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Loon verliest zijn Kroon

Overloon zonder Kees van der Kroon. Onwerkelijk. On-
denkbaar eigenlijk en toch is het sinds 28 maart de rea-
liteit. Wie was Kees van der Kroon eigenlijk?

Een boerenzoon, opgegroeid in een gezin van vijf kin-
deren aan de Heikant in Overloon, in de woning die 
tegenwoordig in gebruik is als Thomashuis. Zoals vroe-
ger wel meer voor kwam, woonde bij het gezin ook 
een ongetrouwde zus in van moeder Coba, tante Bets. 
‘Ik haj twië moêders’, zei Kees altijd, ‘en ik mos nor alle 
twië luustere’ Na even doorvragen bleek al snel, dat 
dat geen echt probleem voor hem was. Hij luisterde 
naar geen van beiden.

Al snel trok hij zijn eigen plan. Na de landbouwschool 
en de opleiding tot analist trok hij al op heel jonge 
leeftijd met zijn Margret de Peel in, waar hij een stuk 
grond kreeg toebedeeld door de ruilverkaveling. Dras-
sige weilanden waren het, waar geen boer veel toe-
komst in zag. Hij was nog geen 21, volgens de wet 
destijds nog onvolwassen, en via de rechter moest een 
handlichting worden aangevraagd. Daarmee kon hij 
als minderjarige rechtsgeldig een handtekening zet-
ten. En dat zou hij nog vaak doen in zijn leven.

En toen was Kees een koeienboer. Ongepolijst en on-
verdroten. Doldriest. Sommige mensen kun je niet ver-
anderen. Hij bleef zoals hij was. Zijn hele leven.

Kees hield niet van regeltjes en die waren er nogal 
wat in de landbouw. In 1988 had hij er genoeg van. 
Hij huurde een circustent, maakte een catalogus van al 
zijn koeien en organiseerde een veiling. Zijn hele vee- 
stapel paradeerde een voor een over de rode loper 
naar het podium, hoorde loeiend het hoogste bod aan, 
en verdween vervolgens via de uitgang in een veewa-
gen. Alles werd verkocht en verspreidde zich door heel 
Nederland. 

Dat werd zoeken naar een alternatief, wat niet voor 
het oprapen lag. Vele zoektochten volgden naar sport- 
hallen in Nederland, agrarische bedrijven in Portugal, 
champignonbedrijven in Ierland en Australië. Veel 
overpeinzingen en lange gesprekken, veelal opge-
vrolijkt met het CeHaVe bier van de Boerenbond. Zijn 
Isuzu pick-up met laadbak bleek daarmee ook zonder 
koeien nog een functie te hebben. 

De keuze viel uiteindelijk op de champignonteelt. In 
het Belgische Maasmechelen werd een nieuw compost-
bedrijf gebouwd. Een kleinigheidje hou je. Er moesten 
nog klanten gezocht worden. Toen kwamen de onder-
nemerskwaliteiten van Kees in sneltreinvaart boven-
drijven. Het bedrijf groeide tegen de klippen op. Kees 
groeide met het bedrijf mee en woog inmiddels meer 
dan 100 kilo. Hij beweerde nog steeds, dat hij geweldig 
kon voetballen. 

En in die tijd voltrok zich een persoonlijk drama. Zijn 
vrouw Margret kwam plotseling te overlijden en Kees 
bleef met twee kleine kinderen achter. Een onmogelij-
ke periode, die eindigde toen Diny in zijn leven kwam. 
Kees bloeide zichtbaar weer op en Walkro, het com-
postbedrijf, groeide maar door. Bedrijven in België, Ne-
derland, Duitsland en Polen werden overgenomen en 
toegevoegd. Kees kreeg het veel te druk. ‘Ze zetten me 
met de muur tegen de rug’ zei hij steeds vaker. Walkro 
is een gereformeerd bedrijf geworden.’ Hij bedoelde 
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Het mag geen naam hebben
•  Logeko gooit jubilarissen van twee jaar op ‘n hoop - dat moet je zien -

én horen…!

• Helaas, mijn familie kan niet biljarten en vrienden heb ik niet…

• ’n Ei hoort erbij…

gerenommeerd, maar wat maakt het uit. Taal en 
cultuur waren niet aan hem besteed. Op dat vlak 
was hij een barbaar.

Na de verkoop van het bedrijf was het voor hem 
geen moeilijke keuze hoe hij zijn leven verdere in-
vulling ging geven. Hij ging zich vol inzetten voor 
zijn Overloon, dat in een tiental jaren een comple-
te metamorfose onderging. Ga voor de kerk staan, 
kijk rond en haal de beelden van tien jaar geleden 
terug. Ga voor het medisch centrum staan en zie de 
oude gebouwen van de boerenbond nog eens voor 
je. Hij bouwde een compleet zorgcentrum. Zomaar 
een greep. Hij is daarbij ook niet voor niets erelid 
van zowel de voetbalvereniging als de tennisvereni-
ging. Hij is niet voor niets geridderd. 

Wat maakte Kees nou zo succesvol? Het antwoord 
lijkt eenvoudig. Op de eerste plaats heeft hij een 
feilloos gevoel voor zakendoen. Hij beslist heel snel 
omdat hij hoofdzaken kan onderscheiden van bij-
zaken. 

Een voorbeeld. Toen zijn auto gestolen was en weer 
teruggevonden, constateerde hij in één oogopslag 
dat hij zes sloffen sigaretten miste. 

Maar minstens net zo belangrijk: Kees bleef altijd 
gewoon Kees. ‘ne mök, ‘ne groëte mök, mar wel ‘ne 
goeie mök. Hij had geen kapsones, wist niet eens 
wat dat was. Het maakte hem niet uit tegen wie 
hij praatte. Zolang hij maar met iemand kon pra-
ten. Een mensenmens pur sang was hij. Hij sprak 
tegen iedereen dezelfde taal, gewoon plat Lóns. 
Onbehouwen, soms heel onbehouwen, maar altijd 
recht uit het hart. Wie er niet tegen kon, had pech 
gehad. Het boeide hem niet. Nooit uitverkoren tot 
Huibuuk van het jaar? Hij lag er niet wakker van. 
Bewust iemand kwetsen? Hij zou het nooit doen. 
Ruzie maken met wie dan ook? Een onbekend fe-
nomeen voor hem. Dat alles maakte hem geliefd bij 
veel mensen.

Tussen de mensen vond hij gezelligheid, bij voor-
keur aan de bar. Als iemand aanstalten maakte om 
naar huis te gaan, kwam steevast de opmerking van 
Kees “Wá motte thuus doên?”

