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Geslaagd toernooi Clevers Open Tennis-en Padel Loonse Duinen

Tennis en Padel Loonse Duinen 
bruist weer volop. Afgelopen 
jaren hebben veel nieuwe leden 
zich aangemeld, zowel tennis-
sers als Padellers. Velen van U 
zullen zich afvragen: “Wat is 

dat, Padel?”. Heeft dat misschien iets met watersport 
te maken? Bij de naam van de tennisclub: ‘Loonse Dui-
nen’, denk je toch echt eerder aan zand dan aan water! 
Maar wees gerust,  Padel is een combi van tennis en 
squash. Het wordt gespeeld op een kleine tennisbaan 
met een omheining van glas en hekwerk. Je spreekt 
overigens uit als “Padèl” en niet als “Padel”…maar dat 
terzijde. Kom vooral eens kijken op de club naar dit 
snelle spel. 

Vorig jaar ging dit open toernooi niet door. Gelukkig 
is de situatie dit jaar heel anders en afgelopen week 
werd bij Tennis en Padelclub Loonse Duinen de “Cle-
vers Open” gespeeld. Met dit toernooi heeft de Ten-
nis en Padelclub zich op de kaart gezet. Er wordt zelfs 
gefl uisterd dat het volgende jaar mogelijk als voorbe-
reidingstoernooi voor Wimbledon op de kalander kan 
komen staan. Hoe dat zit, leest u een verderop in dit 
verslag. 

Van maandag tot en met zaterdag werden in 13 poules 
tennis- en padelwedstrijden gespeeld tegen bekenden 
en onbekenden, tegen jonge en iets oudere spelers, te-

gen ‘minse uut de buurt’ maar ook tegen “vremde van 
wiet weg”.
De toernooicommissie had fl ink haar best gedaan om 
zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor dit 
toernooi. Daarnaast werden door Ricky de Bruijn, onze 
Overloonse toptennisser, spelers uit de Nederlandse 
Top 100 uitgedaagd om in Overloon te komen spelen. 
En ze kwamen. De Gelderlander schreef paginagroot: 
“Toptennisser, Ricky heeft het geregeld”. Het gerucht 
gaat dat Ricky inmiddels benaderd is door Richard 
Krajcek die hem het (sport)hemd van het lijf gevraagd 
heeft over dit fantastisch georganiseerde toernooi.

Behalve via De Gelderlander was er ook aandacht voor 
het toernooi via folders, fl yers, sociale en lokale media. 
Maar met het uitnodigen van een aantal (top)spelers 
ben je er nog niet. Voor de organisatie van zo’n pre-
tentieus toernooi moet echt nog wel wat meer gedaan 
worden. Zo werden alle commissies in stelling gebracht 
om dit toernooi te laten slagen. Het Park en de kanti-
ne kregen een grondige schoonmaakbeurt. Iedere dag 
werd dit vervolgens door vrijwilligers nagelopen en 
bijgewerkt. Het zag er dan ook iedere dag piekfi jn uit. 
Ook aan de sfeer en uitstraling was veel aandacht be-
steed. Zo was onze kantine en terras uitbundig gesty-
led in Italiaanse Stijl en werd er voor passende hapjes 
en drankjes gezorgd, die smakelijk aftrek vonden op 
het verwarmde terras. Baan 1 was omgetoverd tot een 
heus Centercourt. Zelfs als je niet hoefde te tennissen 
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kon je er terecht voor een gezellig, sportief avondje 
uit naar het Tennispark. Er kwam veel publiek, het 
terras was bezet en op de speelmomenten van de 
Toptennissers was het dringen geblazen. 

Maar het ging natuurlijk allemaal om de titel, wie 
mocht zich winnaar van de “Clevers Open 2022” 
noemen. Voor wie gloorde er eeuwige roem en wie 
moet daar misschien nog een jaartje op wachten? 
Kortom er moest geknokt worden. Bloed, zweet en 
tranen!  

Er werden 125 wedstrijden gespeeld. Het weer zat 
mee. Op een enkel buitje na, was de temperatuur 
zo aangenaam dat de spelers en ook het publiek tot 
en met de laatste wedstrijd buiten konden genieten 
van de spectaculaire tennis- en padelwedstrijden. 
Iedere dag was er die gezellige, ontspannen, spor-
tieve en soms ook wat uitbundige sfeer op het park.

Na de poulewedstrijden volgden op zaterdag de 
spannende halve fi nales en tot slot op zaterdagmid-
dag alle fi nalewedstrijden met als hoogtepunt de 
fi nalewedstrijd van de toptennissers, gespeeld door 
Ricky de Bruijn met zijn partner Nick Faessen tegen 
Tom van den Dungen en Rik van Gerwen.

