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Eindelijk weer een koning
Geert Abels nieuwe koning van Sint Theobaldusgilde

Zondag 7 juli vond weer ons jaar-
lijks koningschieten plaats. Op 
deze zondag moest Francien Jans-
sen  haar titel weer verdedigen. De 
dag begon om 8.00 uur met de re-
veille op verschillende plaatsen in 
het dorp. Daarna was er een H. Mis 
in de kerk.

Na de lunch werd de vogel bevrijd door de “Heeren-
scheuten” en kon de strijd beginnen. Onder een prach-
tige zon en na een spannende strijd haalde Geert Abels 
bij het 216e schot het laatste restje van de vogel naar 
beneden en hij mag zich voor een jaar lang koning van 
ons gilde noemen. Voor Geert is het de 1ste keer, dat 
hij zich tot koning schiet en na 3 jaar de vrouwen aan 
de te macht hebben gehad, hebben we nu weer een 
koning!

Nynke van de Pas is Jeugdkoningin geworden, zij 
schoot al na 14 schoten de vogel naar beneden. Ook 
zij heeft al vaker het laatste restje vogel naar beneden 
gehaald.

Publiekskoning is Joke Akkermans geworden. Het pu-
bliek had 187 schoten nodig om de vogel te laten val-
len. Vorig jaar was zij ook al de publiekskoning. Wie 
weet, volgend jaar voor de 3de keer. Bij de overige 
leden van ons gilde (die niet meeschieten voor de ko-
ning) was het Stefan Meijer die na 141 schoten als win-
naar uit de bus kwam.

Iedereen gefeliciteerd met de behaalde resultaten. We 
kunnen weer terug kijken op een mooi, geslaagd, ko-
ningschieten.
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Het mag geen naam hebben

Lange adempauze LOGEKO - wat zal dat fris klinken na de vakantie…!

Ook de redactie van Ons Eigen Erf gaat met zomerreces…!

Twee weken verstoken van “Lóns neejs” - dat overleef je toch wel…?

Wie weet liggen we op het strand van Ibiza naast de sopraantjes van LOGEKO…?

En dan is het Kermis…!

Geslaagden

Bij het prachtige zomerse 
PinkyPop concert in het Openluchttheater van onze 
jeugd, kregen de geslaagden van dit jaar hun diplo-
ma.
Hopelijk blijven ze lang lid van de fanfare!

Stijn Weijmans Bugel A 
Patrick Bol Cornet A 
Janne Degen Bugel B 
Ronald Bol Euphonium B 
Maud Groenewegen Hoorn B 

Lise Weerts Bugel B 
Els Jansen Bugel B 
Maaike Huijsmans Cornet C 
Meike Laus Cornet C 
Ellen Hofmans Euphonium C 
Emmy Hendriks Sopraansaxofoon D 
Kiki van der Krabben Slagwerk A 
Brecht Degen Slagwerk A 
Thijn Derks Slagwerk B
En niet op de foto maar wel geslaagd op Hoorn voor 
B, Luuk Pastors

Kermis voor senioren

De Overloonse senior heeft 
over het algemeen een bomvolle agenda. Om te 
voorkomen dat je straks met een dubbele boeking 
komt te zitten, melden we het nu al! Kermisdinsdag 
- 20 augustus - organiseert KBO-Overloon samen
met  Partycentrum Bos weer een matinee en lunch
voor alle senioren uit Overloon en omstreken. Blok
de datum nu meteen in je bomvolle agenda! En ben

je nog geen senior, na de lunch is iedereen welkom. 
Zorg dat je erbij bent; veel kans dat je maestro-eus 
bediend wordt! 
De voorbereidingen voor dit fééstelijke gebeuren 
(vraag het aan de mensen die er vorig jaar bij wa-
ren!) zijn in volle gang en deze trein dendert nog 
wel even door! In de volgende uitgave van Ons Ei-
gen Erf komen we daar uitgebreid op terug.
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Kerkberichten
Vieringen 14 juli – 17 augustus

Zondag 14 juli 10.30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Donders.
Acolieten: Joep Smeets en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Wim en Anna Willems-Jans, Paul en 
Erik-Jan Cornelissen, Gerrit Geurts vanwege zijn ver-
jaardag

Zondag 21 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor van der Sluis
Acolieten: Jeanne Willems en Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Toon en Bertha Verblakt-Mertens, Ben Pe-
ters vanwege zijn verjaardag

Zaterdag 27 juli is er geen gebedsviering

Zondag 28 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Intenties: 

Zondag 4 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Intenties: jaargetijde is voor Hanneke
Vogelsangs-Koenen, tevens voor Harrie Vogelsangs

Zondag 11 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Jeanne Willems en Frans Kersten
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Paul en Erik-Jan Cornelissen

Zondag 18 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: 
Kosterdienst
7 juli – 14 juli
Nelly van Gemert, tel. 642504

15 juli – 21 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

22 juli – 27 juli
Tiny Willems, tel. 641814

28 juli – 3 augustus
Nelly van Gemert, tel. 642504

4 augustus – 10 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

11 augustus – 17 augustus
Tiny Willems, tel. 641814

TV-uitzendingen
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 gebedsviering) 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk 
via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via 
de Omroep Land van Cuijk, voorheen de BLOS RTV 
Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De uitzen-
dingen zijn te ontvangen voor Ziggo abonnees, via 
kanaal 40; voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ 
glasvezelproviders met de witte afstandsbediening: 
via kanaal 1475. Voor abonnees van Telfort met de 
zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: 
via kanaal 2186. De digitale TV-programma’s zijn, 
behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, 
onder andere, de gemeenten St. Anthonis, Mill en 
St. Hubert, Cuijk, Grave, Uden, Veghel en Landerd.  

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 18, 24 
en 25 augustus bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 6 augustus 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 
€ 12,-.

Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
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Bereikbaarheid Parochie  Maria,
Moeder van de Kerk

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

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

E-mail:
secretariaat@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.

mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl

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

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

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

CONCEPT-PROGRAMMA FEESTELIJKHEDEN T.G.V.
75 JAAR VRIJHEID OVERLOON

Op 14 oktober is het 75 jaar geleden dat Overloon 
bevrijd werd. Reden om dit groots te vieren. Omdat 
14 oktober op een maandag valt is besloten  op zon-
dag 13 oktober de bevrijding te herdenken.

