restaurant Museum-
zicht en via de website www.openluchttheaterover-
loon.nl. Mocht het weer tegenzitten, dan gaan de 
voorstellingen gewoon door in ‘de Pit’. Tot slot nog 
een tip: like ons op Facebook, www.facebook.com/
openluchttheateroverloon. Regelmatig zijn er acties 
waarmee je kaartjes kunt winnen!

De gerenoveerde tribune met rugleuningen.

Jeugdbrigadiers bedankt!

Tijdens het schooljaar 2017 
- 2018 hebben 14 jeugdbri-
gadiers bij toerbeurt tijdens

schooldagen voor en na schooltijd staan brigadie-
ren op het kruispunt bij de Plus! Wij heb-
ben dit als zeer waardevol ervaren!

Om de jeugdbrigadiers te bedanken zijn 
we op dinsdag 3 juli ijs gaan eten bij Cle-
vers! Dit konden ze waarderen. 
Banyawit, Bink, Cas, Eva, Koen, Lars, Lisa, 
Merel, Patrick, Pien, Robin, Thom, Tom en 
Xavi bedankt! 

Mocht je je nog aan willen melden als ver-
keersbrigadier, dat kan! Stuur dan even 
een mail naar
brigadiersoverloon@gmail.com.

Wij wensen een ieder een fi jne vakantie!

Anja Houben, Anita van Eeuwijk, Cindy Arts, Mieke 
Nabuurs en Wendy Reijntjes
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Clubkampioenschappen GOLF 2018 Overloon

Het was bijna tropisch warm 
maar of de harde wind nu de 
nodige verkoeling bracht of juist 
vervloekt werd door de deelne-

mers aan de Overloonse golfclubkampioenschappen 
blijft de vraag. De harde wind maakte het de meeste 
deelnemers niet gemakkelijk. Voer genoeg voor een 
spannende wedstrijd, waarbij de uitslag van te voren 
zeker nog niet vast stond.

Zondag 1 juli organiseerde de golfclub Overloon op 
de prachtige golfbaan in Overloon alweer voor de 
6e keer het clubkampioenschap.
Met de zon hoog aan de hemel, en de wind krachtig 
uit het oosten, werd er gestart op een volle baan. 
Hier en daar was er toch wel wat spanning van de 
gezichten af te lezen, buiten de eer en de bijbeho-
rende wisseltrofee viel er ook een mooie hoofdprijs 
te winnen voor de clubkampioen.

Niet veel deelnemers zullen tijdens de wedstrijd oog 
hebben gehad voor de prachtige natuur, wat dat 
betreft is golf een heerlijk ontspannende inspan-
ning. Tijdens de talrijke oefenrondes is daar zeker 
weer oog voor, voor alles een tijd en plaats, nu eerst 
de wedstrijd.

Sommige deelnemers wisten dat voor hen de titel 
clubkampioen (nog) wat te hoog gegrepen lag, in 
tegenstelling tot wat we bij Golf de laag handicap-
pers noemen, zij gingen vol voor het kampioen-
schap. Om de dag voor iedereen toch  inte-
ressant te maken had de wedstrijdcommissie 
besloten dat buiten de titel  clubkampioen 
die volgens de strokeplaytelling gespeeld 
wordt (je telt alle slagen over de 18 holes bij 
elkaar op en de speler met de minste punten 
is de kampioen) er ook een stablefordtelling 
zou plaats vinden (hierop zit dan een handi-
cap verrekening zodat iedereen kans maakte 
op mooie prijzen, of je nu geoefend speler of 
juist een beginner bent).

Dat zowel de warmte als de wind het spel-
letje een stuk lastiger maakte ondervonden 
alle deelnemers, er werd daardoor niet heel 
‘laag gescoord’.  Gelukkig had de wedstrijd-
commissie gezorgd voor een frisse versna-
pering en voldoende water in de baan. De 
later winnaar verklaarde voordat de uitslag 
bekend werd gemaakt dat hij niet best ge-
presteerd had en helemaal niet zeker was of 
hij zijn titel ging prolongeren. 

Aan de gezichten bij terugkomst op het 
prachtige terras van Brasserie de Kuluut aan 
de golfbaan was duidelijk te zien dat de zon, 

de wind en de inspanning bij velen hun tol hadden 
geëist.

