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Bouw EIGENLOON is gestart

Het dak van het pand van Garage Renkens is er al af, 
de sloop is begonnen. Het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Een oud gezegde, maar nog steeds actueel. 
Tegenover ons zit de jonge ondernemer Rick van der 
Kroon, jazeker de zoon van. Zijn vader is niet zo’n pra-
ter. Rick is dat des te meer. Enthousiast steekt hij van 
wal.

Rick heeft bouwkunde gestudeerd en voor zijn afstu-
deerproject had hij op genoemd perceel een plan ge-
maakt voor zogenaamde Tiny houses. Een plan voor 
wat? Ja, we verstaan het goed, Tiny 
houses. Dat zijn volledig uitgeruste wo-
ningen met een totaal oppervlakte van 
een kleine 50 m2. Een Tiny house is op 
duurzame wijze gebouwd en bedoeld 
voor permanente bewoning. “Het was 
de bedoeling om betaalbare koopwo-
ningen te realiseren om jongeren in 
staat te stellen een huis te kopen”, licht 
Rick zijn idee toe. “De school was en-
thousiast over zijn afstudeerplan. Maar 
door de wet- en regelgeving kregen we 
op dit perceel de exploitatie niet rond, 
dus zijn we snel op zoek gegaan naar 
een andere bestemming”. Na vele spar-
sessies met o.a. Dick Arts van Vind Ma-
kelaardij, diverse ondernemers en fami-

lie werd besloten de voormalige garage om te vormen 
tot kantoren.

“De gebouwen op het terrein beslaan ongeveer 750m2 

van de totale oppervlakte. In die bestaande gebou-
wen worden 7 kantoren gerealiseerd variërend van 
35m2 tot 60m2. Maar het allermooiste aan het idee is 

dat er twee vergaderruimtes gereali-
seerd worden evenals een gezamenlij-
ke lunchroom voor de huurders. Onder-
nemers die een kantoor huren kunnen 
deze gezamenlijke ruimtes gebruiken 
voor vergaderingen en bijeenkomsten. 
In de lunchroom wordt gezamenlijk ge-
luncht.” Hoe mooi is het volgens Rick 
om elkaar te ontmoeten, te brainstor-
men, elkaar te leren kennen, elkaars 
mening te delen of te bevechten, en zo 
mogelijk elkaar te versterken?”

Uniek aan dit project is dat de kantoor-
ruimtes geluidsdicht en beveiligd zijn. 
Verder zijn de kantoren voorzien van 
airco, lamellen en screens. Privacy voor 
ondernemer en klant zijn dus gewaar-
borgd. Ook wordt de huidige autowas-
box weer in ere hersteld.

Op onze vraag wat voor type onderne-
mers we aan zullen treffen antwoordt Rick dat het met 
name bedoeld is voor de kleine ondernemer in de com-
merciële dienstverlening. Ondernemers die nu thuis 
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Het mag geen naam hebben

• Janne wordt Anne - dat moet voor ons te behappen zijn…!

• Wel kermis, geen kermis, wel kermis, geen kermis, corona kermis…!

• Wat doen we nou met ons kermisgeld…?

op een zolderkamertje of aan de keukentafel hun 
bedrijf runnen. Vier kantoren zijn al verhuurd, het 
mooiste heeft hij zichzelf toebedeeld, en het terrein 
aan de achterkant is zelfs al in gebruik.

Laatste prangende vraag is natuurlijk in hoeverre 
vader Kees nog een vinger in de pap heeft. Rick legt 
uit dat hij alles bespreekt met zijn vader. De betrok-
kenheid gaat van minimaal tot volledige betrokken-
heid en daar is een reden voor. “In de beginfase van 
het project werd bij pap een ernstige ziekte gecon-

stateerd wat ertoe leidde dat hij weinig aandacht 
had voor het project. Maar”, sluit Rick lachend af, 
“de laatste uitslagen waren dermate positief dat 
er weer licht aan het einde van de tunnel is en dat 
maakt het allemaal weer een stuk leuker. Hij is voor 
mij altijd een 100% sparringpartner.”

Voor degene die interesse heeft in een kantoorunit 
kan contact opnemen met Rick, telefoonnummer 
06-13928903. Van der Kroon – Huren Overloon.

Kermis gaat defi nitief niet door!

Het college van B&W 
heeft besloten de kermissen die dit seizoen nog 
op de kalender staan, niet door te laten gaan. Het 
gaat om de kermissen in Sambeek, Vierlingsbeek, 
Overloon en Oeffelt. De stijgende cijfers van de be-
smettingen met corona en de daarop afgegeven 
adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid en Vei-
ligheidsregio, gaven hiervoor de doorslag. Eerder 
besloot het college van B&W dat als het qua maat-
regelen en de situatie kon, alle medewerking te ver-
lenen om de kermissen in de gemeente te kunnen 
laten doorgaan. 

Wethouder kermis Willy Hendriks- van Haren: “Dit 
was een bijzonder moeilijk besluit, dat we met pijn 
in ons hart hebben genomen. We gunnen het, zeker 
in dezer moeilijke tijd, iedereen. Zowel onze inwo-
ners, horecaondernemers als exploitanten. Een paar 
weken geleden nog, raakten we enthousiast over 
een mogelijke regiokermis in Oeffelt. Nu, een aan-
tal dagen later, hebben we moeten constateren dat 
het onverstandig is om dit seizoen nog een kermis 
door te laten gaan. De gezondheid en veiligheid 
van mensen staat hierbij voorop”. 
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Kerkberichten

Vanaf zondag 14 juni vinden er weer vieringenplaats in onze
Theobalduskerk en vanaf 5 juli wordt weer vanuit de

Theobalduskerk uitgezonden op zondagmorgen om 10.30 uur
en op de vierde zaterdag van de maand om 19.00 uur.

De vieringen vinden plaats met de nodige aanpas-
singen om het risico van besmetting met het co-
ronavirus te vermijden. 

•  Vanaf 1 juli zijn er, in verband met de 1,5 meter af-
stand houden, in onze kerk voldoende zitplaatsen
aanwezig voor de kerkgangers.

•  Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een be-
smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel en wordt
u gevraagd of u coronaklachten hebt.

•  Op zaterdag 22 augustus, de vierde zaterdag van
de maand, zal de gebedsviering weer plaatsvin-
den.

•  Het openen van de kerk en de inloopochtend op
dinsdagmorgen worden nog uitgesteld.

•  De kindernevendienst, in de regel op de eerste
zondag van de maand, wordt voorlopig nog niet
gehouden.