Maar de laatste tijd zei hij steeds vaker ‘Ik ben aan 
het einde van mijn levensduur, denk ik.’ Ook daarin 
was hij een realist.  ‘Ik heb mijn leven dubbel ge-
leefd, dus eigenlijk ben ik al 130. Ik heb genoten. 
Mar de buëm groeie now iënmól nie tot ien d’n he-
mel, jong.’ 

’n Heitje voor ’n Karweitje

Het zal ongetwijfeld zo 
zijn dat veel inwoners van 
ons dorp weten dat de 
leden van Scouting Over-
loon op paaszaterdag 
hun diensten aanbieden 
bij de actie ’n Heitje voor 
’n Karweitje.

In 2020 en 2021 hebben zij dat helaas niet kunnen 
doen, maar dit jaar mogen en kunnen we dit weer. 
Ook gaan we in mei ons uitgestelde 75-jarig jubile-
um vieren. We vertrouwen erop dat dit speciaal een 
reden is om ons aan het werk te zetten. Dat we er 
zin in hebben om fl ink aan te pakken hebben we 
onlangs bij de Opschoondag nog laten zien.

Op zaterdag 16 april is er dus weer ’n Heitje voor ’n 
Karweitje en kan iedereen weer een beroep doen 
op een van onze jeugdleden om hen een karweitje 

uit te laten voeren, zodat men met een opgeruimd 
en tevreden gevoel van het paasweekend kan ge-
nieten. De kinderen krijgen natuurlijk ook een te-
vreden gevoel als ze voor het gedane werkje een 
heitje in ontvangst mogen nemen. We vermelden 
nog maar eens dat de meeste leden echt liever iets 
doen voor dat heitje dan dat ze 'zomaar iets krij-
gen'. Dit geldt zeker als ze een leuke opdracht mo-
gen uitvoeren!
Komt er niemand aan de deur of was u even niet 
thuis en wilt u toch graag dat er een klusje gedaan 
wordt, dan kunt u tot 14:00 uur terecht bij onze 
tent op het 14 Oktoberplein.

Scouting bedankt iedereen alvast bij voorbaat en 
wenst alle inwoners van Overloon een fi jn paas-
weekend toe.



2

Het mag geen naam hebben
•  Logeko gooit jubilarissen van twee jaar op ‘n hoop - dat moet je zien -

én horen…!

• Helaas, mijn familie kan niet biljarten en vrienden heb ik niet…

• ’n Ei hoort erbij…

gerenommeerd, maar wat maakt het uit. Taal en 
cultuur waren niet aan hem besteed. Op dat vlak 
was hij een barbaar.

Na de verkoop van het bedrijf was het voor hem 
geen moeilijke keuze hoe hij zijn leven verdere in-
vulling ging geven. Hij ging zich vol inzetten voor 
zijn Overloon, dat in een tiental jaren een comple-
te metamorfose onderging. Ga voor de kerk staan, 
kijk rond en haal de beelden van tien jaar geleden 
terug. Ga voor het medisch centrum staan en zie de 
oude gebouwen van de boerenbond nog eens voor 
je. Hij bouwde een compleet zorgcentrum. Zomaar 
een greep. Hij is daarbij ook niet voor niets erelid 
van zowel de voetbalvereniging als de tennisvereni-
ging. Hij is niet voor niets geridderd. 

Wat maakte Kees nou zo succesvol? Het antwoord 
lijkt eenvoudig. Op de eerste plaats heeft hij een 
feilloos gevoel voor zakendoen. Hij beslist heel snel 
omdat hij hoofdzaken kan onderscheiden van bij-
zaken. 

Een voorbeeld. Toen zijn auto gestolen was en weer 
teruggevonden, constateerde hij in één oogopslag 
dat hij zes sloffen sigaretten miste. 

Maar minstens net zo belangrijk: Kees bleef altijd 
gewoon Kees. ‘ne mök, ‘ne groëte mök, mar wel ‘ne 
goeie mök. Hij had geen kapsones, wist niet eens 
wat dat was. Het maakte hem niet uit tegen wie 
hij praatte. Zolang hij maar met iemand kon pra-
ten. Een mensenmens pur sang was hij. Hij sprak 
tegen iedereen dezelfde taal, gewoon plat Lóns. 
Onbehouwen, soms heel onbehouwen, maar altijd 
recht uit het hart. Wie er niet tegen kon, had pech 
gehad. Het boeide hem niet. Nooit uitverkoren tot 
Huibuuk van het jaar? Hij lag er niet wakker van. 
Bewust iemand kwetsen? Hij zou het nooit doen. 
Ruzie maken met wie dan ook? Een onbekend fe-
nomeen voor hem. Dat alles maakte hem geliefd bij 
veel mensen.

Tussen de mensen vond hij gezelligheid, bij voor-
keur aan de bar. Als iemand aanstalten maakte om 
naar huis te gaan, kwam steevast de opmerking van 
Kees “Wá motte thuus doên?”

Maar de laatste tijd zei hij steeds vaker ‘Ik ben aan 
het einde van mijn levensduur, denk ik.’ Ook daarin 
was hij een realist.  ‘Ik heb mijn leven dubbel ge-
leefd, dus eigenlijk ben ik al 130. Ik heb genoten. 
Mar de buëm groeie now iënmól nie tot ien d’n he-
mel, jong.’ 

’n Heitje voor ’n Karweitje

Het zal ongetwijfeld zo 
zijn dat veel inwoners van 
ons dorp weten dat de 
leden van Scouting Over-
loon op paaszaterdag 
hun diensten aanbieden 
bij de actie ’n Heitje voor 
’n Karweitje.

In 2020 en 2021 hebben zij dat helaas niet kunnen 
doen, maar dit jaar mogen en kunnen we dit weer. 
Ook gaan we in mei ons uitgestelde 75-jarig jubile-
um vieren. We vertrouwen erop dat dit speciaal een 
reden is om ons aan het werk te zetten. Dat we er 
zin in hebben om fl ink aan te pakken hebben we 
onlangs bij de Opschoondag nog laten zien.

Op zaterdag 16 april is er dus weer ’n Heitje voor ’n 
Karweitje en kan iedereen weer een beroep doen 
op een van onze jeugdleden om hen een karweitje 

uit te laten voeren, zodat men met een opgeruimd 
en tevreden gevoel van het paasweekend kan ge-
nieten. De kinderen krijgen natuurlijk ook een te-
vreden gevoel als ze voor het gedane werkje een 
heitje in ontvangst mogen nemen. We vermelden 
nog maar eens dat de meeste leden echt liever iets 
doen voor dat heitje dan dat ze 'zomaar iets krij-
gen'. Dit geldt zeker als ze een leuke opdracht mo-
gen uitvoeren!
Komt er niemand aan de deur of was u even niet 
thuis en wilt u toch graag dat er een klusje gedaan 
wordt, dan kunt u tot 14:00 uur terecht bij onze 
tent op het 14 Oktoberplein.