Voordat de uitslag bekend gemaakt kon worden 
moesten eerst alle kaarten worden gecheckt en in-
gevoerd, er moest dus door de deelnemers gewacht 
worden op de uitslag

Gelukkig gebeurde dit wachten op het terras van de 
golfbaan onder het genot van een koud biertje of 
ander koel drankje.

Bijna play-off
Op de laatste hole miste Nellie Basten een putt 
waardoor de uiteindelijke winnaar haar met maar 
een slag minder over 18 holes verslagen heeft,  een 
play off op hole 18 zou het kampioenschap nog 
spannender hebben gemaakt.

De winnaar is na zijn clubkampioenschap van 2017 
nu wederom clubkampioen van 2018. Met maar 72 
slagen is Hein Fick de meer dan terechte kampioen.

Onder luid applaus mocht  Hein uit de handen van 
de voorzitter Jan Arts de felbegeerde wisselbeker 
en bijbehorende prijs in ontvangst nemen.

Met z’n allen kunnen we niets anders zeggen dan 
dat het een prachtige, sportieve dag was welke 
mooie winnaars heeft opgeleverd en natuurlijk een 
terechte Clubkampioen.
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IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ  GESLOTEN OP :
Maandag 23 juli t/m vrijdag 3 augustus

WAARNEMING OP WERKDAGEN VAN 8.00-17.00 UUR:

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

En
Achternaam letters K t/m Z

Dokter Mosch
Tel. 0478-631315

Spreekuur alleen volgens afspraak
Waarneming tijdens avond, nacht en weekend:

Centrale huisartsenpost: 0900-8880

Praktijk voor natuurgeneeskunde: 
Zouttherapie, acupunctuur, 
massage, SCIO biofeedback

Iris Vella Bamber
Holthesedijk 6
5825JG Overloon
       06 81 48 05 51
info@natuurpraktijkvellir.nl
www.vellir.nl
maandag t/m vrijdag op afspraak

Natuurpraktijk Vellir  & 
Zoutkamer Overloon

�

�

De redactie 
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IVN Wandeling De Pontipad

Op donderdag 21 juni 
vond een wandeling plaats onder de bezielende 
leiding van IVN-gids Ben Verheijen en in samen-
werking met KBO Overloon. Om 13.00 uur vertrok-
ken we vanaf De Pit richting Vortum Mullem naar 
het startpunt van het “de Pontipad”. Naast vele 
KBO-leden namen ook andere belangstellenden 
deel aan de wandeling. Na een inleidend woord van 
de gids vertrokken we over een smal pad richting 
een oud hakhoutbosje. Dit soort bosjes bevonden 
zich vroeger vaak in de buurt van boerderijen en 
het hakhout werd door de boeren gebruikt voor 
brandhout, stelen voor gereedschap en op het land. 
Opvallend was dat er nog geen gevlekte aronskel-
ken te zien waren. We liepen verder dwars door een 
weide, waarin het gras tot aan de knieën stond en 
kwamen uit bij een van de vele poelen. Hier gaf de 
gids wederom een interessante uitleg over het le-
ven om en in dit soort poelen. Poelen, die op 
onderlinge afstand van maximaal 300 meter in 
dit gebied te vinden zijn.  Deze poelen worden 
door vrijwilligers regelmatig bijgehouden, zo-
dat kikkers, diverse amfi bieën en salamanders 
een fi jne leefomgeving hebben waarin ze zich 
kunnen en willen voortplanten. Gezien de niet 
al te grote onderlinge afstand van deze poelen 
zijn deze zodoende  bereikbaar voor voornoem-
de dieren. We zagen een grote diversiteit aan 
bomen en struiken. Met name veel essen en 
natuurlijk ook veel eikenbomen. De verschillen 
tussen de diverse eiken zoals de zomereik en 
de wintereik en de herkenbaarheid. Natuurlijk 
werd er gesproken over de eikenprocessierups 
en de hinder die er van ondervonden wordt. 
Opvallend veel vlinders waren er deze middag 
te zien. Ook de rups van de eikenprocessierups 
de Thaumetopoea processionea, een nachtvlin-