•  In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 16 augustus – 29 augustus

Zondag 16 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: nog niet bekend

Zaterdag 22 augustus 19.00 uur
Gebedsviering met het thema “van het slot af”

Zondag 23 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets

Intenties voor 22 en 23 augustus: Harry Stroecken 
vanwege zijn verjaardag, Jos de Greef, Toon Janssen

Kosterdienst

9 augustus – 15 augustus
Tiny Willems, tel. 641814

16 augustus – 22 augustus 18.00 uur
Jan Hendriks, tel. 641753

22 augustus bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

23 augustus – 29 augustus
Nelly van Gemert, tel. 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 30 au-
gustus en 6 september bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk dinsdag 18 augustus op te ge-
ven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: 
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of via het e-mailadres van de 
parochie (info@theobaldusparochie.nl). De kosten 
voor een intentie bedragen € 12,-.

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 augustus op 22 augustus, 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk 
via het Tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via 
de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen 
kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen: voor Zig-
go abonnees via kanaal 40, voor abonnees van KPN/
Telfort/XS4ALL/ glasvezelproviders, met de witte af-
standsbediening, via kanaal 1475. Voor abonnees 
van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edu-
tel, Fiber.nl, Stipte, via kanaal 2186 en voor abon-
nees van Trined via kanaal 521.
De digitale Tv-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd.

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
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 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. 
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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 berei-
ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

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

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

Bricktopia Overloon verplaatst naar 2021

Wellicht heeft u in de agenda van 
Ons Eigen Erf of op de Facebook-
pagina van Dutchbricks gezien dat 
de 3e editie van Bricktopia Over-
loon gepland stond voor 18 okto-
ber a.s. Gezien de huidige coro-
namaatregelen heeft Dutchbricks 
helaas moeten besluiten om dit 
LEGO-evenement te verplaatsen 
naar  31 oktober 2021. Wij hopen 
jullie dan onder betere omstandig-
heden weer in grote getale te kun-
nen ontvangen. Voor nu wensen 
wij iedereen een goede gezond-
heid en graag tot volgend jaar.

Foto: Barend Wouters, Dutchbricks

Nieuws van de Verjaardagenactie

Ik had onze collectanten wel wil-
len kussen, maar dat mag echt 
niet, heeft Mark Rutte vorige 
week nog nadrukkelijk gezegd. 

“Houd je in. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan 
voor je opa en oma”. Ik héb me ingehouden, maar 
met moeite…!

Vanwaar deze euforische neiging, zult u vragen. 
Nou, zoals u weet, zijn we vanwege het coronavi-
rus half maart noodgedwongen gestopt met ons 
bezoek aan de jarigen. Begin juli hebben we voor-
zichtig de draad weer opgepakt. Naast de jarigen 
van juli hebben we ook diegenen bezocht, die in de 
voorgaande maanden ’n jaartje ouder zijn gewor-
den. We hoopten maar dat zij begrip zouden heb-

ben voor onze verlate rondgang. En, jawel hoor, zij 
doneerden alsof we niet weggeweest waren. Twee 
keer moesten we naar de bank, omdat het in een 
keer niet allemaal mee kon. Totaal konden we maar 
liefst € 2.020,17 bijschrijven op onze rekening. En 
dán mag je niet kussen…!

Beste jarigen van de afgelopen maanden, heel veel 
dank voor jullie royale bijdrage voor het Overloonse 
kinder- en jeugdwerk. Ook jullie zou ik wel willen 
kussen, maar ja, die Mark Rutte… 

Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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In Memoriam
‘ne Moie mins mit een groët hart is ‘r nie mer’

Paul Arts

Toen Paul’s laatste slag geklonken had, was het de 
stilte die achterbleef. De vrijdag voor zijn overlijden 
hebben we nog van zijn muzikale inbreng genoten. 
Paul, een markante slagwerker met zijn lengte, wit-
te haar, vrolijke twinkel in de ogen en zijn plezierige 
glimlach, achter bij het slagwerk. 
Afgelopen Nieuwjaarsborrel werd Paul gehuldigd 
voor zijn 60-jarig lidmaatschap van Fanfare Vrien-
denkring.

Met Paul’s geduld, onderonsjes en vertrouwen wist 
hij vele leerling-slagwerkers bij de jeugdfanfare en-
thousiast te krijgen. Wat was dat mooi om te zien, 
hoe een blik over en weer ook een glimlach op het 
gezicht van een gespannen jeugdlid tevoorschijn 
kwam.

Diezelfde onderonsjes waren terug te zien bij de 
fanfare. De gezelligheid, de betrokkenheid en de 
inzet van Paul zorgde voor een mooie combinatie 
met een vleugje humor waardoor de fanfaremuziek 
niet alleen mooi was om naar te luisteren, maar ook 
heerlijk om naar te kijken.
Zijn overlijden kwam veel te vroeg, het afscheid on-
vermijdelijk. Daar zaten we dan, muziekvrienden in 
een kring, om de laatste eer te bewijzen aan Paul, 
onze Paul die een grote verbindende factor was van 
Fanfare Vriendenkring.

Bedankt voor alles Paul! 

Donderdag 23 juli jl. hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze

secretaris/penningmeester Paul Arts

Tientallen jaren heeft Paul zich met hart en ziel in-
gezet voor het VDB/LO en voor de publieke zaak. 
Eerst als bestuurslid van Lijst Overloon, en na de 
fusie met het VijfDorpenBelang als secretaris/pen-
ningmeester van het VDB/LO. We herinneren Paul 
als een aimabel, toegewijd partijlid, altijd aanwezig 
tijdens de achterbanvergaderingen,  betrokken bij 
het wel en wee van onze inwoners en erg actief tij-
dens de verkiezingscampagnes.

Niet alleen het VDB/LO zal anders zijn zonder hem, 
ook laat hij een grote leegte achter in ons persoon-
lijk leven. We zullen Paul erg gaan missen............
Paul is 73 jaar geworden. Wij wensen Rieky, Pascal 
en Freek, schoondochters, kleinkinderen en ande-
ren die hem lief waren, veel sterkte toe bij het dra-
gen van dit verlies.

Bestuur, leden en raadsfractie
VijfDorpenBelang / Lijst Overloon

Dank je wel!