Scouting bedankt iedereen alvast bij voorbaat en 
wenst alle inwoners van Overloon een fi jn paas-
weekend toe.

3

Kerkberichten

Vieringen 10 en 17 april

Zondag 10 april 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Donders
Acoliet Ella Manders
Theobalduskoor

Zondag 17 april 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Misintenties:
- Pastoor van Boxtel (fundatie)
- Voor weldoeners van de kerk
-  Bert Derks en Nellie Derks-Klaassen, vanwege hun

trouwdag

Kosterdienst
10 – 16 april
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835
17 april – 23 april
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504
23 april
Alleen tijdens gebedsdienst
Jos van de Pas
Tel.: 0478 - 641268

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 23, 24 
april en 1 mei 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk voor 12 april op te geven. U hebt daar-
voor de volgende mogelijkheden: Met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of via het e-mailadres van de parochie (info@theo-
baldusparochie.nl). De kosten voor een intentie be-
dragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand 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 uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

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 even-
eens 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.

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

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

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

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

HOE ZIET U DE TOEKOMST VAN DE KERK?
LAAT HET WETEN!

Paus Franciscus vraagt ook uw mening ter voorberei-
ding op de bisschoppensynode met als hoofdthema 
“Als Kerk samen op weg”.

Misschien hebt u al hierover gelezen in het laat-
ste nummer van ons parochieblad Binding dat half 
maart huis aan huis bezorgd is mits u geen nee-nee 
sticker op de brievenbus hebt.
U wordt uitgenodigd om uw mening te geven over 

hoe u de Kerk en het katholieke geloof van van-
daag de dag beleeft. Wat zegt het geloof u nog? 
Wat mist u? Hoe voorkomen we dat er in de toe-
komst niemand meer de kerk bezoekt en het geloof 
doorgeeft aan de volgende generaties? Deze week 
bleek uit cijfers dat steeds minder mensen in Neder-
land nog aangeven dat ze gelovig zijn. Zijn we nog 
wel die Kerk die samen op weg is om onze zending 
in de wereld zo goed mogelijk waar te maken op 
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het gebied van o.a. een gelovige hechte gemeen-
schap zijn, die zich voldoende inzet voor degene die 
onze hulp nodig hebben? Is er een luisterend oor, 
wederzijds begrip? Bidden we nog tot God? Hoe 
krijgt dit alles gestalte in onze eigen parochie en in 
ons dagelijks leven?
Juist nu de wereld op z’n kop staat, geeft het geloof 
veel mensen houvast zodat ze de kracht en steun 
vinden om vol te houden door o.a. samen te komen 
om te bidden, te vieren, de H. Communie te ontvan-
gen. Maar natuurlijk ook door er voor elkaar te zijn, 
niet alleen wanneer de nood  letterlijk aan de man 
is, zoals nu op dit moment in de wereld, te allen 
tijde.
Op deze en andere vragen kunt u antwoord geven 
en zo de Nederlandse bisschoppen mee op weg hel-
pen naar een goede voorbereiding op de bisschop-

pensynode van over de hele wereld, die als doel 
heeft om de paus te adviseren over de toekomst van 
de katholieke Kerk. Uw mening telt , dus grijp deze 
mogelijkheid met beide handen aan en praat mee 
over de volgende onderdelen die de Nederlandse 
bisschoppen gekozen hebben naast het hoofdthe-
ma:  Vieren, Medeverantwoordelijk voor missie, 
Dialoog in Kerk en samenleving.
Laat van u horen en geef door hoe u de Kerk ziet, 
want die kerk vormen wij samen. Reageer voor 
1 mei 2022.
Voor meer informatie zie de site van ons bisdom: 
www.bisdomdenbosch.nl of geef uw gedachten 
door via de weblink: https://erasmusuniversity.eu-
.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q

We are back! Na een aantal onstuimige jaren (we all 
know why) is Loën wet ’t 2022 in zicht! Op vrijdag 23 
september en zaterdag 24 september 2022 gaat het 
dorpsspel haar vierde editie beleven. En vertrouw op 
onze blauwe ogen: dit mag én wil je niet missen! Dus 
pak die agenda er maar gauw bij en ‘save the date’.

Nog niet bekend met Loën wet ’t, of even benieuwd 
hoe het ook alweer zat? We vertellen je over het 
dorpsspel in een notendorp...

Loën wet ’t is een spel waarbij teams op vrijdag-
avond in een race tegen de klok de vragen uit een 
opdrachtenboek moeten beantwoorden en uitvoe-
ren. Het spel wordt gespeeld in teams van ± 10 per-
sonen vanuit een zelfgekozen locatie in Overloon. 

De teamcaptain wordt op vrijdagavond om 18:30 
uur bij Partycentrum Bos in Overloon verwacht 
voor de aftrap. Het opdrachtenboek dient dezelfde 
avond om 00:00 uur weer door de teamcaptain bij 
Bos te worden ingeleverd. Alle vragen, opdrachten 
en instructies zijn in het opdrachtenboek opgeno-
men. Het spel bestaat uit algemene en Lónse ken-
nisvragen in verschillende categorieën, een aantal 
doe-opdrachten en een geheime opdracht.

De strijd in dit spel draait om de spaarpot. De win-
nende teams (1, 2 en 3) ontvangen elk een geld-
bedrag uit de spaarpot. Dit bedrag wordt door de 
teams geschonken aan één vereniging of stichting. 
Deze keuze is beperkt tot alleen die verenigingen en 
stichtingen die hebben aangegeven mee te dingen 
naar deze prijs. Maar, deze verenigingen en stich-
tingen zullen hier vooraf iets voor moeten doen. Er 
wordt hen daarom gevraagd zich voor te stellen de 
uitverkorene van een winnend team te zijn… Welk 
doel willen zij dan gaan realiseren? Misschien nieuw 
materiaal voor de leden, een opknapbeurt voor het 
clubhuis of is er een jubileumviering in aantocht? 
Om mee te dingen naar de prijs sturen verenigingen 
en stichtingen een pitch in waarin zij dit doel be-
schrijven. Insturen van de pitches is mogelijk vanaf 
juni tot en met vrijdag 5 augustus 2022. Op zater-
dagavond 24 september worden de winnaars be-
kend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking 
bij Partycentrum Bos.
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per team. Dit 
bedrag wordt in contant geld voldaan bij aanvang 
van het dorpsspel op vrijdag 23 september 2022. In-
schrijven kan vanaf juli 2022 via de website.
www.loenwetut.nl
www.facebook.nl/loenwetut
www.instagram.com/loenwetut
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Welk team mag zich winnaar noemen van het
Lónse Familie/Vrienden Biljarttoernooi 2022?

