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In gesprek met... Schijt aan de Grens
In de aanloop naar Schijt aan
de Grens spreken we met Theo
Verdijk en Patty Hofmans, twee
leden van de grote groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat
er op 24 en 25 augustus alweer
voor de derde keer een gratis, provinciegrensoverschrijdend, muziek-kunst-cultuur-festival plaatsvindt.
Een mond vol, dat beamen Theo en Patty maar dat is
het programma ook. Ze vertellen vol vuur over het festival met dit jaar als thema ‘Zalige Zonde’. Alle deelnemers variërend van muzikanten, theaterartiesten,
dichters, verhalenvertellers tot kunstenaars zijn uitgedaagd om de Zalige Zonde in hun optreden of kunstuiting te verwerken.
Zoals in voorgaande edities ook het geval was zijn er
meerdere locaties van Schijt aan de Grens. Deze editie drie: uiteraard ‘t Helder in Overloon, maar ook de
Meulewei in Geijsteren en het Stadspark in Venray.
Voor degenen die niet weten waar dat laatste is, het is
in het hart van Venray ruwweg rondom en zelfs ín de
Grote Kerk.
Waarin onderscheidt het programma in Overloon zich
van de andere locaties?

Theo geeft aan dat ze het dichtst letterlijk bij het thema blijven. Alles gaat over Zalige Zonde. Om het te illustreren pakt Patty de plattegrond van het ’t Helder-terrein erbij waarop alle onderdelen zijn ingetekend en
opgeplakt. Daarop o.a. namen als ‘Lusthof’, ‘Valse
Hoop’, ‘Vraatzucht’, ‘Jaloezie’ en ‘IJdelheid”, de ergste
van de Katholieke kerkzonden en de reden waarom
het hoofdpodium die naam heeft gekregen.
Op dat hoofdpodium treden verschillende muziekgezelschappen op zoals Lemon, Slack Attack, de Sjanellekes uit Venray en ook de twee finalisten uit het TV-programma Holland’s Got Talent 2019: Pheasant Pluckers
en Trinxx. “Dat moet je zien”, aldus Theo en Patty.
“Maar er is nog veel meer, laat je verrassen in “Valse
Hoop” met gedichten, verhalen, poëzie en erotische
muziek.”
Bijzonder trots zijn ze op het Theater van de Zalige
Zonden op het podium ‘Jaloezie’. Een project waarbij
negen (regionale) dichters en tekstschrijvers gekoppeld zijn aan verschillende muziekgroepen, componisten en singer-songwriters die de teksten op muziek
hebben gezet en deze uit gaan voeren onder regie van
BJ Baartmans. Deze negen nieuwe composities worden
tijdens Schijt aan de Grens drie keer daags gespeeld.
Namen zijn o.a Zand en Grind, de 4e Hoedanigheid,
Balou, Stefan Kollee, Etan Huis, Jos
Kuijpers, The Allyway en last but not
least Miep Hofmans.
Ook fotoclub Kiekus uit Boxmeer
heeft zich door de teksten laten inspireren en bijbehorende foto’s gemaakt. De resultaten zijn in de Lusthof te zien en worden later bij opbod
verkocht. Uiteraard is er ook voor de
kinderen van alles te doen en zal het
aan eten en drinken niet ontbreken.
Straattheaterartiesten zijn massaal
aanwezig en hebben allen de Zalige Zonde in hun act verwerkt. Theo
heeft al voorpret als hij vertelt over
de poort van de Zalige Zonde waar
het publiek ontvangen wordt door
drie prachtige dames die gaan keuren of de zonde niet te groot is om
het stoplicht op groen te laten springen en daarmee toegang tot het fes-

tival te verkrijgen. Er is o.a. een peepshow zowel
voor 18- als 18+, een chocoladefontein alleen voor
het vrouwelijk geslacht, voor de mannen is er een
andere verrassing, en er lopen drie kunstzinnige
‘schaamteloze creaties’ rond die Zalige Zonde-kaarten uitdelen waarop je je eigen Zalige Zonde anoniem kwijt kunt. Er is een hemelse waarzegster die
jouw waarheid weet en je kunt je de biecht af laten
nemen door Pastoor Huub die bijna elke zonde vergeeft. Ook kun je een selfie maken met engelenvleugels die wel van een heel apart materiaal zijn
gemaakt! “Het is absoluut allemaal verantwoord”,
lacht Patty, “óp, maar nooit over het randje!”
En dan hebben we het nog niet eens over de kunst

gehad. Wel twintig kunstenaars exposeren hun
werk dat ook allemaal iets van Zalige Zonde in zich
heeft. En het blijft niet bij exposeren alleen, tijdens
de festivaldagen is er ook kunst in wording.
Alle informatie over het festival en het programma
van de locaties is te vinden op de website
schijtaandegrens.nl
Theo benadrukt nog eens: “het is gratis, laat je verrassen, we bezorgen je een onvergetelijke middag
en je zonden worden bij ons vergeven!”
Het enthousiasme van deze twee heeft ons in ieder
geval overtuigd. Wij zijn van de partij, zowel op
zaterdag 24 als zondag 25 augustus en zullen een
schietgebedje doen voor mooi weer.

De Lónse Kermis
Acties
Dit jaar zijn er verschillende
acties opgezet om van De
Lónse Kermis een kei gezellige kermis te maken. Een
overzicht.
Officiële opening met prijsuitreiking kleur- en fotowedstrijd
Tot en met afgelopen maandag konden kinderen
meedoen aan de kleur- en fotowedstrijd. Er zijn veel
mooie tekeningen en leuke foto’s ingeleverd. Spannend dus wie dat kermisgeld gaat winnen. Kom zaterdag 17 augustus om 16.00 uur naar de opening
en je weet het!

Happy Hour
Zaterdag 17 augustus is om 19.00 uur het Happy
Hour. Tijdens dit uur kun je kaartjes voor de kermis
kopen met korting. Dat wordt inslaan voor de hele
kermis…!
DJ workshop
Zaterdag 17 augustus is er van 19.30 – 21.00 uur in
De Pit voor jongeren tussen de 12-16 jaar een super stoere DJ workshop. Je mag gaan kijken hoe dat
gaat. Aanmelden kan nog, we kijken of er dan nog
plaats is.
Terras op de kermis
Op zaterdag en zondag is er op het kermisterrein
een gezellig terras. Als de kinderen de kermis overgaan, kunnen ouders een lekker drankje doen op
het terrasje.
Zondag Familiedag
Op zondag is het extra gezellig voor gezinnen en
families! Behalve de attracties zijn er allerlei gratis
activiteiten waar de kinderen aan kunnen meedoen. Er komt een leuke schminkbus, er is stoepkrijt, je kunt kleuren en je kunt op de foto met
Hollie Lollie. Kortom: dit wordt een kei gezellige
kermisdag!
Hollie Lollie
Op De Lónse Kermis kun je een nieuwe dorpsgenoot tegenkomen: Hollie Lollie. Je kunt met Hollie op de foto, ze maakt een gezellig praatje: ze is
eigenlijk een gezellige gastvrouw en heet je van
harte welkom. Ze is er op zaterdag en zondag.

Het mag geen naam hebben
Luisterkind – wie wil dat niet, een kind dat luistert…?
De gemeente met 1000 namen – kan misschien ook…?
We wensen je een Zalige Zonde…!
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Kerkberichten
Vieringen 18 augustus – 31 augustus
Zondag 18 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor
Intenties: jaargetijde is voor Michel van Well en de
overleden familie Cleutjens-Linders, Antoon van
Duuren, Antonius Willems en Harrie van Duuren.
Zaterdag 24 augustus 19.00 uur
Gebedsviering
Thema: “Opening geven/maken”
Muzikale verzorging door Palet
Intenties voor de vieringen op 24 en 25 augustus:
Jos de Greef, Nellie en Bert Derks-Klaassen (namens
vrienden), Gerta Stappers

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand augustus op 24 augustus,
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
uitzendingen 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, voor abonnees van Trined, via kanaal 521. 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 1 en 8
september bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 20 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,-.

Zondag 25 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acolieten: Ans Abels en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor
Zondag 1 september is er een kinderwoorddienst
met als thema:
De voornaamste plaats
Kosterdienst
11 augustus – 17 augustus
Tiny Willems, tel. 641814
18 augustus – 24 augustus
Nelly van Gemert, tel. 642504
24 augustus bij de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268
25 augustus – 31 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753
Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) 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
U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat 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
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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.