Omstreeks 19:30 uur waren alle fi nales gespeeld. 
Hierna volgde meteen de loterij waaraan veel van 
onze Sponsoren een extra bijdrage hadden gele-
verd.  Johan Vreugdenhil bedankte namens de toer-
nooicommissie alle deelnemers voor hun sportieve 
prestaties, het bestuur, de toernooicommissieleden 
en alle vrijwilligers van de club voor al het onder-
steunend werk. Tenslotte werden alle fi nalisten ge-
feliciteerd en verrast met een prachtige prijs. 

Met trots vermelden we hier de Overloonse fi nalis-
ten van de Clevers Open

Padel
HD 4/5 1e: Martijn Haverkort en Ivo Willems

2e: Bram Kersten en Tim van der Vleuten
HD 6/7 1e: Rik Geurts en Mitchell Verbeek

2e: Joris van den Hoogen en Dennis Priem
D8/9 1e: Jarno Bovee en Dave Koster

2e: Pieter Henckens en Edwin Weerts

Tennis:
HD2 1e: Tom van den Dungen en Rik van Gerwen

2e: Ricky de Bruijn en Nick Faessen
HD4: 1e: Björn Kuenen en Roel Vreugdenhil

2e: Mark Heijnen en Björn Schaap
HD5:  1e: Pim Oude Elferink en Micha Saalmink

2e: Niels Verbeek en Roel Vreugdenhil
HD6 1e: Gijs Mooren en Rick Tax

2e: Stef Claessen en Sieb Jakobs
HD7 1e: Jesse Thijssen en Stef van de Voort

2e: Pierre Vloet en Ron Vloet
HD8 1e: Koen Pijpers en Nils Swinkels

2e: Anton Broekman en Jos Kuenen
DD6 1e: Aniek Cox en Mandy Verlinden

2e: Ingrid Lochs en Anneke Mocking
DD7 1e: Lisanne de Bruijn en Jessica Wyrthi

2e: Monique Breijer en Jolijn van Gaal
GD6 1e: Peter ten Brucke en Hinriette Kanning

2e: Rob van de Berk en Yanthe Gijsen
GD7 1e: Toon Meijer en Marianne Bruijsten

2e: Toine Nijssen en Ingrid Lochs.

Veel dank aan:
•  Alle deelnemers voor hun sportieve inzet.
•  Toernooisponsor Clevers en andere sponsoren
•  Het bestuur, commissies en vrijwilligers van onze

club voor hun tomeloze inzet.  We kijken terug op
een zeer geslaagd, sportief en gezellig toernooi.

Op onze website www.tploonseduinen.nl zijn de 
uitslagen met de scores en de foto’s te zien.
Tot ziens op het volgende toernooi.

Beste inwoners van Overloon,
Zaterdag 20 augustus is het zo ver! Dan start de ker-
mis in Overloon. 
Tot en met 24 augustus kunnen we dan weer 5 da-
gen genieten van al het moois wat de kermis ons te 
bieden heeft.

Binnen het Kermiscomité is een aantal verande-
ringen doorgevoerd, zo is ervoor gekozen om met 

verschillende werkgroepen te gaan werken. Mocht 
je graag mee willen denken in een van deze werk-
groepen, spreek dan gerust iemand van de werk-
groep aan.

Onder andere zijn de voorbereidingen voor de Kin-
derkleedjes en de kleurwedstrijd in volle gang, je 
kunt je voor de Kinderkleedjesmarkt ook al aanmel-
den via de mail. Kijk voor meer informatie op onze 
website (www.delonsekermis.nl), mail gerust naar 
delonsekermis@gmail.com, en houd Ons Eigen Erf 
in de gaten!

Hopende jullie allemaal te treffen tijdens de Lónse 
Kermis!''
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Kerkberichten

Vieringen 3 en 10 juli 2022

Zondag 3 juli 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ella Manders 
Theobalduskoor

Misintentie:
Voor de weldoeners van de kerk.

Zondag10 juli 10:30 uur 
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet:Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintentie:
Jaargetijde: 
Toon en Bertha Verblakt-Mertens
Wim en Anna Willems-Jans

Kosterdienst
3 – 10 juli
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

10 juli – 17 juli
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van, 17 en 24 
juli 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 5 
juli op te geven. U hebt daarvoor de volgende moge-
lijkheden: met een envelop in de brievenbus naast de 
voordeur van de pastorie of via het e-mailadres van 
de parochie (info@theobaldusparochie.nl). De kosten 
voor een intentie bedragen € 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

Het mag geen naam hebben
•  Unne Bèkse vrijwilliger van het jaar bij SSS’18…..? ’t Moet echt niet gekker 

worden!

• Spreekuur poppendokter tijdens KinderVakantieWeek?!