De ‘Werkgroep 75 jaar 
Vrijheid Overloon’ sprak 
al eerder de waardering 

uit dat de gild en de fanfare altijd klaar staan voor 
het dorp én een hele mooie invulling hebben ge-
geven aan het Bevrijdingsfeest op 13 oktober jl. Zij 
vonden een gift, overgebleven van de inzamelings-
actie die voor dit feest op touw gezet was, op z’n 
plek. Wij zijn blij verrast en vinden het een mooi ge-
baar vanuit de gemeenschap en zijn daar erg dank-
baar voor.
Het bedrag gaan we besteden aan een uitvoering 
waarbij de Lónse gemeenschap uitgenodigd wordt! 
Nogmaals dank!



6

BIJ-zondere nieuwe kledingsponsor voor
Overloonse mountainbikers

De mountainbikeclub 
Loën uit Overloon 
heeft in het bedrijf 
Bijenhotelkopen.nl 

een BIJ-zondere nieuwe kledingsponsor gevonden. 
Om de sportieve vriendenclub in het nieuw te ste-
ken voor het zomer- en winterseizoen, werd een 
sponsor samenwerking gezocht met 8 lokale onder-
nemers. Het BIJ-zondere Overloonse bedrijf Bijenho-
telkopen.nl werd als hoofdsponsor gecontracteerd. 

Tenue
Het nieuwe fi etstenue is met de mountainbikers 
samen ontworpen, uitgezocht en doorgepast. 
Het unieke kledingontwerp, met het opvallende 
geel-zwarte design van de hoofdsponsor, is in nauw 
overleg ontworpen met de professionele designers 
van het merk BIORACER-HUNTER uit Heerenveen. 
De fi etstenues zijn inmiddels aan de Mountainbike-
club Loën uitgeleverd, precies op tijd voor de start 
van de zomervakantie. 

Bijenhotelkopen.nl steunt lokale samenleving
“We zijn er trots op om kledingsponsor te zijn van 
deze enthousiaste en sportieve club lokale moun-
tainbikers’ zegt Bianca Pouw, eigenaar van Bijen-
hotelkopen.nl. “Iets terugdoen voor de lokale ge-
meenschap van het dorp Overloon, waar we leven, 
werken en sporten, is waar wij in geloven en wat we 
via deze sponsoring willen uitdragen”.
Leon Gerrits van de Moutainbikeclub Loën vult aan: 
“Als vriendenclub mountainbiken we elke week 
met veel plezier en jaarlijks organiseren wij ons 
Mannen-bikersweekend op de Veluwe of in Dren-
the. Een nieuw tenue was hard nodig. We willen 
alle sponsoren bedanken voor hun fi nanciële onder-
steuning, zodat we de nieuwe fi etskleding hebben 

kunnen aanschaffen”. 

Samen sterk voor de regio
Andere lokale ondernemers die de Mountainbike-
club fi nancieel ondersteunen met een logo op de 
kleding zijn: 
B. Franken Trans, Jakom, Groene Kade, Timmerteun,
Aannemer M. Jansen, T. Janssen Aanhangers, Brou-
wers Houtzagerij en Het Groenkompas.

Over Bijenhotelkopen.nl
De sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl produ-
ceert en plaatst professionele bijenhotels in Neder-
land,  België en Duitsland. Bijenhotels  leveren, als 
kunstmatige nestgelegenheid, een belangrijke bij-
drage aan de natuurlijke ondersteuning van wilde 
bijen en andere bestuivende insecten. Professionele 
nestgelegenheid en voldoende voedsel zijn van es-
sentieel belang voor het voortbestaan van de wilde 
bijen.  Bijenhotelkopen.nl  verschaft met de duur-
zaam geproduceerde bijenhotels de mogelijkheid 
aan (lokale) overheid, bedrijven, agrariërs, scholen 
én natuurorganisaties om een bijdrage te leveren 
aan het beschermen van de wilde bijen. De bijen-
hotels worden met de hand gemaakt van Hollands 
Hout. De productie vindt plaats in de eigen sociale 
werkplaats in Noord-Brabant waar men werk ver-
schaft aan mensen met een afstand tot de arbeids-
markt zoals statushouders alsmede BIJzondere deel-
nemers vanuit de WIA en Wajong. Daarnaast werkt 
het bedrijf nauw samen met 3 sociale werkplaatsen 
in Venlo. Aangesloten als partner bij Nederland 
Zoemt, The Pollinators en NL Greenlabel. 

Meer informatie over Bijenhotelkopen.nl en haar 
partners is te vinden op www.bijenhotelkopen.nl.  
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Yes! We hebben een datum!

Het kerstconcert 2020 gaat door!
En wel op

zaterdag 19 december a.s.
Theobalduskerk Overloon

Het tijdstip volgt zodra er meer bekend is.
We hopen u weer te mogen begroeten!

Met muzikale groet,
Fanfare Vriendenkring Overloon

Goede Doelen Collecte 2020

Zoals jullie weten is de collecteweek eind maart van 
dit jaar niet doorgegaan door de uitbraak van het 
coronavirus. Maar we willen de landelijke goede 

doelen in dit coronajaar niet helemaal in de steek 
laten.
Daarnaast willen we ook geen risico’s nemen voor 
jullie en onze vrijwilligers. Daarom gaan we in de 
week van 21 tot en met 27 september op een aan-
gepaste manier het zo nodige geld toch binnen pro-
beren te halen. 

Jullie horen nog van ons hoe we dit gaan aanpak-
ken.

Werkgroep Samen Sterk voor Goede Doelen Over-
loon.

Van het slot af…

De afgelopen maanden gingen ook de gebedsvie-
ringen ‘op slot’.
De gebedsvieringen groep wilde graag weer ‘van 
het slot af’, ook wij misten contacten. Dichtbij en 
veraf. Zonder uitzondering hebben we allemaal te 
maken en/of te maken gehad met ‘op slot’ en ‘van 
het slot af’.
Heeft u ermee geworsteld…?  Wij wel, in meerde-
re en mindere mate… ook voordat we verplicht ‘op 
slot’ gingen, zaten we soms ineens op slot. Niet eens 
altijd bewust. Soms heb je het pas in de gaten als je 
ineens beseft dat je ‘van het slot af’ bent.

Op zaterdag 22 augustus om 19:00 uur verwelko-
men wij u graag in de gebedsviering met als thema 
‘van het slot af’. Iedereen is welkom!
Helaas nog zonder zang van Palet, maar wel met 
muzikale omlijsting van orgelspel.