Wij starten met een concert van Logeko en Palet 
versterkt door de fanfare in de kerk gevolgd door 
een herdenking op het Engels kerkhof om alle En-
gelse soldaten die het leven lieten om Overloon te 
bevrijden eer te bewijzen met een kranslegging. Er 
wordt een monument onthuld, waarin de molenste-
nen van de oude molen, die ooit aan de Oploseweg 
stond, zijn opgenomen.

Na afl oop zal in de feestelijk aangeklede tent op 
een eveneens feestelijk aangekleed plein  gelegen-
heid zijn om wat te gebruiken.

De toerclub zal op grootse wijze ingehaald worden. 
Zij zijn eerder in de week naar Caen vertrokken om 
het bevrijdingsvuur op te halen.

‘s Middags zal er een defi lé plaatsvinden met men-
sen gekleed in kleding uit de oorlogstijd met ver-
voermiddelen eveneens uit die tijd. Soldaten in 
jeeps en tanks zullen ook deelnemen.

Voor de kinderen zullen er in de tent Oudholland-
se spelen zijn en er zullen oude technieken worden 
gedemonstreerd.

Misschien komen er nog aanvullingen op dit mooie 
programma. U zult begrijpen dat zo’n prachtig pro-
gramma ook kosten met zich meebrengt. Wij pro-
beren zoveel mogelijk subsidies binnen te halen, 
maar dat zal lang niet genoeg zijn. Het kan daarom 
niet anders dan dat wij bij u zullen aankloppen. Bin-
nenkort hoort u daar meer over.

Namens het comité:
Toon Hendriks  06 – 27186646
Anneke Verhoeven  karelanneke@ziggo.nl
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Familie Vloet winnaar van het 22e LBC/Raaijhal
Familie Biljart Toernooi 2019

In het sportcafé van de Raaijhal vond afgelopen 
maand Mei voor de 22e keer het Familie Biljart 
Toernooi plaats.

De organisatie van dit toernooi is in handen van 
de biljartclub LBC “Lônse Biljart Club”, die in de 
Raaijhal al jaren het thuishonk heeft, samen met 
de beheerders van de Raaijhal Harold & Petra Goe-
mans.

De opzet van ons toernooi is dat het gaat om 
de spanning, maar vooral ook om de sfeer en 
onderlinge saamhorigheid en gezelligheid.
Een kleine 20 familieteams hebben zich dit jaar 
aangemeld bij het toernooi, waarbij per avond de 
teams uit 3 spelers bestaan, en dit soms totaal ver-
schillend van niveau.

De Familie Vloet, bestaande uit de broers Theo en 
Nico Vloet en zwager Wiel Verhoeven waren dit jaar 
het team bestaande uit de oudste deelnemers. Het 

team was in superieure vorm! In de 1e ronde wisten 
ze direct van de familie Hofmans (Mat, Coen en An-
ton) zelfs alle 9 partijen te winnen en behaalde de 
volle 18 matchpunten.

Na 3 voorronden te hebben gespeeld namen ze het 
vrijdag 7 juni in de fi nale op tegen het winnende 
team van 2017 met daarin de jongste deelnemer, de 
familie Schraven, bestaande uit vader Twan en zoon 
Stan Schraven en Harry van Dijk.

Het werd een spannende en gezellige avond maar, 
al na 7 van de 9 partijen wist de familie Vloet al, 
dat ze zich winnaar van het Familie Biljart Toernooi 
2019 mochten noemen en wonnen zeer overtui-
gend met 14-4.

Uit handen van de beheerder, Harold Goemans ont-
ving na afl oop van de fi nale het verliezende team een 
leuk aandenken en de 3 winnaars een prachtige beker 
en de al jaren felbegeerde “Polleke’s wissel bokaal”. 

De bokaal is vernoemd naar 
de oprichter van het toernooi: 
Paul van Eeuwijk Deze beker 
zal tot aan het toernooi van 
2020 ongetwijfeld ergens bij 
Theo, Wiel of Nico een prachtig 
plekje krijgen!

Namens LBC en de Raaijhal, 
de familie Vloet nogmaals van 
harte gefeliciteerd met jullie 
welverdiende overwinning!

Hierbij willen wij dan ook nog-
maals alle deelnemende fami-
lies en aanwezige supporters 
bedanken voor deelname en 
aanwezigheid tijdens het LBC/
Raaijhal Familie Biljart Toer-
nooi 2019 en zien we hopelijk 
iedereen, en misschien nog 
meer geïnteresseerde deelne-
mende teams in 2020 terug!

Van links naar rechts: Harold Goemans, Theo Vloet, Nico Vloet en Wiel Verhoeven
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Maestro 2019

Toen zaterdagavond om 20.00 uur het licht in de 
zaal doofde, brak een indrukwekkende en sfeervolle 
muzikale avond aan.

Peter Loonen opende het spektakel op zijn eigen, 
humoristische wijze volledig in het AML (algemèn 
moi Lons). Hij stond in nauw contact met Martin 
Derks, die de aanstormende dirigenten in de Green 
Room geruststelde en er zo nu en dan mee in ge-
sprek ging. De deskundige jury Karel van Soest, Ger-
tie Mooren en Rob van Reijmersdal voorzagen de 
Maestro’s van oprecht en mooi commentaar, ieder 
vanuit zijn eigen professie. Elke uitvoering werd af-
gesloten met een cijfer van waardering.

De Maestro’s werden voorgesteld aan de hand van 
een fi lm waarin ze vertelden over de rol die het diri-
geren op dat moment in hun leven heeft.

Elke Maestro dirigeerde drie stukken. Een daarvan 
was voor alle zes de deelnemers gelijk. Gelijk op pa-
pier in ieder geval, want het publiek smulde van 6 
verschillende uitvoeringen van één en het hetzelfde 
stuk met hier en daar herkenbare stukjes melodie. 
De één vloog razendsnel door het stuk heen, waar 
anderen er toch zeker 2 minuten langer over de-
den. En een ander had het einde gemist terwijl het 
notenschrift niets meer liet zien. Alle manieren van 
hoe de fanfare speelde was zó kenmerkend voor de 
Maestro die voor hen stond. Indrukwekkend, mooi 
maar ook humoristisch om dit zo terug te zien!