• Carnaval 2023; “Dè zal òns nie kulle”

• Hoe lang duurt de Lónse Wandel 4-daagse en waar wordt die gehouden?

• Een grensoverschrijdende fi etsdag? Mag dat wel?
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Een grote pluim voor deze mannen!

Op 23 mei jl. tijdens een onweersbui met twee har-
de knallen stond ik hier in Overloon in huis, zonder 
stroom en zonder internetverbinding.

Deze mannen hebben mij reuze geholpen door al-
les te controleren of er ergens nog een gevaar voor 
brand kon ontstaan en zij hebben contact gezocht 
met de stroomleverancier wat er op dat moment 
geregeld kon worden.

Ik kon gelukkig bij de buren overnachten en mijn 
diepvriesspullen konden daar tijdig in de vriezer en 
koelkast.

Ze hebben alles keurig voor mij geregeld en overge-
bracht zodat ik er niet alleen hulpeloos voor stond 
en daarom een heel grote dank hiervoor!

Ans Toemen

Thema Carnaval 2023

Hoewel de zomer nog maar net be-
gonnen is, zijn de voorbereidingen 
voor het komende carnaval alweer 
in volle gang. We hopen dat corona 
ons niet meer in de weg zal staan en 

gaan ervan uit dat we eindelijk weer een volledig 
carnavalsprogramma zullen kunnen presenteren. 
Vandaar ook dat het thema voor 2023 zal luiden:

“Dè zal òns nie kulle”

In het Nederlands is dit te vertalen als “dat zal ons 
de das niet omdoen”. 

Gebruik het thema als het je past, maar schroom 
niet om eigen ideeën los van het thema in te zetten 
bij bijvoorbeeld liedjesmiddag of optocht.

PS: houd onze website en social mediakanalen in de 
gaten voor alle updates omtrent Carnaval 2023

Op de foto vier generaties:

Annie Vloet-Verstraaten (93),
Marij Hubers-Vloet (64),

Lise Hubers (33) en
dochter Nim, geboren op 24 mei.
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Kindervakantieweek 2022
26 t/m 28 juli

Het is weer bijna tijd voor 
Kindervakantieweek! In 
de eerste week van de zo-

mervakantie gaan ruim 130 kinderen een geweldi-
ge start van hun vakantie beleven. De werkgroepen 
hebben hun best gedaan om er weer een fantastisch 
programma van te maken. Wij hebben er zin in!

Inzameling textiel
Heeft u nog schoon textiel (lakens, kussenslopen, 
gordijnen etc.) waar u niets meer mee doet? Maak 
ons er dan blij mee! Wij staan klaar om uw spullen 
in ontvangst te nemen op:

Zaterdag 23 juli
11:00 – 12:00 uur

Gildeterrein Stevensbeekseweg

Donderdagochtend 28 juli voor de jongste inwoners 
van Overloon
Op donderdagochtend is er een programma voor 
alle kinderen uit Overloon uit groep 1 en 2 of die 
nog niet op de basisschool zitten. Je kunt dan 
schminken, knutselen, een ponyritje maken en nog 
véél meer. De poppendokter is ook aanwezig, dus 
breng je pop of knuffel mee als deze een bezoekje 
aan de dokter nodig heeft. Het programma begint 
om 9:30 uur en duurt tot 11:00 uur. Inschrijven is 
niet nodig, het is wel de bedoeling dat ouders bij 
hun kinderen aanwezig blijven.

Optocht
Op donderdag 28 juli start de afsluitende barbecue 
om ongeveer 17:00 uur. Voor bezoekers is het moge-
lijk om voor een aantrekkelijk bedrag een hapje en 
een drankje te nuttigen. Rond de klok van 18:30 uur 
start onze optocht door het dorp. Houd onze face-
bookpagina in de gaten voor gewijzigde tijden. We 
hopen weer veel mensen langs de wegen te zien.

De route is:
• Stevensbeekseweg
• Engelseweg
• 14 Oktoberplein
• Venrayseweg
• Museumlaan
• Generaal Hasbroucklaan
• Generaal Whistlerlaan
• Kerkpad
• Derpshei
• Engelseweg
• Stevensbeekseweg

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek
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De mantelzorgwaardering kan
weer aangevraagd worden

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een 
attentie aan mantelzorgers, vanwege de waarde-
ring voor hun onmisbare inzet. De attentie betreft 
€ 100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Ben jij 
mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan 
aan via www.mvplein.nl. Aanvragen kan van 1 juni 
tot 15 december 2022.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Mantelzorg 
is vaak geen keuze. Het overkomt je, wanneer een 
dierbare extra zorg nodig heeft. De waardering 
voor mantelzorgers voelen we dan ook het hele 
jaar door. We hopen onder meer via deze attentie 
iets terug te kunnen doen voor onze mantelzorgers, 
want ze hebben het meer dan verdiend.”