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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail:
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Succesvol Tenniskamp Jeugd
TC Loonse Duinen
In het weekend van 6 en 7 juli
heeft het 1e tenniskamp van TC
Loonse Duinen plaatsgevonden.
I.v.m. het wegvallen van het jaarlijkse tenniskamp
in Heeze, heeft de Jeugdcommissie van de club de
koppen bij elkaar gestoken voor een alternatief.
Dit heeft geresulteerd in een fantastisch kamp. 17
jeugdleden meldden zich aan. Natuurlijk moest er
worden geslapen in een tent. Met ondersteuning
van Marco Arts evenementen (de clubtrainer), onze
oudere jeugdleden, verschillende ouders die hielpen met begeleiden van
de dag, slapen en met
de BBQ en onze jeugdcommissie werd het een
succes. Het programma
bestond uit een circuit
van verschillende tennisspellen, megagroot NERF
schietspel, Crazy88 in
het dorp met waanzinnig gekke opdrachten en
een Quiz met hilarische
opdrachten was de zaterdag een geweldig feest.
In de ochtend gezellig
samen ontbijten gevolgd
door een gezamenlijke
warming-up in het dorp,
bubbelvoetbal en weer
allerlei tennisspellen. De
dag werd afgesloten met
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een BBQ. De jeugd kreeg een flink gevulde Goodybag mee naar huis, gesponsord door een seniorlid die werkt voor Herbalife, ontzettend bedankt!
Kortom een zeer geslaagd tenniskamp waarbij de
jeugd aangaf dat het volgend jaar langer moet zijn.
De JC gaat daarover in beraad.
De JC dankt de vrijwilligers voor hun inzet en de
oudere jeugd voor de begeleiding en het avondprogramma.

De Lónse Kermis haalt het nieuws
De MaasDrieHoek schreef
onlangs dit stukje over
onze kermis. Volgens kermisexploitant Van der Salm
is de Break Dance een toevoeging aan de attracties.
Ook wij als werkgroep hopen dat dit een mooie attractie is voor de jongeren!
Primeur: Break Dance op kermis Overloon: ‘Nu hopen
dat de jeugd komt’
OVERLOON | In Overloon is er besef
dat de populariteit van kermissen
landelijk terugloopt. Zodoende
kent het dorp een kermiscommissie die in overleg met alle partijen
allerlei activiteiten organiseert.
Zo wordt een terras geplaatst op
het kermisterrein. Om de jeugd
te trekken, komt de Break Dance
naar de ‘Lónse kermis, die 17 augustus begint.

mismeester Antoine Eijkens van de gemeente Boxmeer weten. De kermisexploitant Van der Salm is
hier zeer content mee. “We worden hartelijk ontvangen en de Overloonse gemeenschap doet er alles aan om er een groot feest van te maken voor
jong en oud. Dat zien we niet overal hoor. Hij vervolgt: “Daarom hebben we voor dit jaar de Break
Dance vast kunnen leggen. Een primeur. Het was
een duidelijke vraag van jongeren tussen 12 en 20
jaar. Nu hopen dat de jeugd komt.”

“Er is hard gewerkt door de dorpsraad, kermiscommissie, HoReCa en
andere ondernemers om dit feest
tot een succes te maken”, laat ker-

Stijn Heijs HENRA genomineerd voor
De Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg
Onlangs zijn de drie genomineerden bekendgemaakt: Rob Besemer van Mill Panel uit Mill, Stijn
Heijs van Henra Aanhangwagens uit Overloon en
Stephan Hamers van Hamers Leidingtechniek uit
Beugen. De jury- en publieksprijs worden op donderdag 7 november uitgereikt tijdens de Ondernemersavond in Schouwburg
Cuijk.
Stijn Heijs zag in 2013 de potentie van het bijna failliete Henra
Aanhangwagens in Overloon.
Samen met zijn compagnons
heeft hij het bedrijf overgenomen met de intentie om
een turn around te realiseren.
Dat is gelukt, want inmiddels
maakt het bedrijf jaar op jaar
een enorme groei door. Henra Aanhangwagens is in staat
om binnen vijf werkdagen een
maatwerk aanhangwagen te leveren. De wensen van de eindgebruiker staan daarbij voorop.
Heijs is binnen het bedrijf nu

werkzaam als personal coach van de nieuwe directeur. Volgens de jury springt hij eruit, omdat hij als
ondernemer het grote geheel overziet. “Hij ziet
kansen, durft ze te nemen en doet wat noodzakelijk
is voor het behalen van succes.
Opmerkelijk Ondernemerschap
De Ondernemersprijs is in de
loop der jaren uitgegroeid tot
een evenement dat niet meer
weg te denken is van de kalender in ondernemersland.
Het hoogtepunt – de Ondernemersavond – vindt dit jaar weer
plaats op de eerste donderdag
van november. Op 7 november
worden de genomineerden tijdens een indrukwekkend programma in het zonnetje gezet. Zij maken dan kans op de
jury- en of publieksprijs. Verder
wordt één gast tijdens de avond
verrast; hij sleept de prijs voor
Opmerkelijk Ondernemerschap
in de wacht.
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Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2019- 2020
Hierbij wordt u uitgenodigd om
deel te nemen aan onze wintercompetitie 2019 – 2020 kruisboogschieten op de baan (vlak). Deze wedstrijd gaat over
23 ronden (series)van 2 proefpijlen en 10 tellende
pijlen. U hoeft niet iedere week aanwezig te zijn,
u kunt op 1 avond meerdere serie’s schieten. Er zijn
ook dagprijzen te winnen. Deze kunt u winnen door
op de avond dat u aanwezig bent boven uw gemiddelde te schieten. Als u nog geen gemiddelde heeft
wordt dit na vier series berekend, dit geldt dan voor
de verdere competitie. Als u nog niet bekend bent
met het kruisboogschieten geen nood wij helpen u
graag verder. Hebt u geen kruisboog, ze liggen voor
u klaar. Komt u gerust eens binnen lopen voor meer
informatie.

volwassenen € 1,20 per serie.

Men kan vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur inschrijven.

De schietcommissie van het St. Theobaldusgilde.
Namens deze Geert Arts
kruisboogschieten@sinttheobaldusgilde.nl

Men kan deelnemen vanaf 12 jaar.
Het inschrijven kost voor de jeugd € 0,60 en voor de

De datums zijn:
09-sep
16-sep
23-sep
30-sep

07-okt
14-okt
21-okt

04-nov
18-nov
25-nov

06-jan
13-jan
20-jan

03-feb
17-feb

02-mrt
09-mrt
16-mrt

02-dec
09-dec
16-dec
23-dec
30-dec

Wij wensen u een plezierige en goede wintercompetitie toe.

Sint Theobaldusgilde huldigt jubilarissen
Traditiegetrouw worden op de laatste repetitie voor de vakantie onze
leden gehuldigd van de DSB. Deze

keer was het de beurt aan Theo Hendriks en Cor
Kuenen. Theo is 25 jaar lid van onze slagwerkgroep
en heeft zijn sporen hierin wel verdiend als stuwende kracht achter onze slagwerkgroep. Theo is al
vele jaren langer slagwerker en zijn roots liggen
in Vortum-Mullem.
Cor is 10 jaar lid van onze vereniging. Hij bespeelt,
met veel plezier bij ons de alt-saxofoon. Cor slaat
bijna geen repetitie of optreden over. Bij een optreden blijft het wel altijd de vraag: Hoe hij komt,
waar hij komt en hoe laat hij komt. Maar hij is er.
Theo en Cor van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en dat we nog vele jaren van jullie mogen
genieten.
Foto: Cor Kuenen en Theo Hendriks
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Uitreiking Dr. Peelen Cultuurprijs in nieuw jasje
Elk jaar reiken Burgemeester en wethouders de Dr.
Peelen Cultuurprijs en de Dr, Peelenstimuleringsprijs
uit. Ook over 2019 wordt de prijs uitgereikt en wel
op zaterdagavond 11 januari 2020. Zet deze datum
maar alvast in uw agenda!

vullend programma op 11 januari 2020 waarin de
gemeentelijke prijzen uitgereikt gaan worden. Het
belooft een inspirerende avond te worden vol met
kunst en cultuur voor en door inwoners van de gemeente Boxmeer.

Door de uitreiking te verplaatsen naar 11 januari
is er meer tijd om alle culturele activiteiten in de
gemeente Boxmeer ook daadwerkelijk te ervaren.
Daarnaast gunt de commissie (die de genomineerden elk jaar vaststelt) de inwoners van de gemeente een goede indruk van alle culturele activiteiten
binnen de gemeentegrenzen. Om een goede indruk
te kunnen bieden, is er een werkgroep met vrijwilligers gestart met het organiseren van een avond-

Zet zaterdagavond 11 januari 2020 alvast in uw
agenda en vergeet ondertussen niet om een voordracht te doen! Welk culturele initiatief uit de gemeente Boxmeer verdient een extra waardering?
Zou daarnaast het bijbehorende geldbedrag een
welkome bijdrage zijn voor die persoon, team of organisatie? Voordragen kan nog tot 1 oktober via de
website www.drpeelen.nl.