De dirigenten hadden zich goed op hun rol voorbe-
reid en ieder liet zichzelf op geheel eigen wijze zien.  
Sommigen stonden er weloverwogen en statig, an-
deren waren uitgedost in bijpassende kostuums of 
attributen. De muziekstukken afgewisseld met de 
humoristische en prikkelende uitspraken van het 

presentatoren-duo en de eigenheid van Maestro’s 
zorgden ervoor dat het publiek geboeid bleef kij-
ken, luisteren en lachen! Wat een verrassende en 
veelzijdige avond was het! Alles was goed zichtbaar 
door de twee grote schermen die aan beide kanten 
naast het podium stonden. Van de fanfare naar de 
jury, naar de Maestro’s in de Green Room en weer 
terug op het podium bij de presentator. Voor die-
genen die in de buurt van de Green Room zaten, 
was te zien hoe ingehouden de dirigenten met hun 
collega meeleefden die op de bok zo verschrikkelijk 
zijn best stond te doen. Je zou bijna vergeten dat 
het om een wedstrijd ging!

Toen elke Maestro fanfare Vriendenkring zijn drie 
stukken liet spelen, was het tijd voor het publiek om 
online zijn stem te laten horen.
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HET WEER

Deze junimaand de warmste en 
zonnigste ooit.
De meimaand was tot nu toe de 
enige te koude maand. Maar deze 

junimaand was totaal anders. We begonnen met-
een met zeer hoge temperaturen. Na een zomerse 
start werd het op de 2e met bijna 33 graden een 
tropische dag. Toch was het wel wat wisselvallig te 
noemen met enkele onweersbuien. Zo kregen we 
op de 6e en de 15e nog een portie regen over ons 
heen. Dat was wel van harte welkom, want nadien 
bleef het altijd droog. Op die data viel er respectie-
velijk 17 en 12 mm regen. De temperaturen gingen 
wat terug naar normale waarde en op de 8e haalde 
ik de laagste en ook de enige niet warme dag. Die 
dagwaarde bleef steken op 19.0 graden. Tot aan de 
13e bleven de temperaturen wat magertjes, maar 
nadien beleefden we een groot aantal zomerse 
dagen. Het aantal liep op naar 15 dagen. Een re-
cord voor juni. Er volgden nog vijf tropische dagen. 
Evenveel als in 2017. De zon ging steeds een grote-
re rol spelen. Vooral de laatste 2 weken scheen de 
warmtebron uitbundig en toch kwamen er maar 2 
heldere dagen voor in deze eerste meteorologische 
zomermaand. Voor mijn station werd het de warm-
ste en zonnigste laatste junidecade ooit. Vanaf 1978 
noteer ik alle weer gegevens, maar in 1976 was de 
laatste junihelft nog warmer dan nu. Over de hele 
maand komt deze wel ruimschoots op de eerste 

plaats in de top 10. Nu hebben we een gemiddelde 
van 19.6 graden en in 1976 was dat 19.1 gr.
Door de sterke zonkracht en de aanhoudende 
droogte is het grondwaterpeil weer fl ink gedaald 
en ligt ruim een halve meter beneden normaal. 
Deze situatie hebben we ook te wijten aan de hitte-
golf die de laatste 8 junidagen voorkwam. 
Daarbij haalde ik op de 25e met 35.9 graden de 
hoogste juniwaarde ooit.
Het aantal zonuren was opgelopen naar 290 uren, 
terwijl 194 uren normaal is.
Voor mijn station ook een record. De eerste 2 weken 
viel er nog vrijwel de normale hoeveelheid regen, 
maar de laatste decade geen drup te bekennen.
De totale hoeveelheid komt uit op 49 mm en dat is 
bijna 20 mm te weinig.
Inmiddels zijn we in de julimaand aanbeland. De 
droogte en ook de zonkracht blijft in tact. Wel is de 
hitte verdreven en hebben we met vrijwel normaal 
Nederlands zomerweer te maken. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via 
radio MAASLAND  FM 89.6 in de middaguren om 
12.30 , 13.30 en later op de dag om 17.15 uur.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 , zowel in de och-
tend als avonduren.

Weerman Bert Vloet.

De publieksprijs van Maestro 2019 ging naar Clair 
Bos! Ze kreeg een groot applaus van het publiek 
waarna het stil werd voor de prijsuitreiking. Ook die 
prijs ging naar Clair! Wat een ontknoping van een 
hele bijzondere en mooie avond!
De avond werd afgesloten met prachtige fi lmmu-
ziek, gedirigeerd door de eigen dirigent Geert 
Mooren. Wat een fi nalestuk! Alweer indrukwek-

kend en mooi! ‘De mollen en kruisen was ik tijdens 
de generale repetitie gewoon kwijt’, aldus een fan-
farelid. Bij het horen van dit stuk en de bevlogen 
manier waarop het gespeeld werd, kan ik me er iets 
bij voorstellen!

Vandaag moet ik het doen met pijn in mijn glim-
lachspieren. Wát een avond! Wát een spektakel! 
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Seniorenwandeling