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorg-
waardering?
•  Je bent 18 jaar of ouder.
•  Het gaat om langdurige zorg: langer dan drie

maanden en minimaal acht uur per week (gemid-
deld).

•  Per zorgvrager kan één mantelzorger deze waar-
dering ontvangen.

•  Een mantelzorger kan maximaal twee waarderin-
gen ontvangen.

•  De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt ver-
leend, woont in de gemeente Land van Cuijk.

•  Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je
ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager 
éénmaal per jaar verstrekt. De mantelzorgwaarde-
ring ontvang je het kwartaal volgend op het kwar-
taal waarin de aanvraag is ingediend. 

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers
Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar 
die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of 
verslaafd familielid kunnen een waardering aanvra-
gen. Hier gaat het om een geldbedrag van € 30,-, 
waarbij de bovenstaande criteria niet gelden. Het 
is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantel-
zorgwaarderingen te ontvangen voor jonge mantel-
zorgers. Wel geldt dat de zorgvrager, aan wie man-
telzorg wordt verleend, in de gemeente Land van 
Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 
en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzor-
gers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak 
maken op de volwassen mantelzorgwaardering. 

AVOND VAN DE FILMMUZIEK

Tijdens deze avond zal de 
fanfare u een prachtige en 
complete avond fi lmmuziek 
presenteren! Op een unieke 
en mooie groene locatie zal 
er een groot beeldscherm 
aanwezig zijn waarop stuk-

jes fi lm getoond worden waarbij de muziek live zal 
klinken!
Fake vingerafdrukken, geïmplanteerde microchip, 
snelle mooie auto’s, damesbenen van de grond tot 
aan de rug! De creatieve James Bond weet elk pro-

bleem op te lossen met zijn doortastendheid en lef! 
De muziek is heerlijk om te spelen, met al die typi-
sche 007-aspecten in gedachten.

De wind in de zeilen, het kraken van het houten 
schip, de zilte geur van de oceaan vermengd met 
dat van brandend kruit en het blikken geluid van de 
metaal op metaal bij een zwaardgevecht. Spanning 
en sensatie, ook in het spelen van deze fi lmmuziek!
U bent van harte welkom!

AVOND VAN DE FILMMUZIEK - ZATERDAG 16 JULI AS – 20:30 UUR – OPENLUCHTTHEATER 
Kaartjes te krijgen via openluchttheateroverloon.nl, PLUS Verbeeten Overloon en Restaurant Museumzicht
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De mantelzorgwaardering kan
weer aangevraagd worden

De gemeente Land van Cuijk verstrekt jaarlijks een 
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maanden en minimaal acht uur per week (gemid-
deld).
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dering ontvangen.
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leend, woont in de gemeente Land van Cuijk.

•  Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan, je
ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.
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AVOND VAN DE FILMMUZIEK
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Mooie, gezellige locatie met hapje & drankje
Fijne zandbodem omop te rijden

Leuke prijzen o.a. van lokale ondernemers
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SSS’er van het jaar 2022: Hans Willems!! 

Op een goed bezochte vrijwilli-
gersavond, waar alle vrijwilligers 
werden bedankt voor hun inzet 
voor onze vereniging, is Hans 

Willems verkozen tot SSS’er van het jaar. Al jaren-
lang bestaat er binnen SSS’18 de traditie om een 
SSS’er van het jaar te benoemen. Dit is iemand die 
enorm veel voor de club doet en heeft betekend. 

Hans is al decennialang aan onze club verbonden 
en het kenmerkende van Hans is dat hij een enorme 
verbinder is en een echte mensen-mens. Hij is ge-
start als jeugdtrainer in 1984 bij de A-jeugd en werd 
daarmee direct kampioen en promoveerde naar de 
Topklasse. Vervolgens is hij in 1988 aangesteld als 
trainer van Ut Urst waarmee hij in 1989-1990 via 
de nacompetitie promoveerde naar de 3e klasse 
tegen Swalmen. In het jaar 2000 werd Hans we-
derom aangesteld als trainer van Ut Urst. Na een 
aantal moeizame seizoenen ervoor kreeg Hans 
direct na aanstelling het vlaggenschip van onze 
vereniging weer aan de praat door direct een pe-
riodetitel te realiseren. 
In een fase dat het privé even wat minder ging 
was het Kees van der Kroon die vroeg of Hans 
weer wilde gaan trainen bij SSS’18 en Kees zei 
‘gen druk’ Hans. Kijk maar wanneer het jou uit-
komt. Hans ging weer rustig aan de slag als trai-
ner van de lagere seniorenelftallen en kwam er 
mede hierdoor weer bovenop. Zo is Hans vanaf 
2009 verbonden als vrijwilliger aan onze club. 
Momenteel maakt Hans deel uit van onze voet-
baltechnische commissie waar hij verantwoorde-
lijk is voor het elftal O23 en de doorstroming van 
onze jeugd naar de senioren.