Op 19 juli is
Teuntje Bardoel geboren,
dochter van
Annemarie Bardoel
en Arjan Elbers.
Op de foto vier generaties.

Annemarie Bardoel, Truus Peeters-Willems,
Teuntje Bardoel en Wilma Bardoel-Peeters

De Overloonse Bridge Club start
met een vervolg Bridge Cursus
Wij starten deze op donderdag 3 Oktober in Overloon.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die de basisbeginselen kennen maar hun niveau op een hoger
plan willen brengen. Zaken die aan de orde komen
zijn o.a. : 5-kaart hoog, reverse bieden, negatief
doublet, vierde kleur, uitnemen, afspelen SA-contract, signaleren, Multi, verdediging tegen Multi,
communicatie etc.
Waar
In Overloon
Locatie
Sportcentrum Raaijhal,
Raaijweg 15-17
Wanneer
Op donderdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur. Start op 3 okt

Kosten
Lesdagen

€ 60.00 incl. papieren lesmateriaal
3,10,17,24 okt. 7,14,21,28 nov.
12,19 dec.
Opgave
Door een email te versturen naar
onderstaand email adres met vermelding van Naam,
Adres, Postcode en Woonplaats en het bedrag over
te maken naar Rek: NL28RABO 0103 0262 58 ten
name van de Overloonse Bridge Club met vermelding van jouw naam. Bellen mag natuurlijk ook
naar onderstaand telefoonnummer.
Informatie
Gerda Crooijmans Tel: 0478-641265
E-mail
crooijmans-driessen@ziggo.nl
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16 - 21 AUGUSTUS
VA N VR IJDAG TO T EN ME T WOE

NS DAG!

RAS OP HET KERMIS TERREIN,
MET GEZELLIG HORECA TERrgd
ria Loon
door Restaurant Boompjes, Resta
ag. Verzo
Terras open op zaterdag & zond
um Bos
Grand Café Effe & Partycentr

KERMIS
TERREIN

PARTYCENTRUM

BOS

VRIJDAG
ZATERDAG
NIEUW HORECA TERRAS
15.00 - 19.00

OFFICIËLE OPENING

KERMIS OPEN VAN 15.00 TOT 24.00
OFFICIËLE OPENING vanaf 16.00
Prijsuitrijking kleur- en
fotowedstrijd
HAPPY HOUR vanaf 19.00
Kermiskaartjes kopen
met korting

EXTRA ACTIVITEITEN

VOOR DE KINDEREN

NIEUW HORECA TERRAS
13.30 - 19.00

EFFE

BOS GEHT’S LOS!

PARTY CRIMINALS

20.30 - AFTERPARTY: CAFE
Marleen Rutten, Party Kryner
DJ Thomas, Tannenbaum

20.00 - 01.00

VANGRAIL

DIE LUSTIGEN
MOEFLONS!

20.30 - AFTERPARTY:
AFTERPAR CAFE

20.00 - 1.00

LH

DjUDFW

N LHXy

DJ-WORKSHOP vanaf 19.30
12-16 jaar (in De Pit)

ZONDAG

GRAND CAFÉ

FAMILIEDAG

van 14.00 - 18.00
KERMIS OPEN VAN 13.30
30 TOT 24.00
Gezellig horeca
terras! Met daar
omheen extra
activiteiten voor
de kinderen.

HOLLANDSE AVOND

AFSLAG 7

20.30 - AFTERPARTY: CAFE
Django Wagner
Zanger Kafke
Raymon Hermans

V.A. 15.00

RhLHO

H

MAANDAG

KERMIS
14.30 - 24.00

RhLH

MATINEE MET JERSEY
11.00

TREASURELAND

DJ STUUF

21.00 - 01.00

20.30 - AFTERPARTY: CAFE
Ricky Corony, Crooxs,
Moombahteam

DINSDAG

KERMIS

MATINEE MET JERSEY

14.30 - 24.00

12.00

MUZIEK OP HET TERRAS

THE DIRTY DADDIES
20.30 - AFTERPARTY: CAFE

WOENSDAG

KERMIS
14.00 - 24.00

BEERPONG

15.00

ANDERKOVVER

20.30 - AFTERPARTY: CAFE

MEER INFO? DELONSEKERMIS.NL
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MUZIEK OP HET TERRAS

Clubkampioenschappen
Direct na de zomervakantie organiseren we weer de clubkampioenschappen. Dit jaar spelen
we de enkels net als vorig jaar op
één dag, zaterdag 24 augustus.
De dubbels proberen we te plannen in vier dagen:
donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september.
Voor de eerste keer hebben we ook een categorie 60+
(HD, DD, GD). In deze categorie worden de wedstrijden
allemaal gespeeld op vrijdag (30 augustus) overdag.
De finales 60+ zullen waarschijnlijk wél op zondag 1
september worden gespeeld.

Op basis van de inschrijvingen maakt de toernooicommissie mooie poules, met als doel leuke en gelijkwaardige wedstrijden te krijgen. Je schrijft je
dus in voor een categorie (HE, DE, HD, DD, GD) met
vermelding van je eventuele dubbelpartner en wij
maken de indeling. Je hoeft dus géén speelsterkte
te vermelden. De inschrijving sluit op zaterdag 17
augustus.
We sluiten op zondag de clubkampioenschappen af
met een BBQ. Daarvoor dien je voor je 1e wedstrijd
in te schrijven; introducees/familieleden zijn uiteraard ook welkom.

Informatieavond over de opleiding tot Luisterkindwerker
door Anke van Leeuwen
Op woensdagavond 14 augustus en vrijdagavond
6 september geef ik in Overloon bij mij thuis een
informatieavond over de halfjaar durende (CRKBO
geregistreerde) opleiding tot Luisterkindwerker.
De avond start om 19:30 uur en duurt tot ongeveer
20:45 uur. De opleiding zelf start in november van
dit jaar.
Als mens hebben we alle wijsheid in onszelf zitten
maar door ervaringen, overtuigingen, trauma’s, op-

voeding, waarden en normen, kan deze wijsheid
soms ver weg en diep verstopt zitten. Vele lagen
zijn er overheen gekomen, waardoor antwoorden
en oplossingen niet meer te horen of te voelen zijn
voor de persoon zelf.
Als Luisterkinderwerker ga je juist voorbij deze laagjes en maak je, op afstand, contact met de wijsheid/
de intuïtie van de volwassene of het kind. Hierdoor
kan de persoon zelf, tijdens de Luisterkind-afstemming, veel van zijn eigen vragen beantwoorden,
veranderingen in de energie in gang zetten en
praktische handvatten geven aan zichzelf.
Tijdens de informatieavond vertel ik alles over wat
je kan verwachten van de opleiding, welke mogelijkheden je hebt als Luisterkindwerker en wat het
prachtige werk inhoudt.
Voor meer informatie en aanmelding voor de avond
kijk op de website:
www.voordeliefdegeboren.nl/opleiding-tot-luisterkindwerker/ of mail naar anke@voordeliefdegeboren.nl
Lieve groet,
Anke van Leeuwen – Luisterkindwerker en Luisterkind trainer

Lichtjes op Oorlogsgraven
Ons project ‘Lichtjes op oorlogsgraven’ (Overloon
geallieerde Kerkhof) is geadopteerd door “de Veteranen adviescommissie Gemeente Boxmeer”, een
groep van mensen die ooit of meerdere malen door
de Nederlandse defensie uitgezonden zijn geworden voor diverse missies.
Wij, de werkgroep “vliegtuigcrashes en noodlandingen WO2 in de gemeente Boxmeer”, zijn hier
erg content mee. Het past ook zeer goed bij de veteranen.

Op 13 oktober 2019 zullen kaarsjes geplaatst worden op het monument op het kerkhof aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon. Dit ter gelegenheid
van de 75 jarige bevrijding van Overloon op 14 oktober 2019. Op 24 december 2019 worden in het
landelijke kader van ‘kaarsjes op oorlogsgraven’
wederom kaarsjes geplaatst worden op alle graven
en een deel op het monument. Dit alles met goedkeuring en in overleg met de CommonWealth War
Graves Commission (CWGC)
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KERMISTERRAS 2019
Zoals elk jaar tijdens de Kermis is het terras van Boompjes Restaurant elke dag open!
Ons terras wordt een stukje groter opgezet en er komt een buitenbar waar we zoals altijd een lekker
biertje schenken in het glas! Er is een
speciale kermiskaart, tot laat in de
avond, met de kwaliteit die je van
ons gewend bent. Op het terras staan
we met de Big Green Egg waarop we
onder andere onze Boompjes Burger,
saté en tournedos bakken. Op zaterdagavond, zondagmiddag en woensdagavond hebben we gezellige livemuziek! Kom je ook genieten?
Voor de veiligheid van de kids is de weg afgezet van 16.00 tot 21.00 uur.
Zo kan je vanaf ons terras met een gerust hart je kroost in de gaten houden.