Met een sleutel kun je een deur openen…
Met de liefde open je het hart van een ander.
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Verhuizing Black Bulls naar Overloon van de baan:
‘Overstap nu niet de juiste keuze’

De verhuizing van RC Black Bulls 
van Stevensbeek naar Overloon 
is defi nitief van de baan. Het 
bestuur van de rugbyclub heeft 

na maandenlang overleg met SSS’18 de gesprekken 
stopgezet. “Een overstap nu is simpelweg niet de 
juiste keuze voor de rugbyclub”, stelt voorzitter Frank 
Volleberg van Black Bulls.

Black Bulls, opgericht door Overloonse rugbylief-
hebbers maar uitgeweken naar Stevensbeek bij 
gebrek aan eigen accommodatie, was sinds vorig 
jaar in gesprek met SSS’18 over een verhuizing naar 
sportpark De Raaij. “Vrijwel al onze bestuurlijke en 
vrijwillige capaciteit komt vanuit de spelersgroep. 
De komende jaren gaat alle inzet naar het opbou-
wen en behouden van de kaders en zorgdragen voor 
een verdere groei. Daar ligt vanuit ons perspectief 
de prioriteit qua investeringen. Een overstap naar 
een andere accommodatie zou veel extra tijdsinves-
tering vragen van ons. De gesprekken hebben dat 
doen inzien en hebben geleid tot de conclusie dat 
een overstap nu niet de juiste keuze is voor de rug-
byclub”, aldus Volleberg.

‘De komende jaren gaat alle inzet naar het opbou-
wen en behouden van de kaders en zorgdragen 
voor een verdere groei’

Dat betekent dat Black Bulls gebruik blijft maken 
van de accommodatie van SVS Stevensbeek. Daar 
beschikken de rugbyers over een eigen veld. De 
kleedkamers en kantine worden gedeeld. “We ma-
ken een gestage groei door als vereniging. Na de 
zomer gaan onze junioren ook competitie spelen.”

‘Betreuren de keuze’
De Boxmeerse wethouder Willy Hendriks vindt het 
jammer dat de verhuizing niet doorgaat. “Wij be-
treuren de keuze van de Black Bulls, omdat wij van 
mening zijn dat de toevoeging van de rugbyclub 
een verrijking zou zijn geweest voor het sportpark 
van SSS’18, waar ook alle faciliteiten aanwezig zijn 
voor de rugbyers en waar, zover ik weet, ze nog 
steeds welkom zijn.”

Volleberg tot slot: “Wij vinden het jammer dat onze 
keuze deel uitmaakt van een politiek spel in de ge-
meente Boxmeer. Het is voor nu simpelweg te vroeg, 
maar wie weet wat de toekomst nog brengt.”

Terras- en binnen activiteiten van de Horeca
in het komende weekend

Van vrijdag 14 augustus t/m woensdag 19 augustus 
vinden er binnen, en op onze terrassen in het centrum 
diverse activiteiten plaats, alles volgens de richtlijnen 

van de RIVM. 

Even een lekker terrasje pakken is mogelijk!

Reserveren vooraf is gewenst. Reserveren
bij aankomst kan ook (mits er nog plek is).

Buitenactiviteiten zijn o.a.:
DJ, live muziek, Pubquiz, verrassingsacts enz..

Voor meer informatie (of reserveren),
neem contact op met betreffende ondernemer.
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Actuele informatie

Beste allemaal,

Het is inmiddels alweer augustus geworden. Het co-
ronaspook houdt ons helaas toch nog stevig in zijn 
greep. Het leek allemaal voorzichtig de goede kant 
op te gaan maar de laatste weken worden we er 
toch weer op gewezen dat er enige toename is ge-
constateerd. Dat betekent dat voorzichtigheid nog 
steeds geboden is. In Hof van Loon mogen de bewo-
ners weer meer individueel bezoek ontvangen. 

Hiervoor zijn wel een aantal spelregels: 
•  Iedere bezoeker/vrijwilliger doet vooraf zelf een

check op mogelijke coronaklachten via https://
www.pantein.nl/coronavragen

•  Er wordt bijgehouden wie er op bezoek is geweest. 
•  Als iemand op bezoek wil gaan, dan maakt de be-

zoeker een afspraak.
Verder is het de bedoeling dat iedereen via de ach-
terdeur binnen gaat komen. Daar ligt een logboek 
waar gevraagd wordt om op te schrijven bij wie je 
op bezoek komt en je naam en telefoonnummer. 
Dit is van belang wanneer er een uitbraak van het 
virus zou zijn, dan kunnen we een contactonder-
zoek instellen. Maar ook om nog zicht te hebben op 
hoeveel mensen er tegelijk in huis zijn. In principe 
is er geen maximum gesteld aan het aantal bezoe-
kers, wel mag een bewoner maar twee mensen te-
gelijk ontvangen. Voor deze mensen is dat een fi jne 
ontwikkeling. Voor de bewoners van Hof van Loon 
is het een zegen dat ze weer bezoek mogen ont-
vangen volgens de bovenstaande regeling. Geluk-
kig weer wat licht voor hen in de duisternis die een-
zaamheid heet. Voor ons als “Zonnegroeters” is er 
op dit moment nog weinig te organiseren. Onze ge-
zamenlijke werkzaamheden blijven nog beperkt tot 
het rondbrengen van het “Activiteitenblaadje” van 
Sociom. Gelukkig vinden er hier en daar, waar dat 
mogelijk is, ook wat individuele activiteiten plaats.

Op onze agenda staat nog een drietal activiteiten 
vermeld. 
De boottocht op 18 oktober, de statiegeldactie op 1 
november en het kienen 10 november. 
Als bestuur zullen we ons de komende tijd beraden 
over wat er met deze activiteiten moet gebeuren. 
De eerlijkheid gebiedt hierbij te zeggen dat de kans 
dat de genoemde activiteiten door kunnen gaan 
minimaal is. Dit toch ietwat sombere bericht kun-
nen we gelukkig toch met iets feestelijks afsluiten. 

Op dinsdag 21 juli jl. bestond de “Zonnegroet Over-
loon-Holthees-Smakt” precies vijf jaar. Ons eerste 
lustrum is dus een feit waarmee we jullie allemaal 
willen feliciteren. Jammer dat we er, gezien de hui-
dige tijd, niet samen feestelijk stil bij kunnen staan. 
Hopelijk kijken jullie met plezier terug op deze vijf 
“Zonnegroetjaren” en voor jullie allemaal, zij het 
op papier, een  feestelijk bloemetje.

Wie weet, spoedig tot ziens en een har-
telijke groet namens het bestuur,
Piet, Margot, Mar, Jeannette en Peter.

