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In gesprek met… Hélène Heijs - van der Vlist
In de schaduw van een enorme
boom, met af en aan vliegende
vogeltjes en regelmatig een
voorbij fladderend vlindertje
zitten we aan tafel voor een
gesprek met Hélène Heijs.
Hélène woont samen met man Stijn - inderdaad die
van de Henra en de zonnepanelen - sinds anderhalf
jaar aan de Holthesedijk in het ‘oude’ huis van Piet en
Marie-Louise Lavrijssen. De naam in ’t Holt is gebleven,
maar verder is er heel veel veranderd op het terrein
dat voorheen een mini-camping was. Voor de individuele kampeerder is er buiten evenementen zoals bv.
Militracks of Sante Fé geen plaats meer. Maar, in het
najaar gaat de camping wel open voor groepen kampeerders, die dan de camping voor zichzelf hebben,
denk hierbij aan families of vriendenweek(end).
In ’t Holt heeft een ware metamorfose ondergaan die
eigenlijk nog steeds gaande is. Hélène neemt ons mee
voor een rondje over het terrein en het gesprek gaat
al snel over duurzaamheid. Het in evenwicht zijn van
mens, milieu en economie zodat de aarde niet uitgeput raakt.
In de verbouw en aanpassing
van diverse gebouwtjes op het
terrein wordt hiermee volop
rekening gehouden. Er wordt
geïsoleerd met strobalen en er
komen - hoe kan het ook anders - zonnepanelen en een
waterboiler op het dak. De
daken worden zogenaamde
groendaken, met planten die
vlinders, bijen en vogels aantrekken. Er komt geen verwarming meer in de gebouwen,
maar in de met leem gestucte
wanden komen speciale zoutcapsules die warmte opslaan
als het warm is en warmte afgeven als het koud is. Hierdoor
heb je zowel in de zomer als in
de winter een constante temperatuur in huis.

Het voedselbos past ook in het duurzame plaatje,
want een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. Hélène vertelt dat ze in de afgelopen
anderhalf jaar de bestaande boomgaard met diverse
oude bomen aangevuld hebben met andere planten.
Planten die in ons klimaat goed gedijen. Zo staat er bv.
een Japanse citrusboom, die kou gewend is, maar ook
St. Janskruid waar medicinale en verzorgende producten van kunnen worden gemaakt.
Maar daarover later meer.
Volgens Hélène is het de kunst om planten en bomen
zo te combineren dat ze elkaar versterken. Het geheim
van een succesvol voedselbos is dat je de natuur het
werk laat doen. Niet schoffelen, maaien of wieden
maar de grond de rust gunnen die nodig is om een gezond bodemleven te ontwikkelen. Over twee jaar verwacht Hélène dat ze volledig kunnen oogsten. Wat ze
met de opbrengst gaan doen, weten ze nog niet, dat
zien ze tegen die tijd wel.
Langs de bijenkast lopen we door naar een door dennenbomen overschaduwd stukje grond waar diverse
eetbare paddenstoelen en zwammen groeien. Ook dat
is in ontwikkeling evenals de kruidentuin van Stijn die
een ingenieus systeem bedacht heeft om regenwater
te recyclen.

Hélène is van plan workshops te gaan geven waar je
kunt leren hoe je van de gewassen in de natuur zelf
je medicinale of verzorgende producten kunt maken. We ruiken aan de verschillende zeepjes, crèmes
en zalfjes die een verrassend neutrale geur afgeven
en volgens Hélène ook verrassend goede resultaten
opleveren.

jouw hond iets werkt. Het zijn kleine groepjes van
hooguit zes honden en hun baas, waardoor er veel
individuele aandacht is. Daarnaast doet ze gedragstherapie bij honden en hun baas. Ze gaat op huisbezoek om te onderzoeken waardoor het probleemgedrag veroorzaakt wordt en maakt vervolgens een
aanpak op maat.

Hélène’s passie is natuur, dat is ons wel duidelijk geworden. Ook in haar hondenschool komt dit aspect
tot uiting. Hélène is van mening dat door te kijken
naar de aard, de natuur van een hond, je gedrag
kunt veranderen. Ze biedt geen standaardprogramma, maar kijkt per hond en baas naar de oplossingen voor het specifieke probleemgedrag. De lessen
bestaan voor de helft uit een gehoorzaamheidstraining en voor de andere helft uit proberen hoe voor

Na ons gesprek kunnen we maar één ding concluderen: we hebben kennis gemaakt met een bezige bij,
met al van jongs af aan een passie voor de natuur
en duurzaamheid.
Het advies van haar vader om te trouwen met een
boer heeft ze niet opgevolgd, maar de liefde voor de
natuur heeft uiteindelijk wel geleid naar een plekje
aan de Holthesedijk waar het leven goed is…..