Houd facebook in de gaten voor de kermisterraskaart!
Even weg uit de drukte?
In onze serre serveren we op zaterdag, zondag en maandag vanaf 18.00 uur
een 4 gangen restaurantmenu voor €40.
Reserveren kan via www.boompjes-restaurant.nl of bel ons op 0478-642227
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PROGRAMMA

STRAATTHEATER

DOORLOPEND PROGRAMMA

POËZIE EN ZANG

Alice - Elly - Diny

Luuk Lenders

De poort van de zalige zonde
Schaamteloze creaties

PODIA

Janneke - Roos - Moo

‘T HELDER HEEFT DIVERSE PODIA
0(7'(1$0(1,-'(/+(,'/867
HOF - JALOEZIE - ZALIGE ZONDEN7+($7(595$$7=8&+7
EN VALSE HOOP

Gulzigheid en verleiding

Nicole - Jacqueline - Dorothé - Ita

De Biecht
Huub

De nog nooit vertoonde peepshow
Anette - Ellen

Oh, het is alleen mij, mezelf en ik
Maak een mooie foto van jezelf

ZATERDAG 24 AUGUSTUS
13.00-13.15
13.15-13.30
IJdelheid

13.15-14.00
Valse Hoop

13.15-13.45
Lusthof

13.30-14.00
Jaloezie

13.45-14.45
IJdelheid

14.00-15.00
14.00-14.30
Jaloezie

Opening
Sjanellekes

smartlappenkoor

Valse Hoop

Gezongen erotische poëzie

Allyway &
Huub Janssen
Rootspop Band

Maarten van Praag

Singer-songwriter muzikant
& performer

Lemon

Swingende popsongs

Zalige Zondetheater
Adil

Singer-songwriter Soul R&B

De verlossing
Tonny - Maria

Ria (Marie-Belle)

De thriller

Stephan - Koen

Valse hoop

Swingende popsongs

Zalige Zondetheater
Valse hoop

Gezongen erotische poëzie

IJdelheid

Hanneke Vreede
Marieke Jacobs
Carla Rijke

Floor Hermans

Billboards, pentekeningen en kunstschilder

Erik Evers

IJzeren sculpturen

Jan Maessen

Kunstschilder op objecten

Lusthof

Jos Kuijpers
& Etan Huijs

IJzeren Torsos

17.15-18.30

Lemon

Valse hoop

17.15-18.00

IJdelheid

18.00-19.00
18.45-20.00
IJdelheid

19.00-20.00
Lusthof

Gezongen erotische poëzie
Originele klassieke pop
Swingende popsongs

Zalige Zondetheater
Slack Attack
Feel Good music-soul,
funk, disco

Jamsessie van de
Zalige zondes
Zalige Zondetheater

Karin Juwet

Janneke Baltussen
Carlette Reijcken

Schilderen vanuit emoties

Agnes van Dijk

Schaamteloze creaties

Saskia Weerepas
Schilderobjecten

*5(16*(%,('9$1/,0%85*(1
NOORD-BRABANT WAAR HET
)(67,9$/6&+,-7$$1+(()7
In samenwerking met huisband Space Age