Biljartvereniging LBC organiseert in het sportcafé van 
de Raaijhal de 23e editie van het Familie/Vrienden 
Biljarttoernooi

Het toernooi zal, net als andere jaren, weer gehou-
den worden in de gehele maand mei in het sportca-
fé van de Raaijhal. De aanvang van het toernooi is 
maandag 2 mei 2022 en duurt, afhankelijk van het 
aantal deelnemende teams, tot eind mei, met mis-
schien een uitloop naar de maand juni.

De organisatie heeft t.a.v. vorige edities een wij-
ziging doorgevoerd, te weten dat vanaf dit jaar 
voortaan ook vriendenteams kunnen deelnemen. 
De reden hiervoor is dat er steeds minder families, 
3 biljartende deelnemers bijeen kunnen krijgen en 
daardoor spijtig genoeg niet meer zouden kunnen 
deelnemen. Er is maximaal plaats voor 24 teams, 
dus….. wie het eerst komt, die het eerst maalt. Rea-
geer snel, want vol = vol.

Informatie toernooi
•  Een team bestaat uit totaal 4 spelers(sters) waar-

van 1 speler(ster) reserve is.
•  Per wedstrijdavond worden de wedstrijden ge-

speeld door 3 leden van het team.
•  Er is plaats voor maximaal 24 teams.
•  Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 10 april 2022 alléén via de websi-
te van de Raaijhal. 
Ga naar: https://raaijhal.nl/news

Vragen
Neem dan contact op met de wedstrijdleiding van 
het toernooi.
Mail: info@raaijhal.nl / Tel. 06-461 00 643

Tot ziens op het Familie en Vrienden
Biljarttoernooi 2022!

Met sportieve groet,
De toernooicommissie van LBC en de Raaijhal
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TP Loonse Duinen praat met leden

Afgelopen 23 maart was weer 
de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering van TP Loonse Dui-

nen. Dit is het moment waarop het bestuur met de 
leden praat over verleden, heden en toekomst. Dit 
jaar stonden een stemming over het plaatsen van 
een derde padel-kooi, en vervanging van de banen 
3, 4 en 5 prominent op de agenda.

De afgelopen twee jaren waren ook voor TP Loon-
se Duinen heel anders dan andere jaren. Gelukkig 
waren er maar enkele korte perioden waarin het 
park helemaal gesloten was. De meeste tijd kon 
er gesport worden (weliswaar met beperkingen). 
Omdat andere sporten helemaal “plat lagen” zijn 
er veel mensen geweest die kwamen ruiken aan de 
Padel- en Tennissport. Van deze mensen is er een 
groot aantal blijven hangen zodat de vereniging te 
maken had met een fors aantal nieuwe leden. De 
uitdaging is nu om deze mensen vast te houden. 
Het bestuur en verschillende commissies stellen alles 
in het werk om het voor alle leden aantrekkelijk te 
maken om te blijven sporten.

In verband met coronamaatregelen is de ALV al 
een keer verzet, om elkaar letterlijk en fi guurlijk de 
ruimte te geven was de ALV deze keer in De Pit. De 
opkomst was vergelijkbaar met andere jaren en de 
sfeer was erg positief. Mooi, dat leden zo betrokken 
zijn bij de vereniging.

Na presentaties van de verschillende bestuursle-
den was het de beurt aan de padelcommissie om 
de plannen te presenteren met betrekking tot het 

plaatsen van een derde padelbaan met kooi. Ver-
volgens was er een levende discussie over de inves-
teringen die de vereniging moet doen om zowel 
deze nieuwe padelbaan te plaatsen alsook de mat 
van drie tennisbanen te vervangen.  Aan de 5 opties 
die werden genoemd op het stembiljet werd een 
zesde optie toegevoegd; nu geen besluit nemen. Na 
een eerste stemronde bleken er te weinig stemmen 
voor een meerderheid te zijn zodat er een tweede 
stemronde werd gehouden. Uiteindelijk gingen de 
meeste stemmen naar de laatst bijgeschreven optie. 
Nu geen besluit nemen maar aan het einde van het 
jaar bekijken wat de mogelijkheden zijn en dit ver-
volgens met de leden bespreken.

De zomerperiode zullen we gebruiken om te ont-
dekken hoe de verschillende sporten zich ontwik-
kelen en waar we als vereniging ons op in moeten 
zetten om de trends te kunnen volgen.

Afscheid
Helaas heeft TP Loonse Duinen, met het overlijden 
van Kees van der Kroon, afscheid moeten nemen 
van een zeer gewaardeerd erelid. Na zijn tijd als ac-
tief tennisser heeft Kees met de verbouwing van de 
accommodaties van SSS'18, in 2009, ook maar met-
een de coördinatie van de verbouwing bij Loonse 
Duinen op zich genomen. Kees heeft daar heel veel 
van zijn tijd en energie ingestoken. Dit was aanlei-
ding om hem te benoemen tot erelid. Door de in-
zet van Kees, en natuurlijk vele andere vrijwilligers, 
kunnen we nu alweer jaren gebruik maken van een 
geweldige accommodatie.

Uit op Zondag Optreden Zanggroep
PALET

U bent allen van harte welkom!

Uit op Zondag 
Optreden Zanggroep

Waar: De Pit
Wanneer: zondag 10 april

Tijd: 14:00 uur – 16:00 uur 
(Inloop vanaf 13:30 uur)

Entree gratis. Vrijwillige bijdrage mag.
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‘t Dörp is stil, ‘t liekt verlaote:
In Memoriam Kees van der Kroon

Een gitzwarte bladzijde in de 
clubgeschiedenis van SSS’18. 

Afgelopen maandag 28 maart 2022 is onze aanja-
ger en erelid Kees van der Kroon overleden. Kees 
had een enorm groot geel-zwart SSS’18 hart en hij is 
de drijvende kracht achter de enorme metamorfose 
die onze vereniging heeft doorgemaakt in de afge-
lopen 25 jaar op zowel organisatorisch als sportief 
vlak.