Volle kracht vooruit
Het Oorlogsmuseum in
Overloon heeft er een
nieuwe tijdelijke expositie bij. Die draait vooral om
paardenkracht in de oorlog.
Tijdens de oorlog werden er door het Duitse leger in
Nederland maar liefst negentigduizend paarden in
beslag genomen. Dat toont op zichzelf al aan, aldus
het museum, dat het Duitse leger een groot gebrek
aan rijdend materieel had. Het Duitse leger was inderdaad vooral een leger van voetgangers, fietsers en paardenkarren.

jaren. Maar benoemt dat meteen als een non-probleem van die tijd. De mensen hadden er nauwelijks
van gehoord en dachten er al helemaal niet over na.
Er was een oorlog te winnen. En dat was veel belangrijker!
De tentoonstelling is 16 augustus begonnen en is te
zien tot het einde van de kerstvakantie.

En daar tegenover had je dan het
Amerikaanse leger. De industrie in
de Verenigde Staten leverde enorme
aantallen voertuigen, vliegtuigen en
schepen. Dat materieel was dus allemaal gemotoriseerd.
In de nieuwe tentoonstelling, met
de titel Full Force, wordt dat verschil
snel duidelijk. De grote rij motoren
tegenover de kleinere rij paardenkarren. Het is daarmee ook vooral een
presentatie geworden die techneuten
zullen kunnen waarderen.
Het museum noemt natuurlijk ook
even de impact op het milieu in die

Het mag geen naam hebben
R.I.P. Los Zand - weej gaon allemol mit de neus umhoeg…!
De kermis is uit - portemonnee en betaalapp kunnen aan de waslijn…!
Plien is TOP…!
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Uitnodiging voor de Kinderwoorddienst op zondag 2 september
aanvang 10.30 uur in de
H. Theobalduskerk te Overloon.
Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 1 t/m groep 8
De vakantie is weer voorbij. De
school is weer begonnen. En
zo beginnen we weer aan een
nieuw schooljaar. Misschien ga je dit jaar wel de Eerste Communie doen, waar je ouders binnenkort een
uitnodiging voor krijgen. Wil je samen met andere
kinderen ook meedoen in de Kinderwoorddienst;
kom gerust eens meedoen. Je mag ook kinderen
meebrengen, je hoeft niet gedoopt te zijn. Iedereen
is van harte welkom. Het thema van deze zondag is:
Van buiten en van binnen schoon!
Vandaag zegt Jezus iets over het vies worden van
buiten en van binnen. Dat je van buiten vies wordt
als je wel eens in de modder hebt gespeeld, dan
weet je dat je weer schoon wordt als je in bad gaat
en schone kleren aandoet. Maar wist je dat je van
binnen in je hart ook vuil kunt worden? Kun je dat
ook weer weg wassen? Hoe doen we dat dan? Hoe
komt het eigenlijk dat ons hart van binnen vuil kan
worden? Wist je dat daar regels voor zijn, moet je
die altijd volgen? Daar gaan we samen over praten.
Jezus zelf zegt ons dat het niet alleen over de re-

gels gaat maar……Hoe je van binnen in je hart en je
hoofd bent! Hier gaan we samen over nadenken en
praten. Jij komt toch ook weer?
Wat is een kinderwoorddienst?
Wij hebben voor de kinderen in een aparte ruimte in de kerk een kinderviering van ongeveer een
half uur. Jullie ouders/verzorgers blijven in de gewone viering, maar als je het de eerste keer nog een
beetje eng vindt, mogen je papa of mama/ opa of
oma meelopen.
Jullie horen hier het kinderevangelie vertellen en
uitleggen. Meestal hebben we hier even een kort
gesprekje over, we spelen een spel of hebben een
knutselwerkje over het verhaal (evangelie) van die
zondag. En een gebed waar we mee afsluiten.
Het tweede gedeelte van de viering gaan we weer
terug in de kerk zelf en mag je weer op je plaats
gaan zitten, waar we samen de Eucharistie vieren.
Jij komt toch ook weer? ……en als je het erg leuk
vindt: we zijn elke eerste zondag van de maand in
Overloon. Voor vragen kun je altijd contact met me
opnemen: Gerda Willems 0478 642213
Tot dan allemaal.
De volgende kinderwoorddienst is op zondag 7
oktober.