Tot slot:

blijf voorzichtig!
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Beste mensen,

Bedankt voor uw warme

belangstelling bij het overlijden

en afscheid van: 

Riet Hennekes-Brekelmans.
Onze speciale dank voor hun 

liefdevolle verzorging gaat uit naar de 

medewerkers van Hof van Loon.

Familie en Mantelzorgers

namens Cliniclowns bedankt voor uw bijdrage!

‘ne moie Lónse mins mit ‘n
groët hart is ‘r nie mer...

Hartelijk dank voor de warme belangstel-
ling en voor het oprechte medeleven welke 
wij mochten ontvangen. En voor de wijze 
waarop wij samen afscheid hebben geno-
men van 

PAUL ARTS

Het is voor ons een fi jne en troostrijke ge-
dachte dat Paul in zijn leven voor vele zo-
veel heeft betekend.

Rieky,
Pascal en Sylvia, Dennis en Lize,
Freek en Marjon
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Dankbetuiging

Voor het medeleven en steun
na het afscheid van

Nel de Hoog-Coppes

willen wij iedereen hartelijk danken. 
Bedankt voor alle kaarten,

telefoontjes, bloemen
en berichtjes.

Dit doet ons goed.

Kinderen en kleinkinderen
De Hoog-Coppes
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Willeke Boom benoemd tot lid in
de Orde van Oranje-Nassau 2.0

Door de Coronacrisis, is dit jaar de lintjesregen in 
twee delen uitgevoerd. Op vrijdag 24 april jl. heeft 
Karel van Soest geheel volgens de richtlijnen van 
de Kanselarij der Nederlandse Orden en de richtlij-
nen van de overheid vanwege de coronacrisis een 
belronde gedaan langs alle 12 gedecoreerden. Ook 
Willeke werd door hem aangenaam verrast met de 
mededeling “Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd ……”

Wij schreven dit nieuws al in Ons Eigen Erf van eind 
april. Maar alle goeie dingen gebeuren in twee-
en. Vandaar dat het een drukte van jewelste was 
op vrijdag 3 juli. Voor familie, vrienden, leden van 
het Sint Theobaldusgilde, collega’s van Willeke van 
De Zorggroep uit Venray en de muzikanten van het 
Metropeelorkest uit Westerbeek waar Willeke lid 
van is, deed Karel van Soest het verhaal. Een verhaal 
dat goed is voor een onderscheiding in de Orde van 
Oranje Nassau.

Willeke is vijfenveertig jaar lid van het gilde en 
heeft daar een geweldige carrière gemaakt. In de 
muziek, wat naast Anton, haar grootste hobby is. 
In 1993 besloot het gilde dat de vrouw die tot dan 
hand- en spandiensten voor het gilde verrichtte, of-
fi cieel lid konden worden. Voor Willeke was dit de 
gelegenheid om toe te treden als eerste vrouwelijk 
bestuurslid. Een goede keus want wil je iets veran-
deren dan moet je wel aan de knoppen zitten. In 
2008 heeft zij de functie van secretaris op zich geno-
men en in 2017 waagde zij de stap naar Hoofdman 
(voorzitter). En ze doet het goed.

Op het werk is Willeke graag gezien. Zij staat voor 
iedereen klaar. Het is daarom niet zo verwonderlijk 
dat er veel collega’s de tijd namen om deze uitrei-
king mee te maken. Dat geldt ook voor de muzikan-
ten van het Metropeelorkest uit Westerbeek.

Het duurde even voordat Karel het hele verhaal had 
verteld, waarna Willeke het woord kreeg. Ze dankte 
het gilde dat zij de aanvraag, toch een hele klus, bij 
de gemeente voor het lintje hadden ingediend en 
natuurlijk de anderen die de aanvraag hebben on-
dersteund. Zij benadrukte dat zij het gilde ervaart 
als een familie. Zij is een echt familiemens en als zij 
de kans krijgt verwent ze haar neven.

Toch bleef er voor Willeke nog een onduidelijkheid: 
Jan Jacobs erevoorzitter, Ton Meijer erelid, en Bas 
van Wieringen erevoorzitter, kregen een lintje toen 
ze stopten met besturen. Willeke vroeg zich af of 
het de bedoeling was om ook te stoppen met haar 
bestuurswerk. Maar Karel zei dat dat niet de bedoe-
ling is, Willeke moet deze onderscheiding toch echt 
zien als een aanmoediging om door te gaan.

Dat gezegd hebbende werd het offi ciële gedeelte 
omgezet in een receptie waar gildeleden, collega’s, 
muzikanten, familie en vrienden op gepaste afstand 
de felicitaties en cadeaus aan Willeke aanboden.
Willeke, wij zijn trots op je.

Een gildebroeder



12

PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 
0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn 

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

2222 aauugg..  DDaaggwwoorrkksshhoopp BBEEEELLDDHHOOUUWWEENN 
AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr  tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll 

2266 aauugg.. WWoorrkksshhoopp PPAALLLLEETTSSCCHHIILLDDEERREENN 
AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr  tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll 

11 sseepptt.. SSttaarrtt TTAARROOTTCCUURRSSUUSS  HHaannss KKuunnnneemmaann 
AAaannmmeellddeenn vviiaa hhaannsskkuunnnneemmaann@@ggmmaaiill..ccoomm 

OOnnzzee rruuiimmtteess zziijjnn wweeeerr ttee hhuuuurr vvoooorr uuww IIddeeeeëënn!! 
AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!

 

 

Individuele uitlaatservice met alle aandacht 
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving. 
Info: jouwhond-ik@outlook.com 
Bel: 0478-640973 
Facebook: jouwhondenik 

Zoveel meer dan alleen uitlaten! 

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON

Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Bericht van
Kindermarkt Overloon,

We hebben helaas moeten
besluiten dat op
8 november 2020
de Kindermarkt
niet doorgaat.

Dit door het Coronavirus en de
daarbij komende maatregelen.

We hopen in 2021 weer van
start te kunnen gaan.

Werkgroep Kindermarkt Overloon 
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De Lónse Kinderkleedjesmarkt 2020 in Overloon

Hallo lieve kinderen uit Overloon

Jullie zullen het ook wel jammer vinden dat de Lón-
se kermis niet door kan gaan ivm het coronavirus. 
Of niet? Wij in ieder geval wel en daarom hebben 
we een alternatief bedacht.