Hans is een echte teamspeler en heeft een aan-
tal befaamde uitspraken zoals “Jongens wat er 

ook gebeurt, winnen of verliezen: Na de wedstrijd 
allemaal een tientje onder dun assenbak en juh” en 
“Een hele goede spits, draait en kapt uit alle hoe-
ken en standen, maar zo goed is hij ook niet want 
anders had die niet in de 4e klasse gepeeld”, of “En 
die laatste man is niet zo snel. Die loop ik voorbij 
met ‘een blaedje bier’ zonder te knoeien”. Deze uit-
spraken karakteriseren Hans en zorgen ervoor dat 
je als speler automatisch een glimlach op je gezicht 
krijgt.

Hans, je bent voor onze vereniging een gouden 
kracht en we hopen dat je nog lang betrokken blijft. 
Ook willen wij Marianne bedanken voor de tijd dat 
Hans ‘an dun andere kant’ van het viaduct is. Van 
harte gefeliciteerd met deze benoeming Hans!

Bijna is het zover, op 5 juli start de 1e Lónse Wandel 
4-daagse! We gaan 4 dagen wandelen, zingen en
plezier maken. Hopelijk hebben jullie er net zo'n zin
in als wij.

De werkgroep is blij met alle aanmeldingen van zo-
wel de wandelaars als van de vrijwilligers. Zonder 
jullie was dit niet gelukt! De laatste voorbereidin-

gen worden getroffen zodat we de eerste editie 
met succes kunnen volbrengen!

Het zou mooi zijn als we veel enthousiaste mensen 
langs de routes kunnen treffen. Op vrijdag 8 juli 
sluiten we de 4-daagse af met een defi lé, de jeugd 
zal dan in 1 groep vanuit het Gildeveldje naar De Pit 
(via de Engelseweg) lopen. Hierna is een drankje en 
versnapering in De Pit mogelijk.

Op naar die welverdiende
medaille!''
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

TROOSTCADEAUTJES
Zie pagina achteraan.

Het is onderhand genoeg geweest.
Ik ga terug naar degene die ik liefh ad.

-Annie-

Na een leven dat gekenmerkt werd
door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid 

en liefde is van ons heengegaan

Annie van Mierlo-Jacobs
Zij overleed op 9 juni 2022

in de leeft ijd van 93 jaar.

Echtgenote van
Jan van Mierlo †

Voor altijd in ons hart Marianne ✩

Familie Jacobs
Familie van Mierlo

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fi jne brieven en kaarten

die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van ons pap en trotse opa

Toon van Opbergen
~ Tôntje de Snéjer ~

Echtgenoot van
Lies van Opbergen-Emonts †

Speciale dank aan de verenigingen,
muzikanten en sprekers die de uitvaart

in het Openluchttheater te Overloon
zo speciaal en indrukwekkend

hebben gemaakt.

De leegte blijft nog moeilijk te
aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid

verzacht het verdriet en vergroot de
moed om verder te gaan.

Ron en Sandra, Chris, Fer
Barry en Bram

Overloon, 21 juni 2022

Mocht u nog een persoonlijke herinnering
en/of anekdote aan Toon met ons willen

delen dan kan dat nog via:
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleance-

register

Vermist sinds
9-6-2022:

grijze kater Sangha:
slank postuur, kortharig, 

overwegend grijs met wit 
vlekje op buik en een paar 
witte haren op de borst.

Karakter erg
schuw/terughoudend.

Gelieve direct 06-48958999 bellen bij
zichtmelding en niet zelf vangen aub.

Omgeving Stevensbeekseweg bij
Zooparc Overloon.
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AVOND VAN DE FILMMUZIEK
FANFARE VRIENDENKRING OVERLOON

zaterdag 16 juli | 20:30 uur | € 7.50

PIM & POM EN DE BEESTENBENDE
MARIO & SAFFIRA

woensdag 27 juli | 14:30 uur | € 7,50 | 2+

RICCIOTTI’S FUTURA TOUR
RICCIOTTI ENSEMBLE

woensdag 3 augustus | 19:30 uur | gratis

DE TOVERNAAR VAN OZ
THEATERGROEP MARIAHOUT

woensdag 10 augustus | 14:30 uur | € 7.50 | 4+

OP REIS MET DIRK SCHEELE
DIRK SCHEELE

woensdag 31 augustus | 14:30 uur | € 8,50 | 2+

DE LÓNSE BUITENBIOS
THE WORLD’S FASTEST INDIAN

zaterdag 3 september | 20:30 uur | € 7,50

ZOMERVOORSTELLINGEN 2022

www.openluchttheateroverloon.nl   |   facebook.com/openluchttheateroverloon
Locatie: Openluchttheater in het park van het Oorlogsmuseum. Bij slecht weer in gemeenschapshuis De Pit! 