Kerkberichten
Vieringen 2 september – 15 september
Zondag 2 september 10.30 uur
Eucharistieviering en Kinderwoorddienst
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems en Jeanne
Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde is voor Marie Beckers-Puin, tevens voor Wim
Beckers

Zondag 9 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor
Kosterdienst
25 augustus vanaf 18.00 uur – 1
september
Nelly van Gemert, tel. 642504
2 september – 8 september
Jan Hendriks, tel. 641753
9 september – 15 september
Tiny Willems, tel. 641814

16 september – 22 september
18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504
22 september 19.00 uur
Jos van de Pas tel. 641268
Vieringen in Huize Loôn
Maandag 3 september 19.00 uur
Eucharistieviering
Maandag 10 september 19.00 uur
Eucharistieviering

TV-uitzendingen

Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.

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,

Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, (in de maand september op de derde
zaterdag 22 september) worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het TV kanaal Omroep
Land van Cuijk.
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Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 16, 22
en 23 septemberij de kerkberichten in Ons Eigen Erf
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 4 september af te geven. U heeft
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 € 11,-.

06-23887860.
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster 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

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

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.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
koffie drinken, voor een vraag of als u iets te melden hebt.
Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens 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.
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Het is nog zomer maar de repetities gaan van start
voor de musical: Scrooge…A Christmas Carol! Deze
show zal te zien zijn op 22 december en de muziek
wordt verzorgd door het jeugdorkest van Fanfare
Vriendenkring.
De leerlingen van Desdemona Dance spelen en zingen de kerststerren van de hemel. En jij kunt hieraan
meedoen! Tenminste…als je van zingen, dansen en
acteren houdt.
Elke maandag is er musicalles voor kids en tieners.
Wil je proberen? Bel dan 06-51034019 of mail naar:
info@desdemonadance.nl

Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website
www.theobaldusparochie.nl

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk

Countrydans voor beginners 50+

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

Stichting welzijn ouderen gemeente Boxmeer
(SWOGB) organiseert in september een beginnerscursus country-line dance.

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

De laatste jaren is ook in Boxmeer en omgeving het
countrydansen voor senioren populair geworden.
Omdat het voor de beginnende danser moeilijk is
om in bestaande groepen in te stromen wordt er
gestart met een beginnerscursus van 5 lessen.

De cursus vindt plaats in Gemeenschapshuis de Pit
in Overloon op dinsdagmiddag van 15.00-16.00 uur.
De kosten zijn eenmalig € 5,-. De eerste les is op
dinsdag 11 september 2018.

Het countrydansen is een uitdagende manier om
in beweging te zijn. Maak nu kennis met deze gezellige manier van bewegen. Door deel te nemen

Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 8 september bij de contact persoon van de SWOGB: Maria Hendriks 0478-641963

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

Uitnodiging
Geloofsbijeenkomst
‘Wie van u zonder zonde is ... ’
Op dinsdag 18 september a.s. is er van 19.30 – 21.30
uur in het parochiecentrum aan de Lepelstraat 13A
te Sint Anthonis weer een Geloofsbijeenkomst. Het
thema van deze avond is ‘Wie van u zonder zonde is ... ’ Pastoor Van der Sluis gaat het hebben
over zonde, zondebesef, verzoening en vergeving.
De zonde is allereerst een belediging van God. De
mens wil zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is.
Wie iets doet en zeer goed beseft dat God dit verboden heeft, begaat een zonde. In de biecht worden zonden vergeven. Niemand is zonder zonde,
niemand staat onschuldig voor God. Er is weer alle
gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten over het thema. Kom naar
de Geloofsbijeenkomst en neem uw familie, vrienden en kennissen mee. Ontvangst met koffie/thee

Musicalkids Overloon komen met Kerstshow!

vanaf 19.15 uur. We hopen u te mogen verwelkomen. Meer info of aanmelden (niet verplicht maar
wel fijn): bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
of 06-30517629.

aan deze activiteit ontmoet u ook nieuwe mensen
en worden nieuwe contacten gelegd. Het tempo en
de manier van lesgeven, door een gediplomeerde
dansdocente, worden afgestemd op de groep.

Rolstoel-3daagse 2018
Ook dit jaar was het, mede door het prachtige
weer, wederom een prachtige rolstoel-3daagse. Bij
deze willen we iedereen bedanken die een bijdrage
heeft geleverd aan het welslagen van deze drie fantastische dagen.