der uit de familie tandvlinders en onderfamilie van 
de processievlinders zagen we veel. De gids vertel-
de het een en ander over het maasheggenvlechten. 
De vele hagen die het gebied zo bijzonder maken 
en de wedstrijden die ieder jaar in de maand maart 
gehouden worden. De gids liet het verschil zien tus-
sen mannetjes en vrouwtjes brandnetels en toonde 
hoe je met het blad van de weegbree de jeuk na 
aanraking van een brandnetel kunt onderdrukken. 
We liepen verder over het “de Pontipad” en liepen 
langs en door weides, die al dan niet gemaaid wa-
ren. Tussen 15 maart en 15 juni mogen de weides 
niet gemaaid worden van Staatsbosbeheer. De pach-
ters zijn gebonden aan veel beperkingen, opgelegd 
door de eigenaar Staatsbosbeheer. Rond 16.00 uur 
waren we weer terug bij het beginpunt en nadat 
we onze gids bedankt hadden ging eenieder, een 
hoop kennis rijker en tevreden, huiswaarts. 

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

ACTIVITEITENKALENDER 
vanaf 11 julii

WOENSDAG 11 JULI: koken voor ouderen. Aanvang 
om 12.00 uur in de foyer van de Pit. Alleen op uitno-
diging voor diegenen, die minstens 80 jaar oud zijn 
en rond deze tijd hun verjaardag vieren.
VRIJDAG 27 JULI: bijeenkomst van Samen Eten bij 
Restaurant Museumzicht.
WOENSDAG 8 AUGUSTUS: koken voor ouderen in 
de Pit. Gegadigden worden op tijd uitgenodigd.
Verdere agenda: onder meer: bijeenkomst Samen 
Eten op vrijdag 31 augustus. Dagreis op dinsdag 4 
september door dorpjes in het Eifelgebergte (D), 
een boottocht over de Rursee en bezoek aan Mon-

schau. Meer info hierover en aanmelding via een 
folder begin augustus. Zaterdag 8 september: jeu 
de boulestoernooi/barbecue. Meer informatie/aan-
melding door middel van stencil begin augustus, 
samen met de Ons (De Ons verschijnt nooit in de 
maand juli.) 
N.B. Door leden wordt als gevolg van allerlei om-
standigheden verhuisd. Voor wie het betreft: meld 
verandering van woonadres en/of – als het van toe-
passing is - email-adres zo spoedig mogelijk bij onze 
ledenadministratie door het sturen van een email 
naar hendriksarts@kpnplanet.nl
N.B. Meer informatie over de (persoonlijk begelei-
de) cursus Valpreventie voor Ouderen voor zowel 
leden als niet-leden volgt na de zomer.
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Twan Wilmsen | 06 51 252 699 | www.awing.nl 
Voor computers, printers, wifi, cartridges, 
Routers, onderhoud en reparatie. 

Martin Gaus Hondenschool 
Boxmeer -Venray

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

Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

 

 
Pieter en Annemie  v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of 

06-27007511   email t-helder@ziggo.nl    Helderseweg 31, Overloon 
www.helder-overloon.com

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 

 
Vr. 27 juli Masterclass ‘Positieve Desintegratie’ 19.30 uur 
 Aanmelden: info@liekeweetraad.nl 

 
Woe. 19 sept. Start basiscursus mandala tekenen 6 lessen 19.30 uur 
 Aanmelden: info@miatielen-poels.nl 

Kijk op de website voor meer informatie!
* * *

Wij wensen u een fijne en zonnige vakantie!
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Overloonse Bridgeclub

Op de laatste juniwoens-
dag zijn we aan de zomercompetitie begonnen.
De 3 sterkste paren in lijn A:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 60.42%
2 Harry Willems & Ber Poels 60.00%
3 Corrie & Hans Visscher 58.75%

In lijn B:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet 62.50%
2 Ria & Kees van Son 57.29%
3 Miny & Wiel Verhoeven 56.25%

Tijdens de 2e zitting waren de 3 sterkste paren in 
lijn A:
1 Mia & Servi Bongaerts 64.47%
2 Nelly Baltussen & Maria Willems 59.21%
3 Luus & Wim van Son 58.15%

In lijn B:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 61.46%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel 59.90%
3 Paul Vloet & Leo Crompvoets 52.60%

Programma Carnaval 2019
De voorbereidingen voor Carnaval 
2019 zijn inmiddels weer in volle 

gang. Tijd om de belangrijkste data voor komend 
seizoen in de agenda te zetten.