De Lónse Kinderkleedjesmarkt 2020 in Overloon
Wat is de bedoeling? Op zaterdag 15 augustus van 
11.00 tot 13.00 uur mogen jullie op jullie eigen oprit 
of in de voortuin een kleedje neerleggen met daar-
op jullie spulletjes die jullie willen verkopen. 

Wat mogen papa en mama doen? Die mogen jul-
lie even aanmelden. Via onze FB-pagina de Lónse 
Kermis. Zodat alle kinderen, opa’s, oma’s, papa’s en 
mama’s weten waar op zaterdag 15 augustus een 
kleedje klaar ligt.

Nog even wat regeltjes voor de Lónse Kinderkleed-
jesmarkt;
•  alleen verkoop op je eigen oprit of voortuin. Niet

op andere plekken.
•  Alleen voor kinderen.
•  Houd je aan de geldende RIVM regels.
•  Houd je aan de 1,5 meter afstand.

Wij hopen dat jullie enthousiast zijn en je aanmel-
den voor de Lónse Kinderkleedjesmarkt.

Ondanks de huidige corona-
crisis heeft T.P. Loonse Duinen 
niet stilgezeten. Zo zijn we dit 
jaar een pilot gestart met het 
zomerlidmaatschap. Dit is een 

lidmaatschap dat geldig is van 1 juni tot 1 septem-
ber. In deze periode kunnen zomerleden onbeperkt 
gebruik maken van onze tennis- en padelbanen, 
voor slechts 40 euro. Als zomerlid kun je tevens na 
afl oop van deze periode “normaal” lid worden voor 
de rest van het jaar voor slechts 20 euro. Inmiddels 
is onze vereniging al 24 enorm enthousiaste zomer-
leden rijker.

Daarnaast hebben we in samenwerking met onze 
trainers (Stan Siebers en Gé Korsten) de jeugd van 
de basisschool in Overloon kennis laten maken met 
onze vereniging door trainingen en clinics te orga-
niseren voor de jeugd. Leuk om te horen was dat 
verschillende kinderen enthousiast thuis zijn geko-
men van het tennissen/padellen!
Om de drempel om lid te worden voor potentiële 
leden lager te maken is tevens besloten dat nieuwe 
leden het eerste jaar worden vrijgesteld van bar-
dienst! Zo kan men eerst rustig kennismaken met 
onze vereniging en pas daarna hoeft er bardienst 
gedraaid te worden.

Op 9 juli jl. heeft onze Algemene Ledenvergadering 
plaatsgevonden en hier zijn de nieuwe plannen 
gepresenteerd. Zo is er besloten dat tennisbanen 
1 en 2 worden vervangen door twee spiksplinter-
nieuwe kunstgrastennisbanen en dat er een nieu-
we overkapping wordt geplaatst. Deze nieuwe 
overkapping biedt plaats aan 30 zonnepanelen, zo-

dat we in totaal 54 zonnepanelen kwijt kunnen en 
zo verder verduurzamen.

Tevens hebben we een nieuwe penningmeester. Toi-
ne Nijssen heeft het stokje van Jos Bennink overge-
nomen. Nadat Toine al eerder de functie van pen-
ningmeester heeft bekleed binnen onze vereniging, 
is hij nu weer terug op deze plek. Daarnaast hebben 
we binnen ons bestuur ook afscheid genomen van 
Math Beerkens en Bjorn Kuenen. Ons bestuur be-
staat nu nog uit slechts vijf bestuursleden in plaats 
van zeven.

Ondanks de huidige coronacrisis gaan onze toer-
nooien gewoon door, uiteraard met 1,5 meter in 
acht genomen. Zo vinden tussen maandag 24 en 
zaterdag 29 augustus onze clubkampioenschappen 
plaats. Inmiddels hebben al veel leden zich hiervoor 
aangemeld, dus het belooft een leuk en gezellig 
toernooi te worden. Iedereen is uiteraard welkom 
om gezellig te komen kijken en plaats te nemen op 
ons 1,5 meter terras. Op zaterdag 29 augustus zul-
len de fi nales worden gespeeld die zullen bepalen 
wie zich clubkampioen 2020 mag noemen!

Het volgende toernooi dat op de planning staat 
is het Jakom herfsttoernooi, dit vindt plaats in de 
week van 5 tot en met 11 oktober. De inschrijvingen 
voor dit toernooi zijn alweer geoepend, dus schrijf 
je zeker in!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
van T.P. Loonse Duinen? Neem dan geregeld een 
kijkje op onze website www.tploonseduinen.nl.



14

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  

       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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Het Weer

Juli met vrij normaal Nederlands 
zomerweer

Juni, de eerste meteorologische 
zomermaand van dit jaar was zeer warm. Dat is in 
deze julimaand toch wat minder geworden. Op 1 
juli begon de nacht met fl ink wat regen. Op mijn 
openveldstation viel ruim 19 mm neerslag. Maar 
over een smalle strook in regio Maasland, te weten 
in St. Anthonis, Sambeek, Vierlingsbeek, Bergen en 
Siebengewald, viel ruim 35 mm in de regenmeters.
Tot aan de 18e bleef het aan de wisselvallige kant, 
maar de regenhoeveelheden bleven beperkt. Ook 
was het vaak iets te somber. Zeker op de 8e toen 
we de enige zonloze dag noteerden. De tempera-
tuur bleef op die dag steken op 17.7 graden. In het 
algemeen was het temperatuurverloop vrij regel-
matig en kwamen er nauwelijks koude dagen voor. 
Maar zomerse dagen waren tot aan de genoemde 
tijd een zeldzaamheid. Alleen op de 15e beleef-
den we een heldere dag en steeg de waarde naar 
zomerse waarde. De tweede maandhelft werd het 
allemaal een stuk meer zomers en viel er nog nau-
welijks regen. Daarmee ging de droogte weer ruim-
schoots de overhand krijgen. Er volgde een aantal 
zomerse dagen en op de laatste julidag werd het 
plotseling bloedheet. Het werd de enige tropische 
dag in deze maand. De waarde liep op naar 34.7 

graden. De maand werd dan ook afgesloten met 
twee heldere dagen. Daarmee is het aantal zonuren 
nog fl ink opgevijzeld. Het maandtotaal komt uit op 
213 zonuren.  Vooral in het westen en noorden van 
het land is het nog een natte maand geworden. In 
onze regio komen we weer veel neerslag te kort. 
In Overloon viel 45 mm, normaal is dat 68 mm. Op 
mijn station zijn alle maanden, behalve februari, te 
droog verlopen. Het gemiddelde aan temperatuur 
is deze maand met 17.9 graden een paar tiende ach-
tergebleven ten opzichte van normaal. Zoals ik in de 
vorige editie heb aangegeven zijn we sinds dit jaar 
aan een nieuwe tijdreeks begonnen. Het nieuwe 
tijdvak gaat van 1991 tot en met 2020. Opvallend is 
dat vrijwel alle maanden warmer en zonniger zijn 
geworden.