Kees werd op 1 augustus 1968 lid van onze vereni-
ging. Hij was een echte verbinder binnen onze club 
en was actief als speler, leider, bestuurslid, lid van 
de groencommissie en de motor achter alle 
verbouwingen. Onder zijn bezielende lei-
ding is ons sportcomplex uitgegroeid tot 
één van de mooiste accommodaties in de 
regio. Voor zijn maatschappelijke betrok-
kenheid is Kees benoemd tot lid in de orde 
van Oranje-Nassau.

Typerend voor Kees was zijn enorme passie 
en fanatisme en hiermee dwong hij bij ie-
dereen heel veel respect af. Iedereen ging 
voor Kees door het vuur en dat kwam door 
zijn tomeloze inzet en betrokkenheid bij de 
club. Hij was een man van daden en onder 
meer de grote initiatiefnemer van de vrij-
willigersavond. Als er een feestje op de club 
was, dan was Kees er en dat kwam de sfeer 
altijd ten goede.
Vrijdag 25 maart tijdens de laatste borrel 
bij Effe en de afgelopen dagen hebben 
ons vele mooie herinneringen bereikt. Zo 
haalde Kees jaren geleden hoogstpersoon-
lijk twee A-spelers zaterdagochtend op 
uit Frankrijk zodat zij die middag de hele 
belangrijke wedstrijd tegen MVC’19 uit 
Maasbree konden spelen in de strijd om 
het kampioenschap. “Mien jonges”, aldus 
Kees, bogen de 3-1 achterstand om in een 
4-3 overwinning. Kees was ook ontzettend
fanatiek als speler maar dat werd verstoord
door een aanval van een stier. Helaas heeft
hij altijd last van zijn knie gehouden en dat
belemmerde hem in zijn eigen voetbal-
carrière. Kees was zelfs zo fanatiek dat hij
minder naar het sportpark toe ging omdat
hij het simpelweg niet kon aanzien dat an-
deren wel konden voetballen, maar dat hij

last van zijn knie had. Een prachtig fanatisme!

We gaan Kees als club enorm missen en wij zijn hem 
ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor SSS’18 
heeft betekend. Kees, jij hebt SSS’18 en Overloon op 
de kaart gezet!

Wij wensen Diny, (klein)kinderen, familie, vrienden 
en alle bekenden enorm veel sterkte met dit grote 
verlies.

Namens alle leden, vrijwilligers en supporters van 
SSS’18 
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PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

99&&1100 aapprriill VVeerrvvoollggccuurrssuuss iinnttuuïïttiieeff ccoommmmuunniicceerreenn mmeett ddiieerreenn 1100..0000 uuuurr 
1133 aapprriill WWoorrkksshhoopp vvrriijj sscchhiillddeerreenn 1133..3300 uuuurr 
2222 aapprriill MMaannnneenncciirrkkeell –– ddoooorr KKooeenn PPooeellss 1199..0000 uuuurr 
2255 aapprriill EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss -- vvooll 
44 mmeeii WWoorrkksshhoopp ppaalllleettsscchhiillddeerreenn  1133..3300 uuuurr 
99 mmeeii EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 1133..0000 uuuurr 

AAggeennddaa,, mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!

GESLAAGD
op 11 maart 2022

aan de Technische Universiteit in Delft

COEN ABELS

Master of Science,
Architecture, Urbanism and Building Science.

As ut werk gedoan is…
Op 88-jarige leeftijd heeft ons mam en
oma haar rust gevonden die wij haar

van harte gunnen.
àn alles kumt ’n eind.

Riek Hendriks – Jilisen
Overloon, 9 juni 1933

Overloon, 16 maart 2022

Weduwe  van Harrie Hendriks,
mam en oma van 

Martien en Nelly
Hein en Charmy
Kees en Stéphanie
Dré en Cato

Marian en Cor
 Roan

Marni en Rafaël
Henk en Lia

Nikki en Lars
Ivana en Giancarlo

Inmiddels heeft op 22 maart de uitvaart plaats 
gevonden in ’t Helder te Overloon.

De familie dankt een ieder en met name de Buurt-
zorg voor de zorg die mam kreeg tijdens haar 
ziekte en voor alle aandacht en betrokkenheid 
na haar overlijden.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de 
belangstelling, mooie woorden, prach-
tige bloemen, lieve berichten en warme 
reacties die we hebben ontvangen na 
het overlijden van mijn man, vader en 
schoonvader

Jan Nabuurs

Jullie herinneringen aan Jan
waren hartverwarmend.

Dinie, 
Patrick, Inge en Erwin 

Gezocht een hulp in de huishouding
Ik heb een pgb budget,

uren in overleg te bepalen.

Interesse? neem contact  met mij op
Mien Crooijmans Deriet

0478 641697
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Zondag 10 april Gezellige middag met 
optreden van Zanggroep Palet van 14:00 
tot 16:00 uur. Gratis toegang, ook voor 
niet leden.
Maandag 11 april Kijk op Kunst. Aanvang 
20:00 uur. Thema: COBRA groep.
Maandag t/m donderdag 11-12-13-14 
april Samen Oosters eten.
Woensdag 13 april Koken voor Ouderen 
in de foyer van De Pit. Aanvang 12:00 uur.
Alleen op uitnodiging.
Woensdag 20 april Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zaterdag 7 mei Verwenmiddag voor de vrijwilligers. 

Goede opkomst Ledenvergadering versterkt het 
bestuur
Op donderdag 17 maart vond in De Pit de Alge-
mene Ledenvergadering plaats. De opkomst was 
boven verwachting. Nadat de voorzitster de verga-
dering geopend had stond de vergadering stil bij 
de onlangs overleden leden. Er volgde een aantal 
mededelingen, waarna het jaarverslag 2021 en de 
fi nanciële cijfers ter goedkeuring voorgelegd wer-
den. Daarna was de verkiezing van de aftredende 
en herbenoembare bestuursleden. Het aftredende 
bestuurslid Jacqueline Cremers werd door de ver-
gadering voor een periode van 3 jaar herkozen en 
aansluitend werd haar functie van voorzitter door 
de aanwezige leden onder spontaan applaus ver-
lengd. Christine Hendriks zal het komend jaar haar 
taken blijven uitvoeren en waar nodig de ledenad-
ministratie ondersteunen. 
Daarna werd Peter Matheij, die zich als nieuw be-
stuurslid kandidaat had gesteld, bij acclamatie voor 
een periode van 3 jaar benoemd. Hiermee hebben 
we een voltallig bestuur en kunnen we met frisse 
zin en verse gedachten op volle kracht vooruit. De 
middag werd op een gezellige wijze voortgezet 

door de troubadour Tonny Wijnands. Hij wist de 
zaal te vermaken met leuke anekdotes en bekende 
gouden meezingers.