Travelers en presentatie door
Bart-Jan Baartmans

IJdelheid

14.30-15.00
Lusthof

15.00-15.30
Jaloezie

15.00-15.45
IJdelheid

15.00-15.45
Lusthof

Valse Hoop

Festivalterrein

15.45-16.00
IJdelheid

16.00-16.30
IJdelheid

16.00-16.30
Valse hoop

16.00-17.00
16.30-17.00
Jaloezie

Geert Weijs & Peter Nooyen

16.30-17.15

Fotoclub Kiekus

16.45-17.00
Valse hoop
17.00-17.45

IJzeren objecten

)RWRJUD¿HYDQKHWWKHDWHU=DOLJH=RQGH

Overloonse beeldhouwgroep
Allerlei stenen

Overloonse schildergroep

THEATER VAN DE ZALIGE
ZONDE 1(*(17$$/$&768,7+(7

14.30-15.00

15.30-16.30

Valse hoop

17.15-17.45

Smartlappenkoor

Valse hoop

Jolanda Medenbach

Maskers en hoofden van keramiek

IJdelheid

14.30-15.00

15.15-15.30

Sjanellekes

16.45-17.00

14.00-15.00
14.15-14.30

Martens & Martens

Beelden van keramiek & schilderijen

Zalige Zonde artiest

Lusthof

Piet Gouverneurs

DOORLOPEND PROGRAMMA

Dave

Valse hoop

Lusthof

BEELDENDE KUNST

Schilderijen, keramiek en poëzie

16.45-17.00

IJdelheid

Jaloezie

Lemon

16.00-17.00
16.00-16.30

ZONDAG 25 AUGUSTUS

13.30-14.00

15.30-16.30
IJdelheid

Dragen voor uit eigen werk

13.15-14.00

Stephan Kollee
& Balou

Popzongs, rock en Indyrock

Diverse dichters

Popcorn, springkussen, knutselen,
schilderen en nog veel meer

Lusthof

15.15-16.00

Zalige Zonde artiest

Verhalenvertelster

Zand en grind

Keramiek en tekeningen

Valse Hoop

Petra Berkers

13.00-13.45

Dave

15.15-15.30

Smartlappenkoor

Lichte poëzie

Sjil, Carmen Luschen en Ria de Bruin

DOORLOPEND PROGRAMMA

Kunstenares van de engelen

IJdelheid

Ans van Kessel

4e hoedanigheid

Sjanellekes

15.00-15.15

Brabantse Troubadour

13.00-14.00

Objecten van glas

Gezongen erotische poëzie

Mia Dekkers

KIDS

Valse hoop

Valse hoop

Loslopende troubadour
DOORLOPEND PROGRAMMA
95$$7=8&+7

De waarheid

,OOXVWUDWRUNXQVWVFKLOGHUJUD¿VFKRQWZHUSHU

14.30-15.00

DOORLOPEND ZATERDAG

Schilder een torso

CULINAIR

Drankjes van Hay

Grensbier, wijwater en Zalige Wijn

Thijs en Wendy met Zalige Spijs
Heerlijke gerechtjes van het Vagevuur

IJscowagen de Vlam

Verleidelijke ijsjes van Heldro

IJdelheid

Grenzeloze mis met toeters
en bellen
Songs uit Folk en Americana

Valse Hoop

Gezongen erotische poëzie

Adil

Singer-songwriter Soul R&B

Zalige Zondetheater
Trinxx
Dansen op hoog niveau

Valse hoop

Gezongen erotische poëzie

Pheasant Pluckers

Muziek, theater en comedy

Ars musica

Vocaal ensemble

Adil

Singer-songwriter Soul R&B

Simonsband

Folkrock Luistermuziek

Stephan Kollee
& Balou

Popzongs, rock en Indyrock

Dave

Zalige Zonde artiest

Salivette
Op stelten

Trinxx

Dansen op hoog niveau

Pheasant Pluckers

Muziek, theater en comedy

Valse hoop

Gezongen erotische poëzie

Zalige Zondetheater
Maarten van Praag

Singer-songwriter muzikant &
performer

Simons Band

Folkrock Luistermuziek

Dave

Zalige Zonde artiest

Lusthof

Huub Janssen
& Etan Huijs

17.15-17.30

Trinxx

IJdelheid

17.15-17.45
Valse hoop

17.30-18.00
IJdelheid

18.00-19.00
18.00-18.30
IJdelheid

18.30-20.00
IJdelheid

Originele klassieke popsongs
Dansen op hoog niveau

Valse hoop

Gezongen erotische poëzie

Pheasant Pluckers

Muziek, theater en comedy

Zalige Zondetheater
Pieter Simons

Nederlandstalige Folk en Rock

Colney Hatch

Mix van Jazz, funk, soul, salsa
en blues.
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Golf clubkampioenschappen 2019
Zondag 7 juli was het dan eindelijk zover!
Spannend, wie gaat er clubkampioen worden? Wie wordt 1ste,
2de of 3de in de lage en of de
hoge categorie? Wie gaat er voor de longest of the
neary?
Al snel was het duidelijk dat vele golfers deze wedstrijd niet wilden missen. Een geweldige opkomst,
maar liefst 48 deelnemers. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie sprak de voorzitter gekscherend over de mogelijkheid dat we in de toekomst de wedstrijden in
twee dagdelen zouden moeten gaan spelen. Dit op
basis van de groei van de club en de toenemende
interesse voor onze wedstrijden. Het leek een lange
termijn gedachte maar dit moment is nu al aangebroken
De clubkampioenschappen werden gespeeld met 24
deelnemers in de ochtend en 24 deelnemers in de
namiddag op de prachtige golfbaan Overloon. Alles
was tot in de puntjes geregeld. De baan lag er weer
perfect bij. Driving ranch ballen om in te spelen lagen voor alle golfspelers keurig in piramides klaar.
Deze werden gesponsord door de golfbaan. Iedereen kreeg dus de kans om goed voorbereid van start
te gaan.
Om 10 uur gingen de 24 deelnemers van start, 8
flights van 3 en om half 2 ook 8 flights van 3 van de
namiddag groep.
Al pratend over hoe het was gegaan, score tellend
en invoerend kwamen de deelnemers binnen. In de
Brasserie was gezorgd voor een groot beeldscherm
en er moest even tijd gemaakt worden om onze
oranje leeuwinnen te steunen. Intussen werden
de scores door enkele WeCo leden bekeken en het
werd het al snel duidelijk dat er 2 winnaars waren
die voor het clubkampioenschap in aanmerking
kwamen.
Hein Fick en Jan Arts speelden een play off op hole
9. Wat een sensatie, wat een spanning. Iedereen
was getuige van de afslagen op hole 9 van Hein en
Jan. Uiteindelijk won Jan Arts de playoff met een
birdie en mag hij zichzelf clubkampioen 2019 noemen van de golfclub Overloon. Mooie prestatie Jan,
gefeliciteerd!
In de lage handicap categorie mocht Hein Fick de
eerste prijs in ontvangst nemen. Hij wint 2 greenfees van Golfbaan Stippelberg Bakel. Frank Vloet
mag als 2de prijswinnaar met 2 greenfees naar Golfbaan Welschap Eindhoven. Nelly Basten wint als 3de
prijswinaar 2 greenfees van Golfbaan Riel Geldrop.
Gefeliciteerd allemaal!
In de hoge handicap categorie kwam Jesper Elbers

met een prachtige score als eerste naar voren en
ook hij mocht 2 greenfees in ontvangst nemen. Veel
golfplezier op de mooie golfbaan in Geijsteren. Jos
van Meyel als 2de mag met 2 greenfees naar Moyland International. De mooie 3de plek ging naar Jos
Linsen, hij wint 2 greenfees van Riel Geldrop. De
longest voor de Heren ging naar Erik van Son en de
neary was voor Geert Gielens. Geweldige prestatie
heren! José van Vleuten wist bij de dames de prijs
van de longest in ontvangst te nemen. Gefeliciteerd
José! Niet te geloven maar er was niet een vrouwelijke deelnemer die de bal op de green sloeg om de
neary te halen!
De spanning was er af, de winnaars blij en voor de
rest van de avond was het weer een super gezellig
samenzijn onder het genot van een drankje en een
perfect georganiseerde BBQ. Al met al een prachtige dag met mooie resultaten, een dag om graag op
terug te kijken!
Vriendelijke golfgroeten,
WeCo golfclub Overloon.

Op de foto: Clubkampioen Jan Arts
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Kermisdinsdag - na een stevige lunch
gaan de beentjes van de vloer…!

Met een beetje fantasie kan het al een traditie
genoemd worden: net als vorig jaar organiseert
KBO-Overloon samen met Partycentrum Bos op kermisdinsdag - dit jaar 20 augustus - een matinee en
lunch voor alle senioren uit Overloon en omstreken.
Ja, je leest het goed: voor alle senioren uit Overloon
en omstreken! Je hoeft dus geen lid van de KBO te
zijn. Ben je nog geen senior, maar zie
je er wel zo uit, dan heb je kans dat
je er door glipt…! Na de lunch is het
vrijheid blijheid en is iedereen - jong
en oud - welkom.
De vraag die nu ongetwijfeld bij je
opkomt is: “wat mag dat wel niet kosten…?”
De Soep, de broodjes, kopje koffie
of thee én twee consumptiemunten
allemaal samen voor de somma van
slechts € 5,00. Koopje, toch…! Of

De afgelopen weken is
er ondanks het warme
weer volop gebruik
gemaakt
van
alle
speelelementen in de
samenspeeltuin Gewoon Buiten.
Op 30 juli is er hard gewerkt in de speeltuin door
Jac de Cock en diverse asielzoekers...er zijn stokken
naast de wilgentenen geplaatst, er is onkruid geplukt en er zijn nestkasten gemaakt om koolmeesjes
te lokken ter bestrijding van de processierups. Wat
zijn we blij met de inzet van deze vrijwilligers die
het project een warm hart toedragen.

heeft iemand ’n telfout gemaakt? Het staat zwart
op wit, dus, dit is de deal…!
Het is dit jaar voor het 25ste jaar dat Hay Bos kermis
draait in Overloon. Voor het 25e jaar slaat de familie
Jans - tentenbouwers uit Siebengewald - met Overloonse kermis hun tent op bij Hay Bos. Dat moet
gevierd worden. Daarom pakt Hay extra royaal uit.
Dit feestelijke gebeuren vindt plaats
op kermisdinsdag 20 augustus vanaf
12.30 uur in de Siebengewaldse tent
bij Hay’s uitspanning, Partycentrum
Bos geheten. De muziek wordt verzorgd door het vermaarde dansorkest Jersey. Trek je dansschoenen aan
en kom kermis vieren. Ben je geen
danser; het is natuurlijk ook een
mooie gelegenheid om een praatje
te maken en elkaar te ontmoeten.

De afgelopen weken is er ook hard gewerkt door
het bestuur en Wim Geurts om de jaarverslagen in
orde te maken van de beide stichtingen. Om een
aanvraag te doen bij Jantje Beton is het jaarverslag
van 2018 een voorwaarde om mee te sturen, deze
is sinds dit weekend klaar en ook de aanvraag naar
Jantje Beton is inmiddels verstuurd. Wellicht kan
dan de kabelbaan ook nog in 2019 aangeschaft
worden.
De komst van de vergulde slak is een aanwinst voor
het bestuur. Binnen een hele korte tijd is hier al
meer dan €50 aan kleingeld in gedoneerd. Daar zijn
we natuurlijk heel blij mee.
De speeltuin heeft deze keer niet alleen goed nieuws. Er hebben namelijk voor het eerst vernielingen in de
speeltuin plaatsgevonden. Het schaduwdoek is kapot gesneden boven
de taludglijbaan en de voelmuur is
vernield. Dat vinden wij heel betreurenswaardig, alles draait toch immers
om sponsoring en vrijwilligers en
deze zaken kunnen we niet zomaar
vervangen. Wij vragen onze bezoekers om alert hierop te zijn en ons te
contacten indien u getuige bent van
vandalisme, dit kan door een mail te
sturen naar info@speeltuinboxmeer.
nl of te bellen met 0619066949.
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Met de materialen en kennis van Van Gemert slaagt elke klus!









 
   
    
         
        
     
       
   
    


    

 

  

 

 

Verloren

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

Op maandag 7 Augustus ben ik mijn
autosleutel (Renault) met
afstandsbediening verloren.
Indien gevonden graag contact
opnemen met 0653672877

www.fysiovandervliet.nl

Shop Jacobs

Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.
Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen
in ons gezellig shopje.

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes.
Wij hebben vakantie.

Van 19 t/m 31 augustus
zijn wij gesloten ivm
vakantie.

Tevens wensen we
iedereen
een hele gezellige kermis
toe en hopen u na de
vakantie weer te mogen
begroeten.