Thema 2019

Zoals al jaren te doen gebruikelijk, presenteren we 
ook nu weer een thema. Het thema voor 2019 luidt:

“D’r vet vör staon”

In het Nederlands te vertalen als “iets moois in het 
vooruitzicht hebben”.

“D’r vet vör staon” biedt volgens ons weer diverse 
mogelijkheden om de fantasie op los te laten

Gebruik het thema als het je past, maar schroom 
niet om eigen ideeën los van het thema in te zetten 
bij bijvoorbeeld liedjesmiddag of optocht.

Datum Dag Activiteit Aanvang
11 november 2018 zondag Vör de kerk op ‘t Plein 10.30 uur
09 december 2018 zondag Kaartverkoop Bonte Avonden 11.00 uur
06 januari 2019 zondag Liedjesmiddag 14.11 uur
26 januari 2019 zaterdag Bonte Avond 20.00 uur
27 januari 2019 zondag Bonte Avond 19.00 uur
01 februari 2019 vrijdag Bonte Avond 20.00 uur
02 februari 2019 zaterdag Rondbrengen Huiwage 09.00 uur
02 februari 2019 zaterdag Bonte Avond 20.00 uur
16 februari 2019 zaterdag Mitlaif bal 14.11 uur
27 februari 2019 woensdag BA Huize Loon 19.00 uur
02 maart 2019 zaterdag Receptie, stunt, After Roetsj Bal 
03 maart 2019 zondag Carnaval 
04 maart 2019 maandag Carnaval 
05 maart 2019 dinsdag Carnaval 
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Het weer

Opnieuw een zeer fraaie juni-
maand.

Op de eerste junidag begonnen 
we met een vrij sombere dag en 

viel er 7 tot 10 mm regen. Maar de 6 daarop volgen-
de dagen was het droog en werd het met meer zon 
ook warmer. Tijdens een heldere dag op de 6e steeg 
het kwik naar 29.0 graden. Een dag later haalden 
we de hoogste temperatuur van de hele maand en 
die bedroeg 29.5 graden. Dat werd later afgestraft 
met onweer en weer een dag later viel in onze regio 
plaatselijk ruim 40 mm regen. Nadien is er nauwe-
lijks nog regen gevallen. De temperaturen bleven 
op een goed niveau, maar uitgerekend vanaf de 
eerste astronomische zomerdag kregen we 4 dagen 
met te lage temperaturen. De laagste waarde had-
den we op de 22e toen het amper 18 graden werd. 
Vanaf de 25e werd het weer volop zomers en gin-
gen de waarden weer in een stijgende lijn omhoog. 
De laatste 3 dagen liep de temperatuur op naar 28 
à 29 graden. Daarmee liep het aantal zomerse da-
gen op naar 10, en totaal 24 dagen werden warm. 
Tropische temperaturen kwamen er niet voor. Vorig 
jaar was dat wel het geval met 5 dagen, maar toen 
hadden we ook de warmste junimaand ooit. Nu zijn 
we uitgekomen op een gemiddelde temperatuur 
van 18.3 graden en dat betekent een gedeelde 3e 
plaats in de top 10. Toch haalden we afgelopen ook 
enkele records.

Nog nooit had ik zoveel droge da-
gen in juni mee gemaakt. Op 24 dagen viel er geen 
druppel. Ook een record is dat ik op de 30e de laag-
ste luchtvochtigheid heb kunnen noteren. Tijdens 
een kraakheldere dag daalde de waarde naar 15 %. 
Dat had alles te maken met de kurkdroge en schra-
le noordoostelijke wind. Een krachtig hogedrukge-
bied zorgde voor een blokkade en hadden storin-
gen geen enkele kans om door te dringen. Geen 
wonder dat de laatste tien dagen droog bleven en 
dat de zon steeds vaker ging schijnen. Het totaal 
aan zonuren is ruim boven normaal uit gekomen: 
212 tegen 193 normaal. 
Neerslag werd op mijn openveld station 44 mm ge-
meten, terwijl er normaal 68 mm valt.