Namens alle vrijwilligers van de Zonnegroet Overloon Holthees Smakt.
Op onze website http://zonnegroet-ohs.nl kunt u
foto’s en film bekijken van deze dagen
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Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2018-2019
Hierbij wordt u uitgenodigd om
deel te nemen aan onze wintercompetitie 2018 – 2019 kruisboogschieten op de baan (vlak).
Deze wedstrijd gaat over 22 ronden (series)van twee
proefpijlen en tien tellende pijlen.
Men hoeft niet iedere week aanwezig te zijn. Men
kan op één avond meerdere series schieten. Er zijn
ook dagprijzen te winnen. Deze kan men winnen
door op de avond dat men aanwezig is boven zijn
gemiddelde te schieten. Als men geen gemiddelde
heeft wordt dit na vier series berekend, dit geldt
dan voor de verdere competitie.
Als men nog niet bekend is met het kruisboogschieten, geen nood wij helpen u graag verder. Hebt u
geen kruisboog, geen nood ze liggen voor u klaar.
Kom gerust eens binnenlopen voor meer informatie.
Men kan vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur inschrijven.

Deelnemen kan vanaf 12 jaar.
Het inschrijven kost voor de jeugd € 0,60 en voor de
volwassenen € 1,20 per serie.
Aankondiging open avond
Dinsdag 4 september van 17.00 tot 19.00 uur.

De data zijn:
10-sep
17-sep

01-okt
08-okt
15-okt
22-okt
29-okt

05-nov
12-nov
19-nov
26-nov

04-feb
11-feb
18-feb
25-feb

11-mrt
18-mrt

Het Land van Cuijk telt nu 22 Toeristische Ontmoetingspunten (TOP’s). Gedragen door ondernemers
en soms organisaties die toeristen en recreanten
gastvrij ontvangen en hen graag vertellen over wat
deze regio zo bijzonder maakt.
Bij de Toeristische Ontmoetingspunten kunnen toeristen, recreanten, maar ook inwoners van het Land
van Cuijk terecht voor informatie over bezienswaardigheden, voor fiets- en wandelroutes en wandelkaarten, maar bijvoorbeeld ook voor adressen waar
kan worden overnacht, gegeten of waar fietsen
kunnen worden gehuurd. Ook de Groeters zijn beschikbaar voor een interessante wandeling door het
dorp. Zij kunnen u heel veel vertellen over de geschiedenis van Overloon.
Ga eens kijken en laat u verrassen. Pauline Brouwer
zal u gastvrij ontvangen
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Op dinsdag 4 september organiseren wij een open
avond.Tijdens deze open avond bent u van harte
welkom in onze school om een kijkje te nemen in
de gebouwen en in alle groepen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Team Josefschool Overloon

Verder kunt u diverse informatiemomenten bijwo07-jan
14-jan
21-jan

Wij wensen u een plezierige en goede wintercompetitie toe.
De schietcommissie van het St. Theobaldusgilde.
Namens deze Geert Arts.
kruisboogschieten@sinttheobaldusgilde.nl

Winkel Plien tweede TOP in Overloon
Na Boompjes Restaurant is Plien Atelier Vintage en
Modelbouw het tweede Toeristische Ontmoetingspunt in Overloon. ‘Plien’ verkoopt souvenirs en
handgemaakte cadeautjes aan de toeristen, maar
ook aan de inwoners van Overloon. Bovendien is
Plien gelegen aan de Museumlaan, in de directe nabijheid van onder meer het Oorlogsmuseum en de
speeltuin ‘Gewoon Buiten’. Ook om die reden was
het logisch een tweede Toeristisch Ontmoetingspunt in Overloon in te richten.

03-dec
10-dec

nen, een bezoek brengen aan de informatiemarkt
(17.45u-18.45u) en een kijkje nemen bij Spring, BSO
Het atelier.

Matinee en lunch voor
senioren op kermisdinsdag erg
positief ontvangen
Ruim op tijd voor de lunch vulde de danstent bij Bos
zich met ruim tachtig senioren en seniorinnen. Onder het genot van een passend achtergrondmuziekje werd er uitgebreid genoten van de soep en een
overdaad aan belegde broodjes. Daarmee werd een
goede bodem gelegd voor het vervolg van de middag. Later kwamen er nog zo’n veertig mensen bij,
zodat het een gezellige drukte werd. Al snel kwamen de verhalen over vroeger, kinderen en kleinkinderen én natuurlijk over Loën op gang. Met het
vermaarde kermisorkest Jersey aan ’t roer, vulde de
dansvloer zich in ijltempo. De stugge vloer werd na
een rondje van Hay Bos himself met een vers blik
milieuvriendelijke vloervergladder snel in optimale
conditie gebracht. Nu konden de beentjes echt van
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de vloer voor de wals, de foxtrot en de tango. En,
niet te vergeten, de linedance! Wie liever niet de
vloer op ging en meer genoot van een aangenaam
gesprek kwam ook volop aan z’n trekken. Al met al
een zeer geslaagde middag. Dank aan KBO en Partycentrum Bos voor deze mooie middag. Eén minpuntje; bij de damesdans ging het net als vroeger!
Ondergetekende werd niet gevraagd en bleef als ’n
zielig muurbloempje aan de kant zitten. Máár, toen
ik naar huis ging was wel dit verslagje af. Ik zie uit
naar volgend jaar kermisdinsdag voor matinee en
lunch in de tent bij Bos, met een nieuwe damesdans
en een nieuwe kans. Hoop doet leven…
‘n Senior

Start
computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer
(SWOGB) start in september 2018 weer met speciaal
op ouderen gerichte cursussen van maximaal 1 cursist per docent.

Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling. U
kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik van
iPad of Tablet”.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid
van docenten zal een cursus starten in: Overloon,
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op
de hoogte worden gebracht.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt
hiervoor slechts € 40,-.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen
de € 15,- en € 20,-.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor
Windows (7, 8.1, 10), Word, Excel en speciaal op

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator)
via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op
de website: www.swogb.nl

7

Aparte aovend 2.0
versierde-fietsen-optocht

Gewijzigde tijden
marktkraam
Vanaf heden staan wij met onze marktkraam niet meer op de
woensdag in Overloon en op de donderdag in Vierlingsbeek.
U bent van harte welkom bij onze marktkraam
elke vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
op het 14 Oktoberplein in Overloon!

Bij inlevering van deze bon bij onze marktkraam in Overloon
ontvangt u een

gratis bakje salade*

naar keuze!

* Deze bon is geldig t/m 7 september 2018.

Wie heeft het nog niet gehoord? Met de kermis gonsde
het al rond! De Âld Prinse bestaan dit jaar 33 jaar. Dat wordt
op 22 september - zaterdag na
Prinsjesdag - gevierd met d’n
Aparte Aovend 2.0. Hoe gaat die er uit zien? We
hebben je beloofd een tipje van de sluier op te lichten. Hier komt het eerste tipje!

strekt - te koop voor slechts € 11,- bij onderstaande
adressen:
Café Partycentrum Bos
Grand Café Effe
Een van de Âld Prinse
Alle verkooppunten worden nu nog dagelijks voorzien van verse kaartjes!

We starten om 19.00 uur met een versierde-fietsen-optocht door het dorp. Versier je fiets (en jezelf)
en doe mee! De route zal ongeveer dezelfde zijn als
die van de kinderen met Koningsdag. Zie daarvoor
Ons Eigen Erf van 18 april 2018. Heb je die al aan de
Gild gedoneerd, kijk dan op www.onseigenerf.nl.
Start- en eindpunt van de route is De Pit, we zullen
ook Huize Loon en de Derpshei aandoen. Alle Overloners zijn hierbij dus uitgenodigd om mee te doen.
De Fanfare heeft toegezegd ook deze versierde-fietsen-optocht muzikaal te begeleiden. De Âld Prinse
bestaan tenslotte maar één keer 33 jaar, is hun credo. Er zijn mooie prijzen te winnen; de hoofdprijs is
een elektrische fiets! D’n Aparte Aovend begint om
20.30 uur. We zorgen dat we ruim op tijd terug zijn.
Voor de versierde-fietsen-optocht zijn geen tickets
nodig. Máár, koop nu je kaartje voor d’n Aparte Aovend. Het gaat hard. Zorg dat je woekerprijzen voor
bent! De toegangskaartjes zijn - zolang de voorraad

KBO – OVERLOON
(anno 1955)

Activiteitenkalender
vanaf 29 augustus

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!
Boerderijwinkel Verdaasdonk | T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl
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VRIJDAG 31 AUGUSTUS Bijeenkomst van Samen
Eten. Aanvang om half zes. Het adres is Poort van
Loon. Aanmelden bij Christine Hendriks-Arts. Telefoon 641719.
DINSDAG 4 SEPTEMBER Dagreis naar de Eifel. Inmiddels volledig volgeboekt.
ZATERDAG 8 SEPTEMBER Jeu de boulestoernooi en
barbecue. Aanmeldingstermijn inmiddels verstreken.
ZONDAG 9 SEPTEMBER Uit op zondag. Van half
drie tot rond 4 uur. Programma: Jan Vloet (van Toën
Vloet) en Muuske vertellen over Thailand en vertonen een film daarover. Gratis toegang voor iedere
belangstellende.
WOENSDAG 12 SEPTEMBER Koken voor Ouderen.
Aanvang om 12.00 uur in de Pit. Gegadigden worden uitgenodigd. Criterium: rond deze tijd verjaren
en tachtigplusser zijn.