Op donderdag 27 juni 
jl. organiseerde K.B.O Overloon samen met I.V.N. 
Maasvallei een wandeling over het landgoed De 
Groote Slink en de Bunthorst tussen Gemert en Op-
loo. Het warme weer en de vele mediaberichten 
over de goed gedijende processierups had de groep 
wandelaars deze keer wat kleiner gemaakt dan 
de vorige keer, maar wie die middag meewandel-
de met Ben Verheijen en Angeline Aben, de twee 
I.V.N. gidsen, kon weer heel wat opsteken. Van de
processierupsen hebben we trouwens, lopend langs
de bosranden, daar niet veel gezien die middag,
een verlaten nest van vorig jaar, dat was alles,
maar we zagen wel heel veel andere dingen.
Ben en Angeline kenden het terrein goed en
vertelden honderduit over wat ik voor het ge-
mak maar even de 3 B’s noem: de bomen, de
beestjes en de boerderijen. Om met de laatste
te beginnen: de boerderijen op het landgoed
zijn gesticht door de gebroeders Roelvink,
door Jan-Berend Roelvink en Adam Roelvink
om precies te zijn. De broers, beiden bankiers,
werden in het begin van de 20e eeuw getipt
over het feit dat er in de gemeenten Bakel,
Aarle-Rixtel en Gemert goedkope grond te
koop zou zijn. De gemeenten deden die van
de hand, omdat ze kasgeld nodig hadden. Tus-
sen 1903 en 1907 sloegen beide broers hun
slag. Zij kochten samen meer dan 1.000 hec-
tare grond.
De naam van Jan-Berend Roelvink kunnen
we verbinden aan landgoed De Bunthorst dat
werd ontgonnen volgens het klassieke model:
grote rechthoekige vakken bos en akkerland,
afgescheiden met lanen die beplant werden
met Amerikaanse eiken. Een vlaggenmast her-
innert aan de plek waar vroeger het landhuis
De Bunthorst van Jan-Berend heeft gestaan.
Maar dat moet je wel weten! Bij een vlaggen-
mast denk je niet meteen een verwijzing naar
een kapitaal landhuis dat daar ooit stond.

Adam Roelvink liet landgoed de Groote Slink 
aanleggen in Engelse landschapsstijl. De doch-
ter van Adam, Willy, stelde in 1948 25 hectare van 
het landgoed ter beschikking van de Stichting Bron-
laak, die er een tehuis voor verstandelijk gehandi-
capten begon dat met zijn antroposofi sche instel-
ling tot op de dag van vandaag een bijzondere 
plaats inneemt  binnen de gehandicaptenzorg. In 
1958 verkreeg Bronlaak dit alles via een schenking 
in eigendom.

De meeste onderdelen van de twee landgoederen 
zijn later aangekocht door het Brabants Landschap. 
Ze zijn opengesteld voor het publiek en de natuur-
lijke en cultuurhistorische waarden van het gebied 
worden er gewaarborgd. 

Toen de broers de terreinen begin vorige eeuw aan-

kochten was de grond arm. 
Er wilde weinig groeien. Daarom ook moest soms 
zelfs worden afgezien van akkerbouw en werd er 
gekozen voor bosbouw, maar ook de bomen had-
den het niet gemakkelijk op de armetierige Bra-
bantse grond. Ben Verheijen wees ons op een stuk-
je grond dat er nu nog uitzag zoals het er vroeger 
moet hebben uitgezien: woeste grond met alleen 
hier en daar wat hei. Op de plek die hij ons toonde 
stond nog een boom uit de tijd van de gebroeders 
Roelvink (zie foto). De stam van de boom kwam, 
zoals op de foto te zien is, door zandverstuivingen 

helemaal onder de grond te zitten. In feite was de 
boom dus toen veel hoger dan nu. Het was een ko-
lossale boom waar mensen zich vanuit de verre om-
trek op konden oriënteren. Nu is het een en al bos. 
We zagen tijdens de wandeling veel andere bomen, 
grove dennen, zomereiken, berken, beuken, zilver-
sparren, fi jnsparren, reuzesparren. En bij elke soort 
boom werd stilgestaan en keken we bij voorbeeld 
naar hoe het blad was aangevreten, welke beest-
jes dat hadden gedaan, naar waar eventueel gallen 
zaten, enz.. Vlierbomen kennen we natuurlijk alle-
maal, maar dat er ook een peterselievlier bestaat, 
hoorden we die middag voor het eerst. En toen 
hadden we tijdens de wandeling al geproefd van 
het plantje dat waterpeper heet en dat inderdaad 
een sterke pepersmaak in je mond achterlaat. Tja, 
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en toen ik dat plantje proefde was mijn drinkfl esje 
net leeg!
De meest bijzondere boom die we die middag za-
gen, was de moerascipres, een boom die langs de 
waterkant groeit en die zich via luchtwortels voedt.

We maakten tijdens de wandeling ook kennis met 
letterzetters. Dat zijn torretjes die tussen de schors 
en de stam van de boom heel sierlijke patronen we-
ten aan te brengen. De patronen die zij achterlaten 
doen denken aan hiëroglyfen.

Beste mensen, laat je een volgende keer de kans niet 
ontnemen om mee te doen aan de seniorenwande-
ling, want al vinden jullie jezelf misschien soms oud, 
je bent nooit te oud om nog iets te leren over al het 
moois dat er in onze directe omgeving te vinden is.

Met dank aan Ben en Angeline,

Jos Verhagen

Nieuws van de Verjaardagenactie

Met enige vertraging, dat wel, 
melden we u hierbij de opbrengst 
van mei voor het kinder- en jeugd-
werk in ons dorp. Maar liefst 

€ 566,06 was de buit. Onze dank aan de jarigen voor 
dit mooie bedrag is groot!

Wij wensen iedereen die op vakantie gaat een 
mooie tijd, maar ook hen die niet gaan globetrot-

teren. Hopelijk treffen we de jarigen in deze vakan-
tietijd ook nog thuis om het zakje van de Verjaarda-
genactie te vullen, want ons werk gaat altijd door, 
zolang er jarigen zijn. Het jeugdwerk van Overloon 
kan uw bijdrage goed gebruiken!

Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 

Rijbewijskeuringen in Boxmeer 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbe-
wijskeuringen op 6 september in  De Driewiek, Je-
roen Boschstraat 49 medisch  laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan via Regel-
zorg  Rijbewijskeuringen.  Telefonisch:  088 23 23 
300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 
€ 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar 
is het tarief € 60,00.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de ga-

ten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een 
Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit di-
gitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS 
code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar 
bij de meeste gemeenten,  het CBR of Regelzorg. 
Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen 
naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvo-
rens u de papieren die de arts moet invullen thuis-
gestuurd krijgt. 
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een 
arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan 
invullen. 
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Puzzel mee en win

Deze keer prijzen beschikbaar gesteld door
PLUS en

RESTARIA LOON.
Zie pagina achteraan.