Zondag 10 april 
SWOGB met KBO-Overloon hebben in samenwer-
king met Zanggroep PALET de handen ineenge-
slagen voor het aanbod van een gezellige middag 
voor senioren (voel je niet snel te jong) van 14:00 tot 
16:00 uur. Locatie: De Pit (inloop vanaf 13:30 uur). 
Gratis toegang, óók voor niet leden.

Maandag t/m donderdag 11-12-13-14 april
Samen weer Oosters eten in restaurant China. Vele 
leden zien er naar uit om samen aan tafel te kunnen 
gaan dat ook weer extra gezelligheid met zich mee-
brengt. Leden van de KBO hebben een inschrijffor-
mulier ontvangen.

Zaterdag 7 mei vrijwilligersdag
Een verwenmiddag voor onze vrijwilligers. Eindelijk 
kan het weer, als groep elkaar ontmoeten en je als 
vrijwilliger laten verwennen. De vrijwilligers ont-
vangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging met 
het programma. 

Voltallig bestuur KBO-Overloon: v.l.n.r. Fred School, Chris-
tine Hendriks, Peter Matheij, Jacqueline Cremers, Suzan 
v.d. Munckhof, Henk Weerts, Wil Philipsen, Maria Muijsers

Belangrijke vernieuwingen Sokkeltocht 

In de afgelopen weken is een aantal belangrijke 
vernieuwingen doorgevoerd in de Sokkeltocht. 
Voor wie de Sokkeltocht niet kent: het is een bun-
deling van drie leuke puzzelwandeltochten in het 
Land van Cuijk. De interactieve speurtochten voeren 
langs helden op (letterlijk!) sokkels in Grave (histo-
rische stadscentrum), Mill (natuurgebied De Kuilen) 
en Overloon (de bossen van de Overloonse Duinen).

Wat is er aangepast?
•  de kleurrijke heldensokkels zijn opgeknapt. Ze zijn

opnieuw geverfd en de tekstsjablonen zijn vervan-
gen;

•  de Bosroute in Overloon, een van de drie routes,
is ingekort en daarmee aantrekkelijker gemaakt;

•  voortaan kan voor een bedrag van slechts € 7,50
ook uitsluitend een deelnamebewijs voor de Sok-
keltocht (alle drie de routes) worden besteld. Je
krijgt er dan geen Land van Cuijkse heldensok-
ken bij. Wil je die er wel bij? Het eerste paar kost
€ 5,00, alle volgende sokken € 7,50 per paar;

•  de website www.sokkeltocht.nl  is aangepast en
maakt nog beter duidelijk wat je van de Sokkel-
tocht mag verwachten, wat je moet doen om de
Sokkeltocht te bestellen én wat je dan ontvangt.

•  Je kunt de sokken voor vertrek ophalen bij:

Plien
Museumlaan 30, 5825 AK Overloon
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ACTIE: 
1 maand gratis badmintonnen! 

Kom één maand gratis meespelen!  
De actie geldt voor zowel junioren als senioren, beginners en gevorderden. 

Elke woensdagavond spelen de junioren van 18:30 tot 20:00u.  
De senioren spelen van 20:00 tot 22:30u. 

Locatie: Raayhal Overloon 

Wij hebben rackets beschikbaar.  
Als je interesse of vragen hebt, mail dan even naar 

info@raaymeppers.nl  
Ben sportief en doe een maand gratis mee ! 

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

HUISARTSENPRAKTIJK VAN ORSOUW IS GESLOTEN:
maandag 25 april t/m vrijdag 29 april

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

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

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

Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880

Bestel tijdig uw medicatie!
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De presentatie van Tableau Marcial

Toen een waterig zonnetje 
de grijze lucht wegduwde, 

verzamelden de leden van Fanfare Vriendenkring 
zich in het Openluchttheater, klaar voor de première 
van Tableau Marchial. De dag waar zo hard voor ge-
oefend was, de dag waar iedereen naar uitkeek, de 
dag waarop Piet en Paul postuum geëerd zouden 
worden!

Kleine groepjes spelers speelden fragmenten van 
hun partij zodat de bezoekers onder begeleiding 
van muziek naar het theater konden lopen, de 
nieuwsgierigheid werd gewekt! Het aantal bezoe-
kers dat de fanfare mocht ontvangen was met ruim 
400 mensen boven verwachting.

Het was een prachtige presentatie waarbij de fan-
fare illustreerde wat componist Rob van Reijmers-
dal uit had gelegd over zijn indrukwekkende werk. 
Hierdoor kregen de luisteraars een inkijk in het ver-
haal achter de muziek. De treffende manier waar-
op de karakters van zowel Piet Vloet als Paul Arts 

neergezet werden, was ontroerend, zorgde voor 
kippenvel en hier en daar een traan. De voorzitter, 
Martin Derks, zorgde voor een prachtig intermezzo 
met anekdotes over Piet en Paul. Dat wat ze voor 
de vereniging betekend hebben, was zó voelbaar! 
Toen de eerste noot gespeeld werd, begon de zon 
te stralen!

Graag willen we u bedanken voor uw komst naar 
het theater en uw aandacht! Zonder dit enthousias-
me dat zorgt voor een wisselwerking met de muzi-
kanten en vertellers was de middag niet zo magisch 
geweest! Ook een grote dank aan het VSB-fonds, 
van wie we een fi nanciële bijdrage mochten ont-
vangen.

Het volgende evenement staat ook alweer voor de 
deur: ‘De avond van de fi lmmuziek’ presenteren we 
op zaterdagavond 16 juli as. in het Openluchtthea-
ter!

Foto: Albert Hendriks
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Leefstijl Coaching (voeding, beweging, ontspanning)
Vitaliteit Coaching (mind-set, stress- en burn-out, werk/privé)

- Plan jouw gesprek via www.rootscarrots.nl -

�����	���

��	��

���
���

Roots & Carrots
verbreedt haar expertise van

voeding richting vitaliteit.

En om dit te vieren, ontvang je in de maand april/mei

t.w.v. € 70,-

Een eenmalig gesprek waarmee jij verder kunt?
of

de ideale start van jouw pad richting gezondheid...

Het is aan jou!

Anke Philipsen - Roots & Carrots
Peter Zuidstraat 14 - Overloon

06-30179165 - anke@rootscarrots.nl

Individuele uitlaatservice met alle aandacht 
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving. 

 Zoveel meer dan alleen uitlaten! 