Kaarten verkrijgbaar bij P Verbeeten, Restaurant Museumzicht, via de website en aan de kassa, zolang de 
voorraad strekt. 
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HUISARTSENPRAKTIJK VAN ORSOUW IS GESLOTEN:
vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli

en
maandag 22 augustus t/m vrijdag 2 september

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 !

Houd jij van zingen, dansen & acteren én 
sta je graag op het podium? Dan zijn de 
musical lessen van Musicalkidz écht iets 

voor jou! 

Na de zomervakantie starten we een 
tweede groep. De lessen zijn op 

vrijdagmiddag in De Pit 
16.00-17.00 uur: Groep 4 t/m 8 

17.00-18.00 uur: Vanaf de brugklas 
Kijk voor meer informatie op 

www.musicalkidz.nl 

Kom jij ook kijken bij de musical 
‘Wonderen Bestaan’? 9 Juli in het 

Openluchttheater. Kaartjes zijn €10,- per 
stuk en verkrijgbaar via 

info@musicalkidz.nl  

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

2299 jjuunnii WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn ‘‘ DDoooorr FFeemmkkee RRoonnggeenn eenn SSiillvviiaa JJaannsssseenn 
33 jjuullii MMaarriieellllee BBeekkss && FFrriieennddss  -- AANNAARRUUPPAA WWiiee jjaarriigg iiss ttrraakktteeeerrtt!!!! 
1100 jjuullii MMuuzziikkaallee vvoooorrsstteelllliinngg ‘‘WWaaaarr vviinndd jjee hheett ggeelluukk’’ ddoooorr MMuuzziiffiiqquuee 
2200 jjuullii  22ee aavvoonndd VVrroouuwweenncciirrkkeell ddoooorr BBiijj LLooeess 
2299 jjuullii WWoorrkksshhoopp PPaalllleettsscchhiillddeerreenn 

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

Ruimte voor úw ideeën!
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Garageverkoop boeken,
Stevensbeekseweg 2a in Overloon.

Opbrengst voor Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt.

Afgelopen jaren hebben wij wegens corona een 
boekenmarkt bij ons georganiseerd. Gelukkig is dat 
nu niet meer nodig en kan het gewoon weer bij De 
PLUS (16 juli). 

Wij zijn zelfstandig een garageverkoop van boeken 
gaan houden. Al sinds Koningsdag kan iedereen 
voor 1 euro per stuk de mooiste boeken uitzoeken, 
die mensen uit Overloon en ver daar buiten bij ons 
gebracht hebben. Wij willen daar in de schoolva-
kantie mee doorgaan tot begin september. Dus nog 
alle gelegenheid om een collectie vakantielitera-
tuur aan te schaffen voor een zacht prijsje.

Wij zoeken daarvoor elk jaar een goed doel. Vorig 
jaar was dat “slachtofferhulp”, dit jaar wordt dat 
de Zonnegroet (voorheen De Zonnebloem) in Over-
loon. Zij doen fantastisch werk t.b.v. de kwetsbare 
ouderen, denk aan de rolstoeldriedaagse.

Het grootste deel van de collectie staat in de gara-
ge en wordt regelmatig aangevuld. Speciale boeken 
hebben wij apart staan. Als u daarvoor belangstel-
ling hebt kunt u even aanbellen. Denk hierbij aan: 
Een grote collectie Engelstalige boeken, romans en 

thrillers van bekende schrijvers, oorlogsboeken, an-
tiquarische boeken en naslagwerken.

Buiten staan nog dozen met boeken die u gratis 
mag meenemen.

Na het weekend van 16 en 17 juli worden de prijzen 
gereduceerd. Dit wordt dan aangegeven.

Wij willen hier nog lang mee doorgaan, dus ook vol-
gend jaar weer een garageverkoop van boeken en 
mogelijk een nieuw goed doel. U kunt altijd uw 'uit-
gelezen' boeken brengen. Mochten we niet thuis 
zijn, zet ze nu tijdens de boekenverkoop in de ga-
rage en daarna onder het afdak op het bankje, dan 
kunnen ze niet nat worden.

We zien u graag terug in onze garage. De werkwij-
ze is simpel: u zoekt de boeken uit, het verschuldig-
de bedrag deponeert u in de aanwezige honden-
spaarpot. 