Inmiddels zijn we aan de maand augustus begon-
nen. Na een vrijwel normale start kwam er een 
heuse hittegolf op gang, met de nodige tropische 
dagen. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30 uur 
en 13.30 uur en ook later in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in ochtend- 
als in de avonduren.

Weerman Bert Vloet

BOERENPICKNICK

Op zondag 23 augustus organiseert boerderij De 
Klef aan de Oploseweg een boerenpicknick in het 
weiland! Een gezellige middag picknicken tussen de 
koeien die aan het grazen zijn in de wei. De picknick 
wordt verzorgd door 6 ondernemers uit deze regio. 
Tussen 13:00 en 14:00 uur kan de picknickdoos op-
gehaald worden. Daarna kan er in het weiland een 
plekje gezocht worden voor een gezellige en sma-
kelijke middag!

Een plekje reserveren voor deze picknick is noodza-
kelijk. 

Opgeven kan via: info@deklefzuivel.nl, of door een 
bericht te sturen naar: 06-30112188.

Geef in het bericht aan met hoeveel personen je 
wilt komen picknicken.
Volwassenen: €14,50 p.p.; kinderen tot 12 jaar: 
€6,50 p.p.

De organisatie houdt zich aan de richtlijnen van het 
RIVM.
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Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessen producten en noten

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

Ontmoet

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Altijd al eens willen beginnen met golf?

10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!

1 persoon
2 personen
3 personen

€ 495
€ 275 p.p.
€ 250 p.p

4 personen
5 personen
6 personen

€ 200 p.p.
€ 170 p.p.
€ 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018
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Nieuwe wijkagent voor Overloon

Mijn naam is Anne Thomassen en ik wil mijzelf graag 
voorstellen als uw nieuwe wijkagent per 1 septem-
ber. Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil 
graag aanspreekbaar zijn voor u als wijkbewoner, 
want u weet als geen ander wat er speelt en leeft 
in uw wijk.

U kunt met structurele proble-
men en wijkgerelateerde vra-
gen bij mij terecht. Ik voer mijn 
werkzaamheden uit vanaf het 
team Cuijk. Ik ben te bereiken 
via het telefoonnummer 0900-
8844 (lokaal tarief). Als ik niet 
aanwezig ben, kunt u een be-
richt voor mij achterlaten. Bel 
voor spoedgevallen met 112.

De wijkagent is verantwoorde-
lijk voor de totale politiezorg 
binnen zijn wijk. Hij of zij richt 
zich op de aanpak van sociale 
problemen, maar ook op za-
ken als overlast, criminaliteit, 
milieu en verkeer. In samen-
werking met collega’s van de 
surveillancedienst, recherche, 
milieu en jeugd werkt de wijk-

agent voortdurend aan het verbeteren en vergroten 
van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent 
onderhoudt contact met externe partners, zoals de 
gemeente en maatschappelijke organisaties. Met 
deze organisaties worden problemen besproken 
en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt 
kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie 

uit de buurt van essentieel belang. 
Heeft u vragen, tips of opmerkin-
gen over de veiligheid in uw buurt 
of wijk, neem dan gerust contact 
op met uw wijkagent.

Kijk op www.politie.nl
Op www.politie.nl, onder het kop-
je Mijn buurt, vindt u alle informa-
tie over uw wijk en de wijkagen-
ten die in uw wijk actief zijn.

Met vriendelijke groet,

Anne Thomassen
Generalist GGP
ME Lid Bravo 1.20
Wijkagent Boxmeer-Zuid
Groeningen | Vierlingsbeek | Maas-
hees | Holthees | Overloon

Even was het Hazenbroek terug

De meeste Overloners zullen op weg naar Venray 
wel het beekdal van de Loobeek herkennen. Grazi-
ge weiden, populieren, een hoogteverschil van een 
paar meter en natuurlijk een beek.

Maar een minder opvallend beekdal ligt aan de 
noordkant van het dorp: het Hazenbroek. Net 
ten noorden van de Rondweg, maar nog voor de 
Stevensbeekse bossen. Een 
fl auwe laagte, dat niet 
voor niks een ‘broek‘ heet: 
een moerassig stuk land. 
Het waterde vroeger het 
Vlak uit naar de Maas en 
stond  ’s winters altijd on-
der water. Jan Graat, gebo-
ren in 1902 op de hoek van 
de Rondweg en de Stevens-
beekseweg schreef zelfs 
dat de Rondweg (toen nog 
maar een karrespoor) vaak 
overstroomde.  
Dat is dus al lang niet meer 
zo en ik had in het voorjaar 
van 2016 nog tegen mijn 
neef Jos van Mil gezegd 

dat die overstromingen nooit meer terug zouden 
komen. En een paar weken later gebeurde het: de 
enorme hoosbuien van 29 mei 2016 (bijna 100 mm 
in 24 uur). Een paar dagen stond het blank: even 
was het Hazenbroek weer terug.

Gert-Jan Nabuurs 

Hazenbroek: 30 mei 2016
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest
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Beginnen met Hardlopen

In maart was Atletiekvereniging Sporting Boxmeer 
gestart met de cursus “Beginnen met Hardlopen” 
maar door de corona-lock-down is die bijna direct 
moeten stoppen. In September gaan we er vol te-
genaan om een herstart te maken en begint bij 
Atletiekvereniging Sporting Boxmeer wederom de 
cursus “Beginnen met Hardlopen”, zowel in Box-
meer (woensdagavond) als in Overloon (zaterdag-
ochtend). In deze cursus leer je op een gestructu-
reerde manier blessurevrij hardlopen. Verder komt 
goed aan bod: warming-up en cooling-down, hard-
looptechniek, het voorkomen van blessures, voe-
ding, schoenen en kleding. Met deze goede basis 
blijft hardlopen ook op de lange termijn leuk. An-
dere goede redenen om je aan te melden voor de 
beginnerscursus zijn:

•  Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen
•  Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ om

door te zetten
•  Train in 12 weken naar het lopen van een afstand

van 5 kilometer
•  Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertifi -

ceerde looptrainers
•  De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer

diplomaloop op zaterdag 12 december 2020.
•  Na afl oop van de diplomaloop ontvang je een vei-

ligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer voor nog
vele veilige hardloop kilometers.