 
Bel: 0478-640973 
Info: jouwhond-ik@outlook.com 
Facebook: jouwhondenik 

u kunt bij ons 
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

QR-code
website

Ons Eigen Erf
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Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 5e zitting van deze ronde de 3 sterkste 
paren in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 57.50%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen 57.00%
3 Els Bovee & Wil ten Horn 55.83%

In de groene lijn waren de 3 hoogst scorende paren: 
1 Peter Basten & Gerda Crooijmans 66.25%
2 Hans Cornelissen & Henny Janssen 54.27%
3 Mia Henckens & Mieke Jacobs 53.75%

Op de laatste zitting van deze ronde de 3 beste pa-
ren in geel:
1 Jo de Backer & Jos van de Pas 58.33%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 56.94%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 55.90%

In de groene lijn waren de 3 sterkste paren:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 59.90%
2 Paul Vloet & Leo Crompvoets 56.25%
3 Leo van Grootel & Adele van Leuken 54.17%

Kindervakantieweek 2022
26 – 27 – 28 juli

In de eerste week van de 
zomervakantie is er weer 
een kindervakantieweek! 

Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 die in Overloon 
wonen en/of naar school gaan, zijn er weer drie fan-
tastische dagen met een boordevol programma.

Inschrijven is mogelijk van 13 april t/m 1 mei via de 
website van SJIL
(sjiloverloon.nl/kindervakantieweek).

Alle kinderen die op 1 juni 2022 in groep 3 t/m 8 zit-
ten én in Overloon wonen of hier naar school gaan 
kunnen zich inschrijven.

De inschrijfkosten bedragen € 20,- per deelnemend 
kind.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel moge-
lijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee 
te doen, maar in verband met bestellingen, indelen 
van groepjes, activiteitenschema’s etc. moeten we 
echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Schrijf 
je dus op tijd in!

Na 1 mei is inschrijven niet meer mogelijk!

Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of 
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend 
weer een leuk programma, hiervoor hoef je je niet 
in te schrijven, je mag die dag gewoon naar het gil-
deterrein komen.

Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als 
wij en zien we jullie bij de kindervakantieweek!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek

LOGEKO huldigt jubilarissen

Op maandag 18 april, 2e Paas-
dag, zal LOGEKO haar jubilarissen van de afgelopen 
twee jaar huldigen in ons gemeenschapshuis De Pit, 
aanvang 14:00 uur. In de vorige editie van Ons Eigen 
Erf heeft u hierover al kunnen lezen. 

De jubilarissen zijn: Corry Vloet-Arts, 50 jaar lid. 
40 jaar lid zijn: Jan Peeters, Floor van Andel, Louis 
Hendriks, Maria Hendriks–van de Ven, Wilhelmien 

Wilmsen-Gerrits, Jos Nellen en onze secretaris Tiny 
van der Linden. 12,5 jaar lid zijn: Ine Hofmans-Ge-
ven en Maria Muijsers-Roosen. Iedereen is van harte 
welkom om samen met het koor een hulde te bren-
gen aan deze mensen. Bovendien zal het koor hen 
natuurlijk toezingen met een paar van hun favorie-
te nummers. Ook zijn er enige verrassingsoptredens. 
Kom en geniet!!
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

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

ifi, onderhoud en reparatie.  
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EEiieerraaccttiiee  SStt..TThheeoobbaalldduussggiillddee  

NIET

Bestellen via dit formulier: Inleveren bij:  

Bestellen via de mail:
Bestellen telefonisch of via de app

Op woensdag 13 april houden wij onze jaarlijkse eieractie. Door de corona zijn 
we de afgelopen twee jaar niet bij u aan de deur geweest. 
 
Dit jaar gaan we het echter anders doen: we verkopen eieren op bestelling. U 
kunt via dit formulier, de e-mail, de app of gewoon telefonisch eieren bij ons 
bestellen. Deze bezorgen wij dan op woensdag 13 april bij u thuis. Alleen in 
Overloon 
 
Wat kosten de eieren:     U kunt bij ons helaas 
Per stuk:    € 0,25   NNIIEETT pinnen 
Heel hortje (= 30 stuks)   € 6,00 
 
Bestellen kan t/m vrijdag 8 april. Er kunnen op 13 april alleen nog eieren 
telefonisch besteld worden maar hierbij geldt: zolang de voorraad strekt. 
 
Bij bestelling uw naam en adres en evt. telefoonnummer vermelden. 
 
Naam:    ……………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………… 
Tel.nr. ……………………………………………………………………………………………… 
 
Aantal eieren: 
 
………………………    stuks ( € 0,25) 
……………………… hortje(s) (30 stuks) € 6,00 
 
BBeesstteelllleenn  vviiaa  ddiitt  ffoorrmmuulliieerr::  IInnlleevveerreenn  bbiijj::    
Willeke Boom, Lange Akker 14 
Francien Janssen, Uithoornlaan 7 
Of bij een van onze andere leden die u kent 
 
BBeesstteelllleenn  vviiaa  ddee  mmaaiill:: secretariaat@sinttheobaldusgilde.nl 
BBeesstteelllleenn  tteelleeffoonniisscchh  ooff  vviiaa  ddee  aapppp: 06-11477434 (Willeke Boom) 
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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

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2022

20%
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Op zaterdag 30 april organiseert “De Zonnegroet Overloon-
Holthees-Smakt” in samenwerking met H en A Mode een:  

Senioren Dames en Heren 

Modeshow & Verkoop 
Velen van u zullen dit herkennen als een activiteit die voorheen jaarlijks 

plaatsvond in het voormalige bejaardenhuis “Huize Loôn”. 

Vrij toegankelijk voor iedereen uit Overloon, Holthees en Smakt. 

Eventueel gekochte kleding kan contant of met pin worden afgerekend. 

De modeshow start om 13:30 uur. Vanaf 14:00 uur desgewenst 
verkoop. 

Zaal open vanaf 13:00 uur, einde middag 16:30 uur. 

Plaats: De Pit 14 oktoberplein 2, in Overloon. 

Meer info zie www.zonnegroet-ohs.nl 

Toegang is gratis!

Zaterdag 9 april 

U komt toch ook luisteren 
naar onze talenten om 

16:00 uur in 

Gemeenschapshuis

De Pit
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even

opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!
  