Verloren: Zonnebril op sterkte

Op Zondag 23 juni in de pit bij Uit op Zondag
(ca. 16:30 uur hoogstwaarschijnlijk op het 

damestoilet).

Ik heb hem graag terug.
Reactie naar:  0478 641523

 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! 

 20 juli Dagworkshop beeldhouwen 09.30 uur   Aanmelden via ’t Helder  24 en 25 Evenement ‘Schijt aan de Grens’ Augustus www.schijtaandegrens.nl  Gratis  Overige locaties in Geijsteren en Venray 

Meer informatie vindt u op de website!
Wij wensen u een mooie zomer en fijne vakantie!

Dankbaar ben ik voor alle steun,

medeleven en belangstelling

na het plotselinge overlijden

van mijn zoon

Erik-Jan Cornelissen

Dit heeft mij veel goed gedaan.

Bets Cornelissen-Albers

Overloon, juli 2019

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

Iedereen een fijne vakantie 

De Redactie. 
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LEKKER LOËN 

Afgelopen zondag was de eerste editie van “LEKKER 
LOËN“.
De bedoeling was een gezellige sfeermarkt te or-
ganiseren op het mooie plein van Overloon aan het 
Museumpark.

Met een heerlijk zonnetje en een lekker briesje 
wind was het goed toeven op het plein.
Iedereen kon genieten van diverse proeverijen, 
(oude) ambachtlieden bezoeken, luisteren naar 
gezellige muziek van accordeongroep TOFF uit St. 
Anthonis en het Smartlappenkoor ‘De Laatbloeiers’ 
uit ons eigen Overloon.
De scouting was actief en het Openluchttheater, 
mooi verkleed, informeerde eenieder over het leu-
ke programma dit jaar.
De Smaakparels waren er met diverse streekproduc-
ten en een lieve knuffelpony.
Kinderen konden zich uitleven op het springkussen, 
prachtig worden geschminkt of spelen in de speel-
tuin.
Men kon diverse oldtimers bewonderen, er was vin-
tage bij PLIEN, snuffelen tussen de boeken van de 

Bibliotheek of genieten van prachtige tuinplanten 
en bloemstukken.
De hele dag door was het gezellig druk en de terras-
sen waren vol.
Fijn dat velen van u, lopend of met de fi ets, waren 
gekomen
Om 16.00 uur vond er een loterij plaats en dankzij 
een aantal sponsoren gingen velen van u met een 
leuke prijs huiswaarts.

“LEKKER LOËN“ was een initiatief van PLIEN, Mu-
seumzicht, De Papegaai, het Oorlogsmuseum en 
Speeltuin Gewoon Buiten.
De organisatie, de standhouders en tal van bezoe-
kers kijken uit naar een volgende keer.

Geweldig om te zien hoe mensen uit het dorp elkaar 
tegenkwamen, een praatje maakten of gezellig wat 
nuttigden en daarmee was ons doel, “’n Goei Leven 
Beleven”, meer dan bereikt.
Dank dat u erbij was of een bijdrage heeft geleverd, 
geweldig ! 
Graag tot volgend jaar bij “LEKKER LOËN“
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

IN VERBAND MET de zomervakantie IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:
 maandag 5 augustus t/m vrijdag 16 augustus

Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen van 8.00-17.00 uur
met onderstaande arts

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

Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born

Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen mag u 
bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880
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Gewoon Buiten onthult vergulde slak
voor vrijwillige donaties

Overloon: Buitenspelen is niet voor ieder kind van-
zelfsprekend. “Ga naar school. Ga naar je werk. Maak 
je huiswerk. Leer pianospelen. Word succesvol. Neem 
je telefoon op. Bekijk dit. Vind het leuk. Deel het 
met je vrienden. We moeten steeds meer en spelen 
steeds minder. Aldus Jantje Beton” 
Op zondag 30 juni organiseerden wij onze Gewoon 
buitenspeeldag.

Wethouder Jeu Verstraaten kwam onze vergulde 
slak onthullen waar maandenlang kei hard aan ge-
werkt is. Bezoekers kunnen muntjes doneren aan de 
speeltuin voor de kosten van onderhoud. Als dank 
voor een bijdrage maakt de vegulde slak een geluid. 
We zeggen uiteraard niet welk geluid om onze be-
zoekers nieuwsgierig te maken. Met dank voor het 
ontwerpen en maken van dit unieke element aan 
Harald van Gaal, Roel Verbroekken, Jolmer Langen, 
Wim Geurts, Creemers Vierlingsbeek, Mark van Ber-
lo, Toon Hendriks en nog diverse anderen.

Verder heeft Johan Schneider een fantastische voel-
muur gemaakt voor in de doorloopcontainer. Ook 
deze werd vandaag onthuld, evenals de milieustraat 
in de speeltuin. De afvalbakken worden gesponsord 
door Knapzak. Het blijkt namelijk veel te duur om 
afval te blijven ledigen via de afvalophaaldienst, 
vandaar dat we plastic afval, fl esjes en blikjes wil-
len gaan scheiden. Stapje voor stapje gaan we onze 

jeugdige bezoekers leren het afval te scheiden, we 
kunnen dit er niet vroeg genoeg met de paplepel 
ingieten bij onze nieuwe generatie zodat we en de 
kosten kunnen drukken en op een goede manier 
met het milieu omgaan.

Daarnaast hebben de stagiaires van de Mikados-
chool afgelopen donderdag hun leren op locatie-
plek afgerond. Volgend schooljaar komt er weer 
een nieuwe groep leerlingen van deze school spe-
ciaal uit Gennep een bijdrage leveren aan het on-
derhoud van de speeltuin. Leren op locatie is leuk, 
dankbaar en het werkt. De afgelopen weken maan-
den is er bergen werk verzet door deze jongens. Er 
zijn schaduwdoeken geplaatst, gleuven gegraven 
voor stroom, bomen gekapt.

Tot slot wordt de komende weken hard gewerkt aan 
de plaatsing van de rolstoelcarrousel met dank aan 
de gemeente Boxmeer die ook een subsidie heeft 
verstrekt van €5000. De helft van de kabelbaan heb-
ben we ook alweer bij elkaar gespaard. 