•  Gratis deelname aan de Kleffenloop 2021 op een
afstand naar keuze.

Er is een cursus “Beginnen met Hardlopen” in Box-

meer en in Overloon.

Boxmeer: de trainingen vinden plaats op woens-
dagavond 19:00 uur. De eerste training start op 9 
september 2020 op het atletiekveld aan de Graafse-
weg 36. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdag-
ochtend 09:00 uur. De eerste training start op 12 
september 2020 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 
15-17. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij 
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of 
Overloon is. De belangstelling voor “Beginnen met 
Hardlopen” is groot en dus gebeurt plaatsing op 
volgorde van aanmelding. De cursuskosten bedra-
gen 40 Euro. Als je na de cursus besluit lid te worden 
van A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag in minde-
ring gebracht worden op de lidmaatschapskosten. 
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan 
een email naar: beginnerscommissie@avsporting-
boxmeer.nl 

Voor meer informatie over deze Diploma-cursus 
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of www.face-
book.com/avsportingboxmeer

Coronamaatregelen: AV Sporting Boxmeer houdt 
zich aan de regels ter voorkoming van COVID-19 be-
smettingen zoals opgesteld door RIVM, NOC-NSF en 
Atletiekunie voor buitensporten.

Scouting Overloon bedankt haar sponsoren

Afgelopen seizoen is scouting 
Overloon op zoek gegaan naar 
een grote aanhanger om alle 
spullen tijdens activiteiten en 

kampen zelf te kunnen vervoeren. Hiervoor zijn we 
ook op zoek gegaan naar sponsoren om dit fi nan-
cieel mogelijk te maken. Zonder deze geweldige 
sponsoren hadden we dit niet voor elkaar gekre-

gen. Daarom onze grote dank voor:
Henra, Cierpa software for Lean manufac-
turing, van Gemert installatiegroep, grand 
café Broer en Zus, Ramon Lemmens Auto-
motive, Plus Verbeeten, Montibus, Creemers 
zeilmakerij en reclame en Janssen aanhang-
wagens en trailers.

Vanwege de geldende Coronamaatregelen 
hebben de scouts dit jaar geen zomerkamp 
gehad maar een alternatief programma. De 
Scouts hebben 5 dagen lang activiteiten in 
en rondom Overloon gedaan. Hierbij kwam 
de nieuwe aanhanger meteen goed van pas. 
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol
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Agenda
2020

Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende or-
ganisaties. Geef ook aan ons door 
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!

22 augustus
Gebedsviering, kerk, 19.00 uur
24 t/m 29 augustus
T.P. Loonse Duinen, clubkampi-
oenschappen
7 september
Dorpsraad, Vergadering, de Pit, 
20.00 uur
12 september
A.V. Sporting, Herstart cursus
“Beginnen met Hardlopen”, bij
de sporthal, 09.00 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi,
13.30 uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
19 en 20 september
Oorlogsmuseum, Militracks
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
21 t/m 27 september
Samen Sterk, Aangepaste goede
doelen actie
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
27 september
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t
Helder
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond,
de Pit
5 t/m 11 oktober
T.P. Loonse Duinen, Herfsttoer-
nooi
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur

12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
18 oktober
TKO, ATB toertocht
18 oktober
Zonnegroet, boottocht
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober 
Fanfare, Halloweenoptreden 
Jeugdorkest
31 oktober
Angels Rule, concert, kerk
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
1 november
Zonnegroet, statiegeldactie
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 november
Zonnegroet, kienen
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
15 november
Sinterklaascomité, Sinterklaasin-
tocht, 14.30 uur en programma in 
de Pit, 15.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
16 november
HOT, alternatieve HKTT
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
23 november
HOT, alternatieve HKTT
25 november
HOT, alternatieve HKTT
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur

12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
19 december
Fanfare, Kerstconcert
20 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
25 december
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Kerstmis
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur

2021
3 januari
Fanfare en Huibuuke, Liedjesmid-
dag, de Pit 
19 en 20 maart
Loën wet ‘t
20 maart
Fanfare, Verhalenconcert met het 
jeugdorkest
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) 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 16 augustus.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON.

De winnaar van de puzzel
uitgave 24 juni is:

Michella Vloet
(Warme Bakker Degen)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

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

Horizontaal: 1 rangtelwoord 5 uitvlucht 
10 jaargetijde 12 partij in een geding 
14 bevel 15 aanvankelijk 18 bijwoord 
20 Europeaan 21 minister-president 
22 Turks bevelhebber 23 stoomschip 
25 Nederlandse Spoorwegen 26 zang-
noot 28 dierengeluid 29 afbeelding 32
briefomslag 35 vlaktemaat 36 roem 37
origine 41 militair 45 laatstleden 46 in 
opdracht 47 voorzetsel 48 zangnoot 49
soort zeil 50 verweer 52 bijbelse fi guur 
53 slee 55 muggenlarve 57 reeds 58
strelen 61 deel v.d. voet 64 enig 65 veld-
loop.
Verticaal: 1 pers. vnw. 2 takje 3 heilige 
4 meisje 6 direct 7 onzes inziens 8 ratel-
populier 9 selenium 10 werpstrik 11 be-
hoeftig 13 landstreek 14 riemsluiting 16 droogvloer 
17 vorstentitel 19 veldvrucht 24 deel v.d. keel 27
rangtelwoord 30 recht vaarwater 31 vertrager 33
huid 34 bijbelse fi guur 37 Griekse letter 38 planten-

wereld 39 alarmtoestel 40 leidsel 41 span 42 schelp-
dier 43 huisvuil 44 spraak 51 afslagplaats bij golf 54
metaal 56 grote bijl 59 uitroep van pijn 60 vogel-
product 62 numero 63 boom.

De woorden zitten hori-
zontaal, verticaal en diag-
onaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kun-
nen elkaar ook overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vor-
men achter elkaar gelezen 
de oplossing.

BAMBOE
BOETE
CONDENS
DOMEIN
EERZUCHT
ENZYM
FORUM
ISLAM
KLOMP
LENTE
LINTJESREGEN
NERTS
NONACTIEF
ONECHT

ONWEER
PRECARIO
RONDRIT
SCENE
STEMMING
STEUN
TELER
TONER
TOPKWALITEIT
VERTIER
VREDE
WATERPOLO
WELEER
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