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon Tel: 0478 642472
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Tarotcursus in ontmoetingspunt ‘t Helder te Overloon
Op dinsdagavond 3 september start er weer een Tarotcursus door Hans Kunneman in ontmoetingspunt
‘t Helder. In acht lessen leer je hoe je zelfstandig
met Tarot aan de slag kunt. Het doel is je te leren
direct vanuit je persoonlijke inspiratie de kaarten
te duiden. Daarnaast zal je inzicht verdiept worden

door een rijke hoeveelheid informatie en tips. We
werken met het Rider Tarot deck. Elke week staan
er bepaalde kaarten centraal, waarvan je stap voor
stap de betekenis beter leert kennen. Het wonderlijke van Tarot is dat op het moment dat je werkelijk
gemotiveerd bent en open staat, de betekenis van
de kaarten je als vanzelf steeds duidelijker zullen
worden. Thuis kun je experimenteren met behulp
van het in de cursus aanbevolen boek de ‘Tarot voor
starters’ van Hajo Banshaf.
Eerste les: dinsdag 3 september 19.30 – 22.00
Ontmoetingspunt ’t Helder, Helderseweg 31 Overloon
Bijdrage € 110,- (als je alleen de eerste les wilt meemaken betaal je € 12,50)
Inschrijven via hanskunneman@gmail.com
Data: 3 en 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19
november, 3 en 17 december

Filmavond in Openluchttheater
The World’s fastest Indian
Op vrijdag 6 september om 20.30 uur wordt de film
met bovenstaande titel vertoond in Openluchttheater Overloon.
The World’s Fastest Indian vertelt het verhaal van de
Nieuw-Zeelander Burt Munro die in 1920 een Indian
Scout motorfiets 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 splinternieuwe Indian motorfiets die hij langzaamaan begon
te modificeren. 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 onderdelen keert hij in de jaren zestig terug op de zoutvlakte van Bonneville.
Kaartverkoop
Kaarten kosten € 10,- per stuk en zijn verkrijgbaar
bij Plus Verbeeten Overloon, bij restaurant Museumzicht en via de website www.openluchttheateroverloon.nl. Mocht het weer tegenzitten, dan wordt de
film gedraaid 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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Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij als familie mochten
ontvangen rond het afscheid van mijn
man, vader en opa

Christ Wilmsen
Tijdens de kermis hebben wij normale openingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Gesloten
08.30u - 18.00u
08.30u - 18.00u
08.30u - 18.00u
08.30u - 18.00u
08.30u - 18.00u
Gesloten

TOT BLOEMS

Uw aanwezigheid, de bloemen, telefoontjes en lieve kaarten hebben ons erg goed
gedaan en zijn een grote steun voor ons
bij de verwerking van het gemis.

Leny Wilmsen-Versteegen,
kinderen en
kleinkinderen

BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

Paardenhouder / veehouder gezocht

die elk jaar extra hooi of voordroogvoer nodig heeft.
Ik heb 2 hectare grasland waarvoor ik één of enkele afnemers zoek.
Het grasland is een BG11 mengsel met rode klaver dat matig wordt bemest
dus uitstekend geschikt is als hooi voor paarden of structuurvoer voor vee.
Het is vrij van Jakobskruiskruid.

Je kunt het gras ‘op stam’ kopen,
maar ik kan het desgewenst voor je maaien, schudden en duinen.
Wim Egelmeers, Roosendaalseweg 3, Overloon 06 31046853
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Kindervakantieweek 2019
Van dinsdag 9 t/m donderdag 11 juli was het weer
kindervakantieweek
in
Overloon. Dit jaar was het thema “Circus”. Dinsdagochtend kwamen 150 Overloonse kinderen naar het
Gildeterrein aan de Stevensbeekseweg voor een geweldige start van hun zomervakantie. Na een korte
opening en een dansje op het inmiddels bekende
kindervakantieweeklied werd de vlag gehesen en
kon het eerste spel beginnen. Iedereen kreeg een
puzzelstuk met een paar letters waarmee het mogelijk was om te ontcijferen bij wie je in het groepje
zat en welk circusonderdeel je vertegenwoordigde.
Zo ontstonden er veertien groepen met onder andere vlooientemmers, circusdirecteuren, muzikanten, goochelaars etc. Nadat de groepen bekend waren, werd er gestart met het bouwen van de hutten.
In korte tijd werden de mooiste creaties gemaakt.
De kinderen lieten hun fantasie de vrije loop en de
zaaggroep werd flink aan het werk gezet. Rond
het middaguur was het tijd voor een frietje en een
snack. Elke groep deed een spel waarbij een pingpongballetje uit een buis met gaatjes bevrijd moest

worden door er water in te gieten; hier kon iedereen laten zien hoe goed ze konden samenwerken.
Nadat de hutten versierd en geverfd waren, werd
de dag afgesloten met een verftikspel.
Op woensdag mochten de kinderen van groep 7 en
8 een beetje vroeger met de fiets komen. Zij gingen
naar Sint Anthonis om de ochtend daar in de bossen
door te brengen. Het werd een heel actieve morgen; verdeeld over twee groepen gingen ze lasergamen en klimmen op een klimwand. Groep 3 t/m 6
bleef in Overloon. Zij kregen een filmpje te zien met
een wel heel bijzondere vraag: “Waar is de neus?”.
Na een paar kleine hints mochten ze een spellenparcours afleggen op zoek naar een belangrijk attribuut om uiteindelijk de neus te kunnen vinden. Elke
groep slaagde er in om een sleutel te bemachtigen
die bleek te passen op een slot aan een busje dat
al de hele ochtend op het terrein stond. Toen de
deuren opengingen, vlogen de clownsneuzen naar
buiten!

Tegen lunchtijd waren alle groepen aangekomen in
de bossen bij het openluchttheater. Daar stonden
de picknickmanden met lekkernijen klaar en werd
een grote pan met knakworsten opgewarmd. Iedereen had honger gekregen van de actieve ochtend.
Na de picknick waren er mensen van de circusschool
aanwezig die alle kinderen circusacts aanleerden.
Zo zagen we onder andere éénwielers, diabolo’s en
Chinese bordjes. Alles werd goed voorbereid zodat
om 16.00 een spetterend optreden voor een vol
openluchttheater gegeven kon worden.
Donderdagochtend waren alle kinderen die nog
niet in groep drie zaten weer welkom. Zij konden
natuurlijk alle mooie hutten bewonderen of meedoen met verschillende activiteiten. Zo konden ze
bijvoorbeeld koeken versieren, een ponyritje maken, naar de poppendokter, zich laten schminken of
op het springkussen.
Net na de middag kwamen alle andere kinderen
weer. Groep 7 en 8 ging het dorp in om crazy 88
te spelen. De meest hilarische opdrachten werden
uitgevoerd; er werden dansjes op straat gedaan en
sommigen lieten een ei op een hoofd kapot slaan. Zo was er in het hele dorp van
alles te beleven.
Groep 3 t/m 6 bleef op het gildeterrein
spelletjes doen. Ze speelden bijvoorbeeld
“crazy beer pong” en deden mee aan een
“army run”. Na een gezamenlijk pauze
kon er vrij gespeeld worden. Je kon een
waarzegster bezoeken, je haar laten doen,
je laten schminken, paard rijden en nog
veel meer.
Aan het einde van de middag werd de
barbecue aangemaakt en kon iedereen
genieten van een broodje hamburger of
frikandel. Na het eten zijn we in optocht
door het dorp gegaan, dat moet iedereen wel gezien (en gehoord) hebben! Bij terugkomst kreeg iedereen nog een ijsje en werden de winnaars bekend
gemaakt. Tot slot mocht iedereen zich nog lekker
uitleven op de schuimbaan en het kampvuur aanschouwen.
Het was weer een geweldig mooie week waar we
met veel plezier op terugkijken!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek
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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

Het
Rabobank
)FU'POET
Hypotheek
.BBUTDIBQQFMJKLF
Inloopspreekuur
1SPKFDUFO
Heb je jouw droomhuis gevonden, maar heb je nog woonvragen?
3BCPCBOLCJFEUWFSFOJHJOHFO
NFUFFOTUFSLNBBUTDIBQQFMJKL
Stel
deze dan tijdens het Hypotheek
Inloopspreekuur.

JOJUJBUJFG FFOTUFVOUKFJOEFSVHWJBIFU'POET.BBUTDIBQQFMJKLF

1SPKFDUFO#FOJFVXEPGKPVXJEFFJOBBONFSLJOHLPNU
Iedere
donderdag in de even weken ben je tussen 17.00 uur en
20.00 uur van harte welkom in het Adviescentrum (Zuster
Bloemstraat 20, Beugen).