Wij bedanken via deze weg al onze sponsoren en 
vrijwilligers, met elkaar dragen wij deze unieke ont-
moetingsplek/samenspeeltuin een warm hart toe en 
houden we deze plek vol trots in stand, aldus Renu-
ka de Kunder, voorzitter.
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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
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Glas, textiel en luiers in de container: bedankt!

De meeste inwoners n het Land van 
Cuijk en Boekel stoppen hun glas, 
textiel en luiers in de betreffende 
container. Deze containers worden 

regelmatig geleegd. Als de container toch vol is, belt 
u het nummer dat op de container staat en neemt u
het afval weer mee naar huis. U kunt het ook naar
een andere container in de buurt brengen. Naar de
milieustraat brengen kan natuurlijk ook.

Ondanks dat de meeste inwoners hun afval netjes in 
de containers doen, treffen we helaas ook nog wel 
eens afval naast de containers aan. Ook afval dat 
niet in de containers mag. Dat is niet de bedoeling. 
En vooral ook niet prettig voor uw dorpsgenoten 
die in de buurt van een container wonen. Zij kijken 
tegen de rommel aan.

Volle container? Bellen!
Wanneer u glas, textiel of luiers naar de container 
brengt, kan het wel eens voorkomen dat de contai-
ner vol is. Belt u dan direct het nummer dat op de 
container staat. Zet uw afval NIET naast de contai-
ner. 

Wat mag in de glasbak?
In de glasbak mogen alleen glazen fl essen en potten 
ofwel verpakkingsglas. Een glazen vaas, ovenschaal 

of porseleinen servies hoort niet in de glasbak. Dit 
brengt u naar de milieustraat.

Wat mag in de textielcontainer?
Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is gewe-
ven of gebreid. Niet alleen wat nog gedragen kan 
worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast 
textiel zijn ook schoenen, riemen, tassen, hoeden en 
knuffels welkom. 

Wat mag in de luiercontainer?
In de luiercontainer mogen luiers, billendoekjes en 
incontinentiemateriaal. Hiervoor zijn speciale luier-
zakken beschikbaar. De luierzakken kunt u gratis 
verkrijgen. Kijk voor uitgiftepunten van luierzakken 
op www.afvalaanbieden.nl

Voor meer informatie
Bekijk onze website:
www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp:
www.deafvalapp.nl 
Stuur ons een e-mail:
info@afvalaanbieden.nl 
Volg ons op Twitter:
www.twitter.com/BCA_LvCB 
Bel onze Afvalinfolijn: 
(0485) 338 352

De Lónse Kermis: kei gezellig

Heb jij de website al bekeken? 
Of onze Facebook of Insta-

gram geliked? Bedankt daarvoor en vertel het vooral 
verder. De vakantie begint, daarmee komt De Lónse 
Kermis ook dichterbij. Dan wil je dit nog weten!

DJ Workshop
Altijd al gedroomd 
van een optreden tij-
dens de jeugdavond 
van De Huibuuke? Of 
kans maken op een 
backstage bezoek bij 
Ricky Corony? Doe 
dan mee met de DJ 
Workshop en leer de basic skills van het DJ-en.

Wat:  Je krijgt les van professionele DJ’s. Met z’n 
tweeën ga je aan de slag op een eigen Pioneer dj-
set. Je leert mixen, beatmatchen, EQ-ing en het op-
bouwen van een goede set. Gewoon kei leuk!
Wanneer?  Zaterdag 17 augustus 19.30 uur
Waar?   Foyer van De Pit 
Voor wie? 12 – 16 jaar
Kosten? € 5 inclusief drankje en chips

Aanmelden?  Vóór 1 augustus 2019, mail je naam, 
leeftijd, adres, telefoon naar delon-
sekermis@gmail.com

Foto- en kleurwedstrijd
De eerste kleurplaten zijn binnen! Goed bezig. Nu 
ook de stickers op school zijn uitgedeeld kan ieder-
een aan de slag. Heb je tijdens alvast een leuke acti-
viteit voor de vakantie. Succes en we zijn benieuwd 
naar jouw creatie. 

Fijne vakantie allemaal. De volgende editie van Ons 
Eigen Erf valt vlak voor de kermis in de bus. Daar 
lees je nog een keer alles over De Lónse Kermis. 

Werkgroep Kermis Overloon
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HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

       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 
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Zomerprogramma
Openluchttheater

Deze zomer zijn er nog vijf mooie familievoorstellin-
gen te zien in het Openluchttheater. Leuk voor het 
hele gezin, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes. 
Natuurlijk hopen we weer op stralend weer. Mocht 
het een keer tegen zitten, dan gaat de voorstelling 
gewoon door in ‘de Pit’. Kom je ook? 

Dirk Scheele, In Holland staat een huis
Woensdag 17 juli, 14.30 uur / € 8,- / 2+

Dirk Scheele zingt 
al 25 jaar zijn ei-
gen kinderliedjes 
en heeft inmiddels 
al zo’n 400 num-
mers geschreven, 
waaronder een 
aantal grote kin-
derhits zoals Lie-
veheersbeestje, Ik 
loop als een beer 
en De fruitshake. 
Tijd om eens in de 
geschiedenis te duiken! In een groot meezingfeest 
voor jong en oud speelt Dirk de allerleukste Oud-
hollandse liedjes, maar dan natuurlijk helemaal op 
z’n Dirks. 
Dirk steekt grote Oudhollandse hits als Ik zag twee 
beren, Op een grote paddenstoel, Cowboy Billie 
Boem en Helikopter in een heel nieuw jasje. Wat 
dacht je van Hoofd, schouders, knie en teen in een 
swingende funk en skaversie en In de maneschijn
in een fl uisterversie? Met ieder liedje gebeurt wel 
iets leuks en verrassends. Zeker als “Ik heb een tante 
in Marokko” uitmondt in een medley van een paar 
kinderliedjes uit andere culturen gezongen in het 
Nederlands. 
Als klap op de vuurpijl daagt Dirk het publiek uit om 
samen met hem ter plekke een Nieuwhollands lied-
je te maken. Kinderster Dirk Scheele maakt vrolijke 
liedjes voor kinderen vanaf 2 jaar. Hij is dagelijks te 
zien op Nickelodeon met zijn eigen televisieseries. 