Namens de Zonnegroet “Hartelijk Dank”.
Fam. Hendriks, Stevensbeekseweg 2a, Overloon.
Tel. 0478-642018

Regel uw gemeentelijke belastingzaken
met het Belastingloket 

Inwoners en ondernemers in de gemeente Land van 
Cuijk kregen het afgelopen weekend de aanslagen 
lokale belastingen en de WOZ-beschikking 2022. De 
gemeente heeft een digitaal loket voor belastingen 
ingericht. Via: www.gemeentelandvancuijk.nl/be-
lastingloket regelt u eenvoudig uw gemeentelijke 
belastingzaken.

Wat kunt u allemaal doen op het Belastingloket?
•  Machtiging voor automatische incasso afgeven of

wijzigen.
• Kwijtschelding aanvragen.
• Uw betalingen en openstaand saldo bekijken.
•  Het aanslagbiljet met de WOZ-beschikking raad-

plegen.
• Het taxatieverslag van uw woning inzien.
• Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
• Bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Kunt u geen gebruikmaken van het Belastingloket? 
Op werkdagen zijn we voor uw vragen over de loka-
le belastingaanslag bereikbaar via Tel. 0485-853500. 
Een mail sturen kan naar: belastingen@landvan-
cuijk.nl. Een brief stuurt u naar: Gemeente Land van 
Cuijk, t.a.v. Belastingen, Postbus 7, 5360 AA Grave. 
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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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Lieve Fietsvrienden

Eindelijk is het weer zo ver! 
Na 2 jaar Corona mogen wij 
eindelijk weer een Grens-
overschrijdende Fietsdag/
Radwandertag organiseren. 
Ook dit jaar valt het weer sa-

men met het Festival Mosaïque wat op vrijdag 1 juli 
van start gaat in winkelcentrum Mosaïque in Nieuw 
Bergen. Het fi etsevenement wordt georganiseerd 
door Niederrhein-Tourismus in Duitsland. De Ge-
meente Bergen neemt een deel van de routes over 
Nederlands grondgebied voor haar rekening.

Zondag is er vanaf 10:00 uur een markt waar hob-
byisten hun producten kunnen laten zien en even-
tueel te koop aanbieden.

De kramen zijn gratis en worden door de organisa-
tie geplaatst en ingedeeld. Er zij nog enkele kramen 
vrij. U kunt zich aanmelden via radwandertagber-
gen@gmail.com, laat wel even weten wat u in de 
kraam wilt laten zien of verkopen.

Deelname aan het fi etsevenement is geheel gratis. 
Dit jaar hebben wij maar liefst 8 fi etsroutes waar u 
uit kunt kiezen.

De routes variëren tussen de 45 en 60 km. U kunt 
ter plaatse kiezen welke route u wilt fi etsen. En-
kele van deze routes gaan ook gedeeltelijk over 
Duits grondgebied. Ga niet te laat van start zodat 
u onderweg kunt genieten van de mooie omgeving
rond de Gemeente Bergen en als het weer het toe-
laat op een bankje of een terras genieten van een
heerlijke lunch.

U kunt de routes starten in Nieuw Bergen op de 
Mosaïque, en in Well bij Brasserie De Sluis.  De stem-
pelposten onderweg sluiten om 16:30 uur. De post 
in het winkelcentrum Mosaïque sluit om 17:00 uur.

Twee van deze routes hebben als vertrek- en fi nish-
plaats pannenkoekenhuis Museumzicht in Overloon. 
De routes hebben een lengte van rond de 50 km. Ook 
daar kunt u vanaf 10:00 uur starten. De deelnemers 
die in Overloon hun stempelkaart bij de fi nish inle-
veren spelen mee in de tombola die door de organi-
satie van de Niederrheinische Radwandertag wordt 
georganiseerd. Indien u in de prijzen valt wordt het 
persoonlijk aan u bekend gemaakt door de Duitse 
organisatie.

Voor de liefhebbers die in het bezit zijn van een fi et-
sendrager, zij kunnen ook in Nieuw Bergen starten er 
zijn genoeg parkeerplaatsen. Zij kunnen dan kiezen 
uit 8 verschillende routes.

Als u niet kunt of wilt fi etsen kom toch naar de het 
festival en geniet van de diversen activiteiten. Rond-
om het plein zal op 3 plekken een springkussen ge-
plaats worden zodat de kleintjes zich volop zullen 
vermaken.

Als iedereen een zonnestraaltje meebrengt wordt 
het een geweldige dag!