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl

0478-700518

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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Agenda

2022
6 april
KBO, Kienen
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
9 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
9 april
Jeugd Fanfare, Loën’s got talent, 
de Pit, 16:00 uur
10 april
A.V. Sporting, 10e Kleffenloop, 
start bij de Raaijhal, vanaf 10:00 
uur
10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag 
met Palet, de Pit, 14:00 tot 16:00 
uur

11 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20:00 
uur
11 t/m 14 april
KBO, Oosterse dagen
13 april
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
13 april
Gilde, Eieraktie
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 
uur
16 april
Scouting, ’n Heitje voor ‘n Kar-
weitje
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond met Túfaranka, de Pit, 
19:30 uur

18 april
Logeko, concert voor jubilarissen, 
de Pit, 14:00 uur
20 april
KBO, Kienen, de Pit, 14:00 uur
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 april
Stichting Oranjefeesten, Konings-
dagviering, 
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag met mo-
deshow en verkoop, de Pit, 13:30 
uur
2 mei
Start Lónse Familie/Vrienden Bil-
jarttoernooi, Sportcafé Raaijhal

Het Weer

Een zeer extreme maartmaand.
De droogste en de zonnigste ooit.

Deze eerste meteorologische lentemaand heeft ons 
bijzonder weer gebracht. Met het stijgen van de ba-
rometer volgde als snel een fl ink aantal heldere da-
gen. Aanvankelijk waren de temperaturen vrijwel 
normaal te noemen, maar met het vorderen van 
de maand liepen die waarden verder op. Door dat 
heldere weerbeeld hadden we wel een fl ink aantal 
vorstdagen. Op de 7e kon ik de laagste minimum-
temperatuur registreren. Zo kwam in die nacht met 
-6.0 graden zelfs matige vorst voor.

Over de hele maand kon ik totaal 14 vorstdagen 
noteren. In de voorgaande wintermaanden was dat 
nauwelijks aan de orde geweest. Niet verwonder-
lijk dat het verschil in temperatuur deze maand zo 
groot was. Het totaal gemiddelde komt maar net 
positief uit, terwijl de maximumwaarde ruim bo-
ven normaal is uitgekomen. Overigens heb ik de 
hoogste temperatuur gemeten op de 22e toen de 
meetbuis bijna 20 graden aangaf. Door dat helde-
re weertype was de uitstraling in de nachtelijke en 
vroege ochtenduren erg groot.

Verklaarbaar dat de gemiddelde minimumtempe-
ratuur duidelijk achter is gebleven. Op 21 dagen 
kwam er nog grondvorst voor, gemeten 10 cm bo-
ven maaiveld. In de maartmaand is het gemiddelde 
normaal 6.8 graden. Nu kom ik uit op 7.6 graden. 

Zoals in de aanhef is aangegeven werd dit een gort-
droge maand. Tot aan de laatste dag heb ik nauwe-
lijks meetbare hoeveelheid neerslag kunnen note-
ren. Op de 31e viel er nog winterse neerslag. Maar 
ook toen stelde het weinig voor, totaal 2 mm. Al-
leen de aprilmaand van het jaar 2007 had nog min-
der neerslag, toen viel er 0.1 mm.

Door de hogedrukinvloeden en een oostelijke tot 
noordoostelijke stroming hebben we ook een re-
cord aan zonuren bereikt. De warmtebron scheen 
hier ruim 250 uren. Dat hadden we ook te danken 
aan een recordaantal heldere dagen, 18 in totaal. 
Normaal schijnt de zon 135 uren. Het vorige record 
stond op 213 uren in maart 2003.  De droogte be-
gon in de laatste week van februari en duurde tot 
aanvang april. Zo’n lange droogteperiode is maar 
twee keer eerder voorgekomen. Dat was in de lente 
van 2007 en in de zomer van 2018.

Inmiddels zijn we in april aanbeland en de wissel-
valligheid is toegenomen. Aanvankelijk te koud ge-
start, maar al snel vrij normaal uitgekomen. 
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30, 13:30 
en ook in de avonduren met herhalingen. 

Weerman Bert Vloet
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3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
4 mei
KBO, Kienen
7 mei
KBO, Vrijwilligersdag
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
KBO, Kienen
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
20 en 21 mei
Scouting, 75-jarig jubileum
21 mei
KBO, Dagreis Maastricht - Dag-
boek van een Herdershond
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
21 mei 
Voorronde Lónse Dartkampioen-
schappen, Sportcafé Raaijhal, 
19:30 uur
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
28 mei
Voorronde Lónse Dartkampioen-
schappen, Sportcafé Raaijhal, 
19:30 uur
1 juni
KBO, Kienen
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
4 juni
Finale Lónse Dartkampioenschap-
pen, Sportcafé Raaijhal, 19:30 uur
5 en 6 juni
Openluchttheater, Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes uit Eindhoven
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
15 juni
KBO, Kienen
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur

19 juni
Openluchttheater, America in 
Songs door Senior String Band, 
13:30 uur
20 t/m 25 juni
Tennis Padel Loonse Duinen, Zo-
mer open toernooi 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juni
KBO, Fietspicknick
6 juli
KBO, Kienen
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek, Openluchttheater
20 juli
KBO, Kienen
26 t/m 28 juli
Kindervakantieweek
27 juli
Openluchttheater, Familievoor-
stelling, 14:30 uur
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar 
van Os door Toneelvereniging 
Mariahout, 14:30 uur
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
24 augustus
Openluchttheater, Familievoor-
stelling, 14:30 uur
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
7 september
KBO, Kienen
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
21 september
KBO, Kienen
23 en 24 september
Loën wet ‘t

30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
19 oktober
KBO, Kienen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
2 november
KBO, Kienen
5 november
Gilde Drumshowband, “Out of 
the box”
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
24 november 
KBO, Algemene leden vergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
21 december
KBO, Kienen
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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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, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 10 april.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 23 maart: Corry Vloet
(prijs beschikbaar gesteld door PLIEN Plantenhoek)

1 2
3456

7 8
9

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 voor-
komen.

De woorden zitten horizontaal, verticaal 
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. 
Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de 
oplossing.

AMNESTIE 
BENEN 
BENIG 
BRANDKRAAN 
FINANCIEEL 
FLORISSANT 
JOINT 
JULIA 
KENAU 
KERVEN 
KLOEK 

KWALITATIEF 
LIEDEN 
LISZT 
OOGST 
ORGAAN 
PRUTTELEN 
SALVO 
STAAN 
STEUN 
THALLIUM 
VOORZIENING 
WAARD

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

2 6 1 4 8
5 6 2

1
4 9 7 5

8 3 4
2

9 7 8
5

3 6 5 9
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

       06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   20 april
aanleveren uiterlijk 13 april 20:00 uur
   

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer:

 0485 845000

7  Meldingen bij Gemeente Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl

www.martensasperges.nl

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00. 
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!