Alleen op de wereld 
Woensdag 24 juli, 14.30 
uur / € 7,- / 6+

Alleen op de wereld is 
een klassiek verhaal (in 
1878 opgetekend door 
Hector Malot) in een 
sprankelend nieuw jas-
je, gespeeld door Thea-
ter van Santen. Het ver-
telt over de avonturen 
van de vondeling Rémi, 
die na vele omzwervin-
gen zijn bestemming 

vindt. Geniet van een tijdloos verhaal over veer-
kracht, moed en het verlangen ergens bij te ho-
ren. Over de verbinding die muziek kan brengen. 
En over vriendschap die voelt als een familieband. 
Droom weg tijdens deze meeslepende voorstelling 
vol mooie liedjes en livemuziek!
Theater van Santen was al meerdere keren te gast 
in het Overloonse Openluchttheater. Vorig jaar wa-
ren ze te zien met ‘Stamppot, Sprookjesmix’. Eerder 
waren ze er met ‘Vlieg op Dikke Bromvlieg’ en ‘De 
Kleine Prins’. 

En… actie! 
Woensdag 31 juli, 14.30 uur / € 7,- / 2+

Daar zijn ze weer: Pip en Pelle met de leukste fa-
milieshow En… actie! Met veel interactie, liedjes, 
gekke situaties en veel humor wordt het weer een 
feestje voor jong en oud. 
Pip en Pelle komen samen met hun beste vriend Arie 
de Postbode de boel weer op zijn kop zetten. Dit 
jaar komen de bekende fi lmregisseurs Stefan Speel-
berg en Paul Verschroeven naar Nederland. Arie wil 
deze komst niet onbenut laten, want hij wil graag 
doorbreken als fi lmster in Hollywood. Maar als Pip 
en Pelle daar ook wel oren naar hebben, begint de 
chaos. Ruimtewezens, tovenaars, apen aan lianen... 
alles komt in hoog tempo aan je voorbij. Alle beken-
de Pip en Pelle-ingrediënten zijn als vanouds weer 
aanwezig: interactie, liedjes, veel kostuums, gekke 
situaties en vooral heel veel humor. 
Pip en Pelle toeren al 6 jaar lang succesvol door heel 
Nederland met hun verschillende theatershows. Vo-
rig jaar maakten ze een bioscoopfi lm en verscheen 
hun eerste cd met zelfgeschreven liedjes.

Jaarfeest van St. Hilarius
Woensdag 7 augustus, 14.30 uur / € 7,- / 4+

Het Jaarfeest van St. Hilarius is een originele, ver-
rassende voorstelling van theatergroep Hilarius. Een 
feestelijk middeleeuws ridderspektakel, waarbij een 
aantal vrijwilligers uit het publiek een middeleeuw-
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se rol krijgt toebedeeld! Er wordt gewerkt met na-
maakpaarden, muziek en geluidseffecten. De voor-
stelling is zeer visueel, met weinig tekst maar veel 
humor, geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Op het jaarfeest stroomt het volk tezamen op het 
marktplein. Voor één dag in het jaar bestaan er 
geen rangen en standen; de slachter drinkt met de 
rentmeester, de boer met de schout, de bezembin-
der speelt met de jonker en de meid.., die vrijt, maar 
dat doet ze altijd! Zélfs jonkvrouw Isabelle vertoont 
zich in het openbaar. Het volk kan genieten van de 
getrainde roofvogels, vendelzwaaien en er is een 
heus toernooi! Dan komt iemand roet in het eten 
gooien...!

Hans en Grietje
Woensdag 14 augustus, 14.30 uur / € 7,- / 4+

Voor maar liefst 
het tiende jaar op 
rij speelt Toneelver-
eniging Mariahout 
in het Openlucht-
theater in Over-
loon. Dit maal Hans 
en Grietje, een 
klassiek sprookje in 
een modern jasje, 
met daaraan toe-
gevoegd de nodige 
humor en muziek. 
Dat maakt de voor-
stelling leuk voor 
jong en oud. 
Wanneer Hans en 
Grietje voor de zoveelste keer ruzie maken met el-
kaar, besluit de moeder van Hans en Grietje haar 
kinderen te lozen in het bos. Zonder GPS en zonder 
ruzie moeten zij de weg terugvinden naar huis, zou 
ze dat lukken? Hans en Grietje nemen u mee in een 
wereld zonder mobiele telefoons, waar wegen nog 
worden gevonden met kiezelsteentjes en waar diep 
in de bossen nog snoephuisjes zitten verstopt.

Film: The World’s fastest Indian
Vrijdag 6 september, 20.30 uur / € 10,-
The World’s Fastest Indian vertelt het verhaal van 
de Nieuw-Zeelander Burt Munro die in 1920 een In-
dian Scout motorfi ets kocht met als doel de snelste 
Indian ter wereld te bouwen. Een prachtig verhaal 
met een hoofdrol voor Anthony Hopkins.

Burt Munro’s leven bestond volledig uit motoren: 
hij werkte als verkoper, monteur en in zijn vrije tijd 
racete hij ermee. In 1920 kocht hij een splinternieu-
we Indian motorfi ets die hij langzaamaan begon 
te modifi ceren. Na een bezoek aan de Bonneville 
Speed Week in Utah wilde Munro koste wat het 
kost een snelheidsrecord vestigen met zijn Indian. 
Met een beperkt budget en zelfgemaakte onderde-
len keert hij in de jaren zestig terug op de zoutvlak-
te van Bonneville.