Inmiddels zijn we aan de nieuwe julimaand begon-
nen en ook die is gestart met een aantal kraakhel-
dere dagen en hoge temperaturen. Net als in juni 
waren ook nu de nachtwaarden aan de frisse kant. 
Dus slaapvriendelijk.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje op ra-
dio MAASLAND FM 89.6 om 12.30 13.30 en ook in 
de late namiddag rond de tijd van 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. zowel in de ochtend 
als in avonduren.

Weerman Bert Vloet

Bomen en planten tijdens de droogte

Veel inwoners atten-
deerden de afgelopen tijd de gemeente op bomen 
en planten die water nodig hebben. Wethouder Jeu 
Verstraaten: ”We stellen dit zeker op prijs, want dit 
laat zien hoe betrokken onze inwoners zijn bij hun 
omgeving. Onze medewerkers van de buitendienst 
doen wat ze kunnen, maar er kan vanwege de gro-
te droogte en het vele groen 
in onze gemeente helaas niet 
aan alle verzoeken worden 
voldaan. We vragen uw begrip 
als de beplanting er in deze pe-
riode minder fraai uitziet”. 

Met twee tankwagens wordt 
dag in, dag uit, af en aan ge-
reden. Om het gemeentelijk 
groen zo goed mogelijk door 
deze droge periode te helpen, 
heeft de buitendienst prioritei-
ten moeten stellen. Zo worden 
eerst de jong aangeplante bo-
men, de vaste planten, de vo-
rig jaar vernieuwde plantsoe-
nen en de bomen en planten in 

bakken van water voorzien. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van grondwater, oppervlaktewater mag 
op dit moment niet meer worden ingezet.

De aanhoudende droogte en het warme voorjaar 
hebben al voor veel extra werk gezorgd, waarvoor 
de medewerkers zich 100% hebben ingezet. Zo is 

de bestrijding van de gigan-
tische hoeveelheden proces-
sierupsen nog altijd een fi kse 
klus. De verwachting is dat 
de komende twee maanden 
nog volop moet worden in-
gezet op bestrijding. Daar-
naast vragen de bestrijding 
van de voor mens en dier ge-
vaarlijke berenklauw en de 
Japanse duizendknoop extra 
aandacht. Deze laatste is een 
exoot die inheemse planten 
overwoekert en vernietigt en 
waarvan de wortels zelfs bui-
zen en leidingen kunnen be-
schadigen.
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HENCKENS AANHANGWAGENS
& PAARDENTRAILERS

• Nieuwe en gebruikte 
aanhangwagens en
paardentrailers

• Onderdelen van alle 
merken

• Reparatie en keuring
van alle merken

• Aanhangwagens en
Paardentrailers

VERKOOP ONDERHOUD

VERHUUR

Bezoek onze showroom voor het 
hele assortiment of kijk alvast op onze site:

henckensoverloon.nl

De Oude Molen 3, 5825 KA Overloon
Tel. 0478-640304  |  henckensoverloon.nl

Vakantiesluiting BLOEMS!

Wij zijn gesloten van
Maandag 30 juli t/m

maandag 13 augustus

Dinsdag 14 augustus staan
wij weer voor u klaar!

Voor rouwwerk zijn wij bereikbaar.
06-57436359

TOT BLOEMS

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

�

�

�		�����������������

•� �������
�����������������		����	��
•� ������������	����
•� �������������������������������
•� �����������������
•� �����������
•� ��������������
�����
•� ������	�������	������
•� �������
�����������	�����

���������������������		��"�&������	�����������
���������		����������������

��� ����
		�������� ���
����!����
		�������� ���

19

Eten met gemak

“Eten met gemak” 
is een maaltijdser-

vice in de regio. Edward Henckens uit Overloon, een 
van de nu 20 franchise ondernemers, heeft dit concept 
geïntroduceerd. Met succes, want zijn klantengroep 
groeit gestaag.