.LMNGDQRSUDEREDQNQOOYFP

Meer
info op rabobank.nl/lvcm
4BNFONBLFOXJKPO[FSFHJP
TUFSLFS

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten

Gerrit Arts
Kantoor Overloon
24 uur bereikbaar op:

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

U ii tt vv aa aa rr tt vv ee rr zz oo rr gg ii n
n gg
U
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• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl

Het weer
Deze julimaand met 3x record hoge
temperaturen
De junimaand hadden we afgesloten met een hittegolf, die ruim een week stand hield. Dat was dus
even wennen toen in het begin van deze maand
een noordenwind voor gematigde temperaturen
zorgde. Ondanks het zonnige weerbeeld bleef het
daggemiddelde wat achter, ook al omdat de nachten fris waren.
Op de 4e juli daalde de minimumtemperatuur naar
7.0 graden. De hele 1e decade waren de nachttemperaturen aan de lage kant. De daarop volgende
dagen bleven ook de maximumtemperaturen ruimschoots te laag. Het was licht wisselvallig , maar er
viel nauwelijks regen en de dagen waren aan de
sombere kant. Daarmee begon de Nijmeegse vierdaagse nog frisjes, maar nadien gingen de waarden
verder oplopen. Zelden was het zo’n mooi wandelweer. Altijd droog, bij een mix van zon en wolkenvelden. Op de 20ste behaalde ik de hoogste dagsom
aan regen en er viel bijna 8 mm. Nadien ging de
luchtdruk stijgen en kwam er een aflandige stroming op gang, waarbij steeds warme lucht werd
aangevoerd.
Van 22 juli tot aan de 28e julidag bereikten we nog
een heuse hittegolf. En hoe. Van de 4 tropische dagen werden er 3 record warm. Mijn warmste dag
ooit was 2 juli 2015 toen ik 37.7 graden heb gemeten. Nu bereikten we zelfs de voor Nederlandse begrippen extreme waarden van 38.5 op de 24e, 40.1
op de 25e en 38.4 op de 26e juli. Ook het etmaalgemiddelde is nog nooit zo hoog geweest als nu.

Over 24 uur gemeten kom ik tot 30.8 graden. Niet
verwonderlijk dat in de daarop volgende nacht ook
de hoogste minimumtemperatuur werd bereikt.
Met 22.1 graden voor mijn station ook een absoluut
record. Op de 27e werd de hitte verdreven met een
onweersbui met 4 mm regen. Een dag later volgde
tot nu toe de enige zonloze dag. Het werd 21.5
graden. Daarna liep het kwik weer op. Met veel zon
kon ik op de 30e opnieuw een tropische dag in het
bestand aanbrengen. De maand werd afgesloten
met net geen zomerse dag.
Het temperatuurgemiddelde over de hele maand
bedraagt 19.6 graden. Precies hetzelfde als de junimaand. Er waren 5 tropische en 15 zomerse dagen.
De neerslag bleef beperkt tot 24 mm en daarmee is
de droogte verklaard. Nog nooit heb ik zulke lage
waterstand gemeten als nu. Normaal valt er 65 mm
regen. Het aantal zonuren komt uit op 238 uren,
terwijl 207 normaal is. Vorig jaar beleefden we de
droogste en de zonnigste juli ooit, 10 mm neerslag
en 362 zonuren.
Inmiddels zijn we in de augustus maand aanbeland.
De hitte zijn we kwijt. Op de 2e kregen we dan eindelijk regen van betekenis. Er viel bijna 14 mm.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
en luistert naar radio MAASLAND FN 89.6. Via mijn
dagelijkse weerpraatje ben ik te volgen en wel om
12.30 uur, 13.30 uur en ook in de vroege avond.
Ook via radio VENRAY FM 90.2 , zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

BRABANTSE HUMORAVOND
Kom weer naar de Pit voor de
Brabantse HUMOR- avond
op zaterdag 5 oktober 2019. Het duurt nog even,
maar noteer het alvast in uw agenda en trommel je
vriendengroep, familie, buren, sportclub, collega’s
of andere bekenden op om samen naar de 11e Brabantse humoravond te gaan, die zoals elk jaar weer
georganiseerd wordt door fanfare Vriendenkring.
De avond vindt natuurlijk weer plaats in de Pit en
begint om 20.00 uur.
De kaartverkoop bij Tankshop Jacobs aan de Vierlingsbeekseweg gaat van start op maandag 2 september 2019 om 10.00 uur. De kaartjes kosten net
als vorig jaar € 15 per stuk. Heeft u zin in een avond
lachen, gieren, brullen, kom dan naar deze gezellige Brabantse humoravond! Wees er snel bij, want
voor de kaartjes geldt: “Wie het eerst komt…….”.
Net als voorgaande jaren hebben we ook dit jaar

weer topartiesten in de ton voor u weten te strikken. Ook dit jaar weer een humoristische muzikale
act. Het belooft een zeer gevarieerd programma
te worden dat garant staat voor een ouderwets
gezellige avond. We gaan natuurlijk nog niet alles
verklappen van wat u die avond kunt verwachten,
wellicht in een volgende uitgave meer over enkele
artiesten.
Voor nu belangrijk om alvast te noteren wanneer
en waar u de kaartjes kunt kopen. De ervaring van
andere jaren leert dat ze snel op zijn. Dus wees er
op tijd bij, zodat we u niet teleur hoeven te stellen.
Kom zaterdag 5 oktober om 20.00 uur naar de Pit
en beleef met ons deze gezellige Brabantse Humoravond. We hopen u te mogen begroeten op deze
traditionele “eerste zaterdag van oktober”.
Het belooft weer een fantastische humoravond te
worden! Tot dan!
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Aquarobics
bij de Vers
in Overloon
Op dinsdagmorgen 3 september en
donderdagmorgen 5 september van 9.30uur tot 10.15 uur.
Bij Aquarobics gaan we op swingende muziek werken aan je conditie. Er worden diverse oefeningen
gedaan om de spieren te versterken. Het accent ligt bij Aquarobics dus op: conditie verbeteren, spieren versterken, figuurcorrectie, maar vooral op plezier.
Voor meer informatie of aanmelding kijk op de website www.irenederietsport.nl
Of bel: 06-24426380
Irene Deriet

Wij zoeken nog een medewerk(st)er
GOUD kunnen we je niet geven, maar wel een fijne werkplek en een fijn team.
Per week 25 tot 30 uur, met een goed loon.
Bij gebleken geschiktheid bieden wij een vaste aanstelling.
Ervaring is niet vereist maar wel een pré.
Voor meer info kunt je contact opnemen via

info@restarialoon.nl of bel 0478-641480.

Ontmoetingspunt ‘t HELDER
Ruimte voor úw ideeën!
24 en 25
Augustus
3 sept.

Evenement ‘Schijt aan de Grens’
www.schijtaandegrens.nl
Gratis
Start Tarotcursus door Hans Kunneman

15 sept.

Stiltedag www.mindfullnesscentrumvenray.nl

17. sept.

Engelenavond met Marielle Beks

17 sept.

Start cursus Luisterkind www.dianahendriks.nl

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, Laptops, printers, cartridges,
Wifi, onderhoud en reparatie.

7DURWFXUVXV

Meer informatie vindt u op de website!
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com
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Gezelligheids tennistoernooi
“Witte herders open 2019”
Op 21 september organiseren wij
het Witte Herders open tennistoernooi in Overloon. Dit gezelligheidstoernooi wordt
gehouden bij tennisvereniging Loonse Duinen en
is uniek in onze regio. Tijdens dit mannentoernooi
worden heren dubbels gespeeld op basis van een
willekeurige indeling. Tevens is er ook de mogelijkheid om het spelletje Padel uit te proberen op
onze splinternieuwe Padelbanen.

Schrijf je snel in want VOL=VOL Inschrijfgeld € 17,50.
(deelname 18+ / speelniveau 6 tot 9)
Je kunt je individueel aanmelden via:
witteherders@tcloonseduinen.nl
Graag tot ziens in Overloon!

Enkele highlights van het toernooi:
• Waan jezelf een heuse topspeler op ons centre
court inclusief scheidsrechter
• Deelname inclusief een aantal consumpties en
BBQ
• Alleen voor mannen (maar vrouwen mogen wel
komen kijken)
• Geweldige ambiance met gezellig terras
• Leuke prijzen (niet voor de beste speler!)
• Gratis taxi naar huis.