WOENSDAG 26 SEPTEMBER Sociaal Culturele Dag.
Aanmelding tot 1 september door middel van inschrijvingsformulier dat in het bezit van de leden is.
VRIJDAG 28 SEPTEMBER Bijeenkomst Samen Eten.
Aanvang om half zes. Meer info volgt.
DONDERDAG 4 OKTOBER Voorlichtingsbijeenkomst
over computerveiligheid, georganiseerd door de
KBO en de gemeente Boxmeer. Alle 50-plussers –
lid of geen lid – zijn hiervoor uitgenodigd. U wordt
door deze voorlichting extra gewapend tegen sluwe
trucs van criminelen, die u ergernis, rompslomp en
veel geld kunnen kosten. In de Pit. Gratis toegang.
Aanvang om 10.00 uur. Zaal open om half tien. Aanmelden is niet nodig. Binnenkort meer informatie
over dit onderwerp!
ZONDAG 7 OKTOBER Viering van de Dag van de
Ouderen en Uit op zondag worden gecombineerd
in een feestelijke zitting. Voor iedereen gratis toegankelijk. Aanvang om half twee. Eindtijd is rond
vijf uur.
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Break Free Academy gaat van start!
We zijn bijzonder geraakt
door alle belangstelling
lieve woorden en ontelbare

Alles gehaald uit het leven
Klaar gestaan voor iedereen
Ieder zijn deel gegeven
Zoals hij is er maar één

koppen koffie die wij gedeeld
hebben tijdens de ziekteperiode
en het afscheid van

Jan Vloet
Dank jullie wel allemaal!

Annie Vloet - Klaassen,
kinderen en kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie
hebben ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame pap, schoonvader en trotse opa

Harrie Janssen
Het heeft ons heel erg goed gedaan te
merken dat Harrie zo geliefd was.

Tiny Janssen - Vullings
Kinderen en kleinkinderen

Lieke van der Vorst start samen met Barry van Opbergen een nieuw initiatief vanuit Overloon: de
Break Free Academy. Zij gaan via diverse activiteiten mensen aansporen tot nadenken en hen inspireren en empoweren om te doen waarvoor ze
bestemd zijn! Op zondagmiddag 9 september a.s.
zal de Break Free Academy een geheel vrijblijvende
inloopmiddag organiseren in de foyer van de Pit te
Overloon.
De Break Free Academy neemt als basis de theorie
van positieve desintegratie, ontwikkeld door Kazimierz Dabrowski (1902-1980). Positieve desintegratie is een perfecte theorie voor de tijdgeest van
vandaag. Het idee van ‘positieve onaangepastheid’
zal zeker resoneren bij velen: we worden namelijk
geconfronteerd met een epidemie van depressie,
angst en algemene vervreemding, en we zien tegelijkertijd bronnen van hoop en verlangen naar verandering in de vorm van zich ontwikkelende sociale
bewegingen - politiek, spiritueel en humanistisch.
Break Free Academy wil mensen helpen opnieuw te
integreren op een hoger intern niveau, zodat ze op
hun beurt het niveau van onze samenleving kunnen
helpen verhogen.

Zowel Lieke als Barry delen uit eigen ervaring en
beiden zullen deelnemers helpen en coachen, ieder
vanuit hun eigen invalshoek en met hun eigen kennis. Zij onderscheiden zich van vele andere coaches
die er tegenwoordig te vinden zijn door een echte,
oprechte, persoonlijke aanpak die zijn basis vindt in
de positieve desintegratie.
Heb jij het gevoel vast te zitten in een sleur? Haal
je weinig of geen energie meer uit je werk? Heb je
het gevoel geen energie meer te hebben om iets op
te pakken? Houdt financiële zekerheid tegen wat je
eigenlijk zou willen doen? Voel je geen doel meer
in je leven en twijfel je bij iedere beslissing? En weet
je dat er iets moet gebeuren maar je weet niet wat
en hoe? Kom dan op zondag 9 september a.s. tussen
13:00 en 17:00 uur naar de foyer van de Pit te Overloon. Lieke en Barry zijn dan beiden aanwezig om je
vrijblijvend van informatie te voorzien wat de Break
Free Academy voor jou kan betekenen.
Kijk ook eens op www.breakfreeacademy.nl

Hiertoe zullen zij diverse activiteiten organiseren
waarbij nadrukkelijk wordt gesproken over positieve desintegratie. De theorie wordt in eenvoudige taal geïntroduceerd zonder de inhoud van deze
complexe theorie te versimpelen. Ze laten deelnemers zien hoe los te breken van alle (vaak door henzelf) opgelegde beperkingen. Hierdoor krijgt men
inzicht in zijn of haar werkelijke passie en kracht
waardoor men weer echt kan gaan leven, zonder
angsten en beperkingen.

breek los... ontdek je kracht... LEEF!