Tot 3 juli!!!
Het team van de 
Grensoverschrijdende 
Fietsdag

Zuilenverschieten 2022
Theo Hendriks winnaar zuilenverschieten 2022

Op dinsdagavond 21 juni vond tra-
ditiegetrouw weer ons jaarlijks zui-
lenverschieten plaats. Vorig jaar zijn 

we natgeregend, daarentegen was het nu prachtig 
weer. 
Het zuilenverschieten is een activiteit ter nagedach-
tenis aan onze overleden gildeleden. Daarom be-
ginnen wij altijd met een minuutje stilte voor ieders 
eigen gedachten. Ook deze avond schieten wij op 
een houten vogel en degene die het laatste stukje 
van de vogel naar beneden haalt mag een jaar lang 
onze herinneringsbokaal in zijn of haar bezit heb-
ben. Dit jaar was het Theo Hendriks die het laatste 
restje naar beneden haalde. Na 104 schoten begaf 
de vogel het. Uit handen van onze erevoorzitter 
kreeg hij de herinneringsbokaal uitgereikt.
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In de week van 18 t/m 23 juli willen wij weer onze clubkampioenschappen (CK) 
organiseren. Wij gaan daarbij proberen de volgende categorieën te vullen:

HE / DE / DD / HD / GD / 60+ / Padel

Geef je op, alléén of met een tennismaatje, wij gaan dan een aantal leuke poules 
samenstellen, op gelijkwaardig speelniveau. Ook de zomerleden nodigen we van 
harte uit om zich in te schrijven. Inschrijven is alleen mogelijk via www.toernooi.nl
(de link is op www.tploonseduinen.nl te vinden), tot uiterlijk 10 juli! De 
poulewedstrijden worden doordeweeks in de avonduren gespeeld en op zaterdag 
vinden de finales plaats (mogelijk ook vroeg in de avond). Je mag maximaal 1 
verhindering opgeven, maar niet op de finaledag.

We willen op zaterdagavond 23 juli de CK afsluiten met een gezellige avond 
met een hapje en een drankje.

Ook als toeschouwer ben je deze week van harte welkom
op ons park om iedereen aan te moedigen!

g g

welkom

Adreswijziging & Zwangerschapsverlof
Allereerst wil ik alle klanten bedanken die afgelopen jaar de weg naar 

JC Huidkliniek hebben gevonden. Bedankt voor het gestelde vertrouwen!

Door de komst van onze eerste kindje is het voor mij helaas niet meer 
mogelijk om de gehuurde ruimte in Gezondheidscentrum D´n Bond na 

9 juli 2022 – de start van mijn verlof - aan te houden. 

MAAR.. JC Huidkliniek stopt niet!! Vanaf 28 oktober zal ik de 
werkzaamheden gaan uitvoeren in een aparte ruimte aan ons huis.

Ik hoop jullie na mijn verlof, vanaf 28 oktober 2022, weer te mogen 
verwelkomen op onderstaand adres:

Zevenblad 42, 5803 LZ Venray
Vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht? Neem contact op!
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Op zaterdag 18 juni heb-
ben we het 20-jarig bestaan 
gevierd.

Met een beknopte drive waren de 3 beste paren in 
lijn 1:
1 Jac Huijs & Piet Willems  77.08%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 68.75%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 68.75%

In lijn 2 waren de 3 paren met de hoogste score:
1 Mien & Jac Spreeuwenberg 79.31%
2 Harry Willems & Tonnie Polman 66.81%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 63.89%

♠♣ ♥♦

We zien 'r wer…

Ja, weej laeve nog en 't is schandalig lang geleeje dè 
gillie iets van òns het gehuurd, mar dor kumt nou 
verândering in, want weej hebbe 'n neej thema. 
Laura Janssen het 'n kakelvers stuk geschreve, mit 
beejpâssende foto's. Kiekt mar 's beej 't thema òp 
ònze website.
Sins we wer mugge zien we ok wer iedere urste 
woensdag van de mónd beej de koersballers ien De 
Pit waor we woorde en uutdrukkinge vörlegge án 
minse van 'ne respectabele laeftied.

Verder gón weej òp móndag 10 oktoëber wer 'nen 
aovend Lóns praote vör beginners organisiere. Món-
dag 21 november doen we det ok vör kiender. As ge 
zin het um mit te doên geft òw dan òp via info@
wiewabewaart.nl Daor kunde trouwes ok moie Lón-
se woorde nor toe maile die weej nog nie òp de site 
hebbe staon.

Wies wer 's!

20 jaar Overloonse Bridge Club

Op 18 juni vond de viering 
van het 20-jarig Jubileum 

van de  Overloonse Bridge Club in de Raaijhal  plaats. 
De initiatiefnemers voor deze club waren Jeannette 
en Piet Cremers en Gerda en Mathieu Crooijmans. 
Al in 2001 werden hier de eerste stappen voor ge-
zet. De oprichting van de bridgeclub vond plaats op 
dinsdag 9 april 2002 in Museumzicht Overloon. Wij 
mogen zeer tevreden terugzien op dit