75 JAAR VRIJHEID OVERLOON
De Overloonse kinderen op de foto gekleed in kleding uit de jaren 40 staan samen met Piet Lichteveld
symbool voor 75 jaar vrijheid. Piet Lichteveld heeft
aan den lijve ondervonden wat oorlog betekent.
De kinderen waarvoor het verkleden een spel was,
realiseren zich nauwelijks wat oorlog betekent. Zij
werden nooit aangehouden op de fiets om hun persoonsbewijs te laten zien en dat vervolgens hun fiets
werd afgepakt. Zij realiseren zich niet, dat de bezetter op een boerderij kon binnenvallen en al het vee
kon meenemen. Ze kunnen niet snappen dat ze hun
tablet of telefoon zouden moeten verstoppen, omdat die anders bij een inval in beslag genomen kon
worden, zoals gebeurde met radio’s in de oorlog. Zij

weten niet wat onderduikers zijn, die zich bij mensen verstopten, omdat ze niet wilden gaan werken
in Duitsland, of erger nog omdat ze jood waren. Als
ze gesnapt werden, werd iedereen weggevoerd.
Velen zijn nooit teruggekomen en kwamen om in
de concentratiekampen. Wat betekent het om geevacueerd te worden; met wat schamele bezittingen vertrekken naar een ander dorp, waar het nog
rustig was. Soms op een kar of op de fiets, maar de
meesten gingen te voet. En als ook daar de oorlog
kwam, moest men weer verder. Hoe erg is het als je
na de oorlog weer terugkomt in Overloon en bijna
alle huizen, ook dat van jou, in puin geschoten zijn.
Daarom hopen wij voor
deze kinderen en alle
volgende
generaties
de bevrijding en onze
bevrijders nog lang te
kunnen herdenken. Met
name de soldaten, die
hun leven gaven in de
slag om Overloon en
hier op het oorlogskerkhof begraven liggen. We
hopen nog heel lang
onze vrijheid te kunnen
vieren.
Dat gaan we doen op
zondag 13 oktober.

Foto: Albert Hendriks
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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

Lees REACTIES van
nabestaanden
www.doorvandijck.nl/over door/
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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KBO – OVERLOON

%HODQJHQYHUHQLJLQJYDQ VHQLRUHQ

KALENDER VAN ACTIVITEITEN
vanaf 14 augustus
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 ouderen. Aanvang 12.30 uur bij Partycentrum Hay Bos.
VRIJDAG 30 AUGUSTUS Samen Eten en Ontmoeten
bij de Raaijhal.
ZATERDAG 7 SEPTEMBER Jeu de Boules toernooi.
Aanvang 13.30 uur in De Pit.
ZONDAG 8 t/m WOENSDAG 11 september Meerdaagse reis naar Brugge.
WOENSDAG 11 SEPTEMBER Sociaal Culturele Dag te
Wanroij. Aanvang 10.00 uur. Opgave tot uiterlijk 22
augustus bij Christien Hendriks, Haarlemmermeerlaan 7b.
Kermis-Lunch voor alle ouderen
Tijdens de middag wordt er een lunch aangeboden,
bestaande uit soep, broodjes, koffie of thee en 2
consumpties, aan ieder die hiervan wil genieten. De
kosten hiervoor zijn € 5,00. Graag bij binnenkomst
aan de entree betalen. Geen zin in een hapje eten?
Ook dan ben je natuurlijk van harte welkom! Tijdens de lunch zal op de achtergrond gezellige muziek klinken en kunt u met elkaar buurten. Voor
deelname aan de lunch dient u zich op te geven en
om 12.30 uur aanwezig te zijn. Opgave uiterlijk op
donderdag 15 augustus bij Christien Hendriks Haarlemmermeerlaan 7b of bij Maria Muijsers, Trantert
70.
Rond de klok van 14.00 uur zal live muziek de middag verder invullen en zo u wilt kunt u dan dansen op muziek van Jersey. We hopen op een grote
opkomst, hetgeen de gezelligheid alleen maar kan
verhogen.
Jeu de Boules toernooi
Dit Jaar is het jeu de boules toernooi op zaterdag
7 september. U kunt dit jaar weer alleen individueel inschrijven. De organisatie stelt ook dit jaar de
teams samen. Aan het begin van het toernooi zullen
de teams bekend gemaakt worden. Na afloop is er
een barbecue. U kunt aan het toernooi met barbe-

cue deelnemen, maar ook alleen aan het toernooi
of alleen aan de barbecue, de keus is aan u. Opgave
uiterlijk op vrijdag 22 augustus bij Christien Hendriks Haarlemmermeerlaan 7b of bij Maria Muijsers,
Trantert 70.
Sociaal Culturele Dag te Wanroij
Op woensdag 11 september vindt in Wanroy in
Het Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6 wederom de
jaarlijks terugkerende Sociaal Culturele Dag plaats.
Hiervoor hebben de leden van KBO Overloon een
flyer ontvangen. Opgave uiterlijk tot 22 augustus bij
Christien Hendriks Haarlemmermeerlaan 7b.
Start computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer
(SWOGB) start in september 2019 weer met,
speciaal op ouderen gerichte cursussen van maximaal 1 cursist per docent.
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,
Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op
de hoogte worden gebracht.
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor
Windows (7, 10), Word, Excel en speciaal op Internet gerichte cursussen. Ook de cursus “Digitale foto’s bewerken” geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik van
iPad of Tablet”.
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt
hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen
de € 15,00 en € 20,00.
U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator) via: pjermers@outlook.com of bellen: tel.nr.
06-20625198.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op
de website: www.swogb.nl
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Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.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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Overloonse Bridgeclub
Tijdens de 6e zitting van de zomerdrive waren de 3
beste paren in de gele lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards
64.58%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
63.54%
3 Paul Vloet & Leo Crompvoets
57.29%
In de rode lijn:
1 Rinie van den Hoogen & Miriam Reintjes 62.50%
1 Thea Peeters &Joke Schreuder
62.50%
2 Riet & Ton Vloet
57.92%
In de groene lijn:
1 Mientje Wester & Ria Liebrand
2 Gerda & Wiel Stoffels
3 Mia & Sef Lommen

64.06%
63.02%
57.81%

Na de 7e zitting waren de 3 sterkste paren in de gele
lijn:
1 Jo Willems & Marian Coenen
65.83%
2 Ad de Cock & Theo Boekhorst
62.50%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans
56.367%
In de rode lijn:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers
2 Maria van Boekel & Bert Vloet
3 Thom Kuijpers & Paul Vloet

62.50%
60.00%
59.58%

In de groene lijn:
1 Joan Hinssen & Lian Tijssen
2 Wil & Willy Linssen
3 Corrie Hartong & Math Keulards

62.08%
61.67%
56.67%

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
PLIEN.
Zie pagina achteraan.

Agenda
2019
14 augustus
Openluchttheater, Toneelgroep
Mariahout met Hans en Grietje,
14.30 uur
14 augustus
Luisterkindwerker
Anke
van
Leeuwen, informatieavond, bij
Anke thuis, 19.30 – 20.45 uur
17 t/m 21 augustus
Kermis
20 augustus
KBO, Kermislunch voor ouderen
24 augustus
Tennisclub, clubkampioenschappen enkel
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens, ’t Helder
29 augustus t/m 1 september
Tennisclub, clubkampioenschappen dubbel
31 augustus
KBO, Wipschieten

31 augustus
Freunde Echo, 50 Jaar Freunde Echo, reünie voor leden en
oud-leden
September-oktober
Zonnegroet, Statiegeldactie PLUS
1 september
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
2 september
Fanfare, Start kaartverkoop Brabantse Humoravond, Shop Jacobs, 10.00 uur
6 september
Openluchttheater, filmavond: the
World’s fastest Indian, 20.30 uur
6 september
Luisterkindwerker
Anke
van
Leeuwen, informatieavond, bij
Anke thuis, 19.30 – 20.45 uur
7 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, de
Pit, 13.30 uur
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur

salon

Carolina

beauty & health

9 september
Gilde, start wintercompetitie
Kruisboog schieten
11 september
KBO, Culturele Dag Kring Cuijk
14 september
Gilde, oud papier ophalen
15 september
A.V. Sporting, Maasheggenloop,
Café De Zandpoort Groeningen,
vanaf 10.00 uur
16 september
KBO, Kijk op Kunst
19 september
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond,
de Pit, 20.00 uur
6 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO,
kerk, 10.30 uur
6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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10 oktober
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 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 Dorpsbrunch
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
14 november
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 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
12 december
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
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 uitkomen jeugdcarnaval, de Pit,
14.11 uur
9 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
16 januari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 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
13 februari
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 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
7 maart
De Pit Theater, The Musical Night,
20.00 urr
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
9april
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” –
Mannen van Naam, 20.00 uur
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum Bos, 20.00 - 22.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met
Joep van Leeuwen
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot
en met 9 slechts één keer voorkomen.
Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 18 augustus 2019.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door PLIEN.
De oplossing van de
Woordzoeker 10-7 was
SPECIAALZAAK.
De winnaars na loting:
Marian Jacobs (PLUS) en
Hannie Kersten (RESTARIA LOON).

5
4

2

Natuurpraktijk Vellir &
Zoutkamer Overloon
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

Yoga &
Energetische
therapie
www.karinmanders.nl
schrijf@karinmanders.nl
T 06 15597217
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VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
compleetopen
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

Open een jongwijsrekening
en krijg een
ijsbon van Clevers
ter waarde van €7,50
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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 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2019:

€ 13,50

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

28 augustus
21 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!