Uit op Zondag
Thailand
Jan Vloet en Muuske vertellen over het prachtige Thailand en over zijn bijzondere cultuur. Dit
wordt ondersteund door Thaise muziek en een korte film over dit land.
Natuurlijk bent u in de gelegenheid uw vragen te stellen en mogen we nog van een Thais
hapje genieten.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit. | Wanneer: 9 september | Tijd: 14.30uur. Entree gratis. Vrijwillige bijdrage
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Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
Zat. 1 sept.

Muzifique – met Henk Deters c.s.

19.30 uur

Di. 4 sept.

Koor van dit Moment – met Jan Gommans 20.00 uur

Di. 11 sept.

Start opleiding Luisterkind

Di. 11 sept.

Engelenavond met Marielle Beks

Gevraagd
lieve en betrouwbare oppas aan huis
voor baby van nu 2 maanden.
Uren in overleg.
Tel. 06-11708566

09.30 – 16.30 uur
20.00 uur

Woe. 12 sept. Masterclass Positieve Desintegratie

19.30 uur

Di. 18 sept.

20.00 uur

Koor van dit Moment

Voor de állerlaatste keer op het plein: Los Zand…

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

Woe. 19 sept. Start basiscursus mandala tekenen 6 lessen 19.30 uur

Alle info – kijk 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

www.fysiovandervliet.nl

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open
van 12.00 tot 18.00 uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ

Martin Gaus Hondenschool
Boxmeer -Venray

•
•
•
•
•
•
•
•

In een vorige editie van Ons Eigen Erf las u misschien al de aankondiging; voor de állerlaatste keer
speelde Los Zand op kermiszondag op ons mooie
plein midden in het dorp. Van 16.00 tot 22.30 uur
stonden we op te planken, nooit eerder speelden
we zó lang. En wat hebben we genoten! Van de reunie met (bijna) alle oud-leden van Los Zand, van
het nog één keer spelen van al onze ‘gouwe ouwe’
en met name van het Lónse publiek. Het was fantastisch! Dank je wel!

De opbrengst van ons optreden besloten we te doneren aan de Kindervakantieweek Overloon. We verrasten de vrijwilligers van de Kindervakantieweek
daarom met een cheque van € 600,-. Nog groter was
de verrassing toen Friso en Kim van Grand Café Effe
het bedrag verdubbelden tot een totaalbedrag van
€ 1200,-. En zelfs het Los Zand-doek werd nog geveild voor het goede doel. In totaal gaat er dan ook
€ 1450,- naar deze enthousiaste groep vrijwilligers.
We zijn heel benieuwd waar jullie de kinderen mee
gaan verrassen volgend jaar!

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuifin, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
Voor meer informatie: www.martingausboxmeervenray.nl

Van Overloon wordt weleens gezegd dat er zoveel
creatief talent zit. Maar minstens zo belangrijk is
het enthousiaste publiek dat je in Overloon kan verwachten. Waar een klein dorp groots in kan zijn.
Dank jullie wel!
Met muzikale groet, Los Zand.
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Overloonse Bridgeclub

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

VERKOOP
•

Nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en
paardentrailers

•

Onderdelen van alle
merken

ONDERHOUD

•

Reparatie en keuring
van alle merken

VERHUUR
•

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

Aanhangwagens en
Paardentrailers

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

Te l : 0 4 7 8 - 6 4 0 0 2 6
Mob. 06-51135364

henckensoverloon.nl

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

w w w. b r i e n s v e l d . n l
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Tijdens de 8e zitting zijn de 3 sterkste paren in lijn A:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet
65.08%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
64.00%
3 Thea Peters & Joke Schreuder
54.78%

In lijn B:
1 Annet & Joop Timmer
2 Will & Willy Linssen
3 Miny & Wiel Verhoeven

In Lijn B:
1 Thea & Lex Biessels
2 Nelly Baltussen & Maria Willems
3 Gerda & Mathieu Crooijmans

Daarmee is deze zomerdrive afgesloten.
De 5 hoogst geplaatsten met een totaal gemiddelde
zijn:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet
63.07%
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel
61.77%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
60.44%
4 Ria & Kees van Son
57.17%
5 Harry Willems & Ber Poels
57.15%

Deze week de laatste zitting. De 3 beste
lijn A:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet
2 Mieke Stappers & Ger van Boekel
3 Gerry Daniels & Annemie Nieuwenstein

58.85%
56.86%
54.69%
paren in
73.61%
60.42%
55.21%

♣ ♦♠ ♥♣ ♦♠ ♥
Zomerkampioenen Overloonse Bridgeclub 2018
Jaarlijks worden bij de Overloonse Bridgeclub de
Open Zomerbridge Kampioenschappen georganiseerd. Gedurende de zomermaanden wordt 9x op
de woensdagavond om de hoogste eer gestreden.