De organisatie maakt ruim 220.000 maaltijden per 
week die door het hele land verspreid worden. In 
eerste instantie alleen bij zorginstellingen, maar te-
genwoordig steeds meer bij particulieren thuis. De 
regio tussen Nijmegen, Venray en Gemert wordt door 
Edward voorzien van maaltijden. Het bestellen ge-
beurt via papieren lijsten en kan ook online. Hierdoor 
is “Eten met gemak” voor iedereen toegankelijk. De 
maaltijden worden bereid met verse ingrediënten die 
passen bij het seizoen. Er wordt ook rekening gehou-
den met diëten en voedingsgewoonten. Gediplomeer-
de koks bereiden de maaltijden op een manier zoals 
je dat ook thuis zou doen. Edward zorgt ervoor dat 
ze bij de klanten thuis bezorgd worden. De doelgroep 
is breed, denk hierbij aan hulpbehoevenden, de 65+ 
generatie maar ook de vrijgezellen, alleenstaanden 
en bedrijven. De reacties zijn positief en men is zeer 
tevreden over de smaak. Elke portie bevat minimaal 
200 gram seizoensgroenten. De koelverse maaltijden 

zijn in de koelkast nog zeven dagen (vanaf bezorging) 
houdbaar.

Wie “Eten met gemak” uit wil proberen, kan vrijblij-
vend starten met een proefbox van drie maaltijden 
voor € 14,95 zonder afname verplichting en zonder 
bezorgkosten. Heeft u interesse in “Eten met gemak” 
neem dan contact op met Edward Henckens, telefoon 
0478-820994, of mail naar  edward@etenmetgemak.
nl.Voor meer informatie kijk op de website www.eten-
metgemak.nl.

Hoogste punt bouw Hof van Loon in Overloon bereikt

Op zaterdag 7 juli 2018 bereikte nieuwbouwproject 
Hof van Loon in Overloon een belangrijke mijlpaal: 
het hoogste punt van de bouw is een feit! Kees 
van der Kroon ontwikkelt in samenwerking met 
Pantein dit bijzondere woongebouw op de hoek 
Vierlingsbeekseweg/Venraijseweg/Museumlaan in 
het centrum van Overloon. In Hof van Loon kunnen 
mensen met of zonder zorgvraag wonen.

De bouw van het appartementencomplex 
verloopt voorspoedig. Op vrijdag 20 okto-
ber 2017 werd gestart met de bouw van 
het complex. Als alles volgens planning ver-
loopt, kunnen de huurders van de particu-
liere appartementen in het laatste kwartaal 
van 2018 naar hun nieuwe woningen ver-
huizen. De verhuizing van de bewoners van 
zorgcentrum Pantein Huize Loôn in Over-
loon vindt in het eerste kwartaal van 2019 
plaats. Zij verhuizen nadat de algemene 
ruimtes zijn afgewerkt en ingericht.

Over Hof van Loon
Hof van Loon bevat 50 appartementen. Hier-
van zijn 30 appartementen bestemd voor de 
bewoners van zorgcentrum Pantein Huize 
Loôn in Overloon. De overige 20 woningen 
worden door Huren Overloon verhuurd aan 

particulieren. In deze appartementen kunnen zowel 
ouderen als jongeren wonen. Particuliere huurders, 
die een zorgvraag hebben, kunnen via Pantein ver-
pleeghuiszorg in hun eigen woning krijgen. Hier-
door kunnen zij zo lang mogelijk thuis, in hun eigen 
dorp blijven wonen.

Ter ere van het bereiken van het hoogste punt hees Kees van der 
Kroon een vlag in de bouwkraan.
Fotografi e: Ed van Alem
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Een aandeel in elkaar

Ontmoet
De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm

VRIJDAG, ZATERDAG  
en ZONDAG open  

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL
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Agenda
2018
11 juli
Openluchttheater, De Kleine Zee-
meermin, 14.30 uur
10, 11 en 12 juli
Werkgroep Kindervakantieweek, 
Kindervakantieweek
14 juli
Gilde, oud papier ophalen
14 juli
Opening Speeltuin Gewoon Bui-
ten, Museumpark, 10.30 uur
14 juli 
Afscheidsreceptie Toon Hendriks, 
De Pit, vanaf 19.00 uur
18 juli
Openluchttheater, (F)linke Soep, 
14.30 uur
25 juli
Openluchttheater, Loet Moet, 
14.30 uur
1 augustus
Openluchttheater, Stamppot, 
sprookjesmix, 14.30 uur
5 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 augustus
Openluchttheater, De Gruffalo, 
14.30 uur
11 augustus
Gilde, oud papier ophalen
15 augustus
Openluchttheater, Dirk Scheele, 
14.30 uur
18 t/m 22 augustus
Kermis
2 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
4 september
KBO, Dagtocht naar Monschau
8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi
9 september
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur
9 september
Gemeentekoningsschieten, Gil-
deterrein Theobaldusgilde
9 september
Goede Benen Tour, Stg. Tante Le-
nie en Clevers Ijssalon
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit

28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
4 oktober
KBO, Dag voor ouderen
5 oktober
TC Loonse Duinen, 60+ mix
6 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
De Pit, 20.00 uur
7 oktober
Logeko, opluisteren H. Mis, 10.30 
uur
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen
14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement, 
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
14 oktober
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Over-
loon
20 en 21 oktober
Toerklub, ATB-weekend
21 oktober
Stg. Tentfeest, Dorpsbrunch
25 oktober
KBO, IVN-wandeling
27 oktober
Freunde Echo, Fenavond, De Pit
28 oktober
Oker, Herfstconcert, ‘t Helder
4 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, De Pit
10 november
Gilde, oud papier ophalen
11 november
MSV, 4x4 rijden door vereniging
JeeBee, circuit Duivenbos
11 november
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t Plein,
10.30 uur
11 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
24 november
Deelname Palet aan concert ZEV
in Vierlingsbeek, 20.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaas-
kapel Sohajka (CZ) en Freunde
Echo, De Pit, 12.30 - 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Zanggroep Palet in Koningskerk-
je in Vierlingsbeek om 15.00 en
om 19.30 uur

9 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avond, De Pit, 11.00 uur
9 december
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30 
- 16.00 uur
12 en 13 december
HOT, Lónse huiskamertheater-
tour
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 -
16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobal-
duskerk
20 december
KBO, Kerstviering

2019
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmid-
dag, De Pit, 14.11 uur
20 januari
Toerklub, ATB-toertocht
26 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit 
19.00 uur
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, rondbrengen Huiwa-
ge, vanaf 09.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, De Pit, 
20.00 uur
16 februari
Huibuuke, Mitlaif bal, De Pit, 
14.11 uur
27 februari
Huibuuke, Bonte Avond Huize 
Loôn, 19.00 uur
2 maart
Huibuuke, Receptie, Stunt, After 
Roetsj Bal
3 maart
Huibuuke, Carnaval
4 maart
Huibuuke, Carnaval
5 maart
Huibuuke, Carnaval
20 april
Freunde Echo, 50 jaar Freunde 
Echo
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo
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       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 

beauty & health
Carolinasalon
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Dorien van Dijck 
Ritueel begeleider 

06-30693894 
0478-642527 

www.doorvandijck.nl 
door@doorvandijck.nl 

 vanuit het hart verbinden bij afscheid 

U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l

Warme Bakker Degen 

Reclame: 16 t/m 21juli 
•� Kersenvlaai  €   7,40 
•� Extra/dubbeldonker  €   2,40 
•� Ham/kaas croissant    €  1,00   

Reclame: 23 t/m 28 juli 
•� Kersenyoghurtvlaai  € 10,45 
•� Maisbrood  €   2,40 
•� Croissant  €   0,65 

Reclame: 30 juli t/m 4 augustus 
•� Abrikozenvlaai   €   7,40 
•� Tarwebrood     €   1,95 
•� 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 6 t/m 11 augustus 
•� Abrikozenvlaai  €   7,40 
•� Tarwebrood  €   1,95 
•� 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

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

Kom 
gerust
langs!
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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 641304

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2018:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   15 augustus
aanleveren uiterlijk 8 augustus 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 janne.blom@politie.nl

3.� Anoniem bellen:  0800 7000
4.� Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880   spoed op ma t/m vr
tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 
weekend en op feestdagen, voor 
dringende medische vragen die 
niet kunnen wachten tot het 
eerstvolgende spreekuur van uw 
eigen huisarts 

5.� Brandweer: 088 0208208
6.� Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000
7.� Gemeente Boxmeer: 0485 585911