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! 
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Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

Tel.   06-41861929
E-mail   janssendakwerkenoverloon@outlook.com

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 
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Met de materialen en kennis van Van Gemert slaagt elke klus!
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994
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Agenda
2019
9, 10 en 11 juli
Kindervakantieweek
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
17 juli
Openluchttheater, Dirk Scheele 
met In Holland staat een huis, 
14.30 uur
24 juli
Openluchttheater, Theater van 
Santen met Alleen op de Wereld, 
14.30 uur

31 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle 
met En….ACTIE!, 14.30 uur
4 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 augustus
Openluchttheater, Theatergroep 
Hilaria met Het Jaarfeest van Sint 
Hilarius, 14.30 uur
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 augustus
Openluchttheater, Toneelgroep 
Mariahout met Hans en Grietje, 
14.30 uur

17 t/m 21 augustus
Kermis
20 augustus
KBO, Kermislunch voor ouderen
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens, ‘t Helder
31 augustus
KBO, Wipschieten
31 augustus
Freunde Echo, 50 Jaar Freun-
de Echo, reünie voor leden en 
oud-leden
September-oktober
Zonnegroet, Statiegeldactie PLUS

Overloonse Bridgeclub

Nu de 1e zitting van de zomerdrive. De 3 sterkste 
paren in de gele lijn:
1 Maria van Boekel & Bert Vloet 62.50%
2 Martien & Frans van den Boomen 59.03%
3 Bér Poels & Harry Willems 57.50%

In de rode lijn:
1 Ria & Kees van Son 61.81%
2 Tonnie Polman & Antoinette Coppus 53.47%
3 Ricky Henckens & Paul Vloet 50.69%

Tijden de 2e zitting waren de 3 beste paren in de 
gele lijn:
1 Hilde Koolen & Karel Jaegers 66.67%
2 Maria van Boekel & Bert Vloet 64.58%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 56.88%

In de rode lijn:
1 Mieke Stappers & Ger van Boekel 65.63%
2 Bér Poels & Harry Willems 63.02%
3 Ali Raaymakers & Mientje van de Vorle 54.69%

Na een geslaagd concert 
in het voorjaar,  hebben 
we een rustpauze tot 27 
augustus.

Dan beginnen we weer met de repetities op dins-
dagavond om 20:00 uur in de Blauwe Zaal van de 
Pit.

Nieuwe leden zijn altijd welkom; loop eens vrijblij-
vend binnen.

Fijne vakantie allemaal!
Bestuur, leden en dirigent van LOGEKO

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

VRIJDAG 26 JULI Samen Eten en Ontmoeten om 
17.30 uur. Boompjes Restaurant.
WOENSDAG 14 AUGUSTUS Koken voor Ouderen. In 

de foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen 
op uitnodiging.
DINSDAG 20 AUGUSTUS Kermisbrunch voor oude-
ren. Nadere informatie volgt begin augustus.
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1 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
2 september
Fanfare, Start kaartverkoop Bra-
bantse Humoravond, Shop Ja-
cobs, 10.00 uur
6 september
Openluchttheater, fi lmavond: the 
World’s fastest Indian, 20.30 uur
7 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 september
KBO, Culturele Dag Kring Cuijk
14 september
Gilde, oud papier ophalen
16 september
KBO, Kijk op Kunst
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond, 
de Pit
6 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO,
kerk, 10.30 uur
6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon,
LEGO®-evenement, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
13 oktober
Feestelijkheden 75 jaar Vrijheid
Overloon
13 oktober
Veteranen gemeente Boxmeer,
plaatsen kaarsjes op monument
geallieerde kerkhof
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
De Pit, 14.30 - 16.00 uur
13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
16, 17, 18 en 19 oktober
Oker, deelname aan Rabo Music
Sensation, ’t Hoogkoor Boxmeer
17 oktober
KBO, IVN-wandeling Overloonse
Duinen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie 
Tentfeest Overloon
19 oktober
TKO, ATB avondtoertocht

20 oktober
TKO, ATB toertocht
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorps-
brunch 
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur
3 november
Kindermarkt, de Pit, 11.00 - 13.00 
uur
3 november
Allerzielenviering met zang van 
LOGEKO, kerk, 14.30 uur
3 november
HOT, Een dubbele agenda, de 
Weijer Boxmeer
4 november
Zonnegroet, Kienen, 13.30 - 16.30 
uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit, Mark van de Veerdonk, 
20.00 uur
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november 
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t plein, 
op het plein voor de kerk, 10.30 
uur
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
18 november
KBO, Kijk op Kunst
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Winter 
surprise
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
KBO, Kerstviering
24 december
Veteranen gemeente Boxmeer, 
plaatsen kaarsjes op alle graven 
op het geallieerde kerkhof

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit, 
14.11 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
19.00 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit, 
14.11 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00 
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de 
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit, 
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit, 
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11 
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag, 
de Pit, 14.30 uur
24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30 
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor, 
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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Los onderstaande puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.
nl of lever de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheids-
centrum D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 14 juli 2019.

De prijzen worden deze keer beschikbaar gesteld door  PLUS  en  RESTARIA 
LOON.

De winnaars van de vorige keer,
Kruiswoordpuzzel 26-6:

Jo Pijls (Warme Bakker Degen) en
Jan Voesten

(DA Drogisterij & Parfumerie).

Voor alle inwoners van Overloon GRATIS en OP EIGEN RISICO.

- Aanvang: 10:00 uur
- Locatie: Café Partycentrum Bos

- Vertrektijd: 10:45 uur
- Lengte van de rit: +/- 100 km

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

De woorden zitten horizontaal, verticaal 
en diagonaal in alle richtingen in de puz-
zel verstopt. Ze kunnen elkaar ook over-
lappen. Zoek ze op en streep ze af. De 
overblijvende letters vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing
.
ATTENT
EENLING
ETTER
EVIDENT
FLARD
GEMAK
GRAPPA
KREUPEL
MONTAGEOPJA-
GEN
PETEKIND
REUMAPATIENT
ROBOT
SNEEK

SONNET
SPANKRACHT
TERTS
TOCHT
VEDEL
VERGETELHEID
VISIE
VLOED
WEKEN
WEVEN
ZENDSTATION
ZWABBER
ZWEET
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•
•
•

•
•
•

Open een jongwijsrekening 
en krijg een 
ijsbon van Clevers 
ter waarde van €7,50

Lees REACTIES van
nabestaanden

www.doorvandijck.nl/over door/

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

 vanuit het hart verbinden bij afscheid

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2019:  € 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   14 augustus
aanleveren uiterlijk 7 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