HAARWERKEN VOOR
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer
zelfvertrouwen!

59.83%
56.01%
55.31%

Ondanks het extreme zomerweer wisten toch nog
redelijk veel bridgers de weg naar ons clubhuis ‘de
Raaijhal’ te vinden.
In tegenstelling tot vorig jaar bleef het van het begin tot het einde van het zomerseizoen enorm spannend. Drie paren hadden zich duidelijk als doel gesteld om de zomerprijs 2018 te veroveren. Pas op de
laatste avond, 22 augustus, werden de definitieve
winnaars bekend.

De uiteindelijke winnaars werden Maria van Boekel
en Bert Vloet met een gemiddelde score van 63,07%.
Het paar Mieke Stappers en Gerry van Boekel werd
2de met een gemiddelde score van 61,77% en de
derde plaats was voor het paar Harrie Raaijmakers
en Bart Jans met een gemiddelde score van 60.44%
De Open Zomerbridge Kampioenschappen 2018
in Overloon mogen weer als geslaagd worden beschouwd. Dit niet alleen vanwege de toch nog redelijke opkomst van eigen leden en bridgers van
omliggende dorpen, maar mede ook vanwege de
prima organisatie en de gemoedelijke sfeer waaronder dit bridge-evenement altijd plaatsvindt.

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE
BETROKKEN | PERSOONLIJK | KWALITEIT
BETROUWBAAR | ERVAREN | PROFESSIONEEL
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Agenda
2018
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

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

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

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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1 september
Fanfare, Start kaartverkoop Brabantse Humoravond, Shop Jacobs, 10.00 uur
2 september
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
4 september
KBO, Dagtocht naar de Eifel
4 september
Josefschool, Open avond, 17.00
-19.00 uur
8 september
Gilde, oud papier ophalen
8 september
KBO, Jeu de Boules toernooi en
barbecue, 13.30 uur
9 september
KBO, Uit op zondag, Thailand, De
Pit, 14.30 - 16.00 uur
9 september
Gemeentekoningsschieten, Gildeterrein Theobaldusgilde, 13.00
uur
9 september
Goede Benen Tour, Stg. Tante Lenie en Clevers Ijssalon
16 september
A.V. Sporting, Maasheggenloop,
Café De Zandpoort Groeningen
19 september
KBO, Kring Sociaal Culturele dag
22 september
Âld Prinsegild, Aparte Aovend
APG 3x11, De Pit
26 september
KBO, Sociaal Culturele Dag, City
Resort Events in Mill, 10.00 uur
28 september
Loën wet ‘t, Spelavond
29 september
Loën wet ‘t, Feestavond
4 oktober
KBO, computerveiligheid, De Pit,
10.00 uur
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
7 oktober
KBO, Uit op zondag, dag voor de
ouderen, De Pit, 13.30 - 17.00 uur
13 oktober
Gilde, oud papier ophalen

14 oktober
Dutchbricks, LEGO®-evenement,
de Pit, 10.00 - 17.00 uur
19 en 20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Overloon
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
4 november
KBO, Uit op zondag, De Pit, 14.30
- 16.00 uur
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
24 november
Deelname Palet aan concert ZEV
in Vierlingsbeek, 20.00 uur
25 november
Freunde Echo, concert van Blaaskapel Sohajka (CZ) en Freunde
Echo, De Pit, 12.30 - 16.00 uur
8 december
Gilde, oud papier ophalen
9 december
Zanggroep Palet in Koningskerkje 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 huiskamertheatertour
15 december
Huize Loon, Kerstmarkt, 11.00 16.00 uur
16 december
Fanfare, kerstconcert in Theobalduskerk
20 december
KBO, Kerstviering

22 december
Desdemona, Scrooge… A Cristmas Carol

2019
6 januari
Huibuuke en Fanfare, Liedjesmiddag, 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 Huiwage, 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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Warme Bakker Degen

Dorien van Dijck
Ritueel begeleider
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06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
door@doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid
2SHQLQJVWLMGHQ

Reclame: 3 t/m 8 september
• Joegoslavische abrikoos € 10,45
• Volkorenbrood
€ 1,95
• Abrikozen-/kersenpunt € 1,00
Reclame: 10 t/m 15 september
• Appel speciaalvlaai
€ 10,45
• V-kornbrood
€ 2,40
• Waldkornbroodje zacht € 0,25
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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salon

Carolina

beauty & health
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Dag en nacht bereikbaar op

0478 588 889

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

2

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
aanleveren uiterlijk

12 september
5 september 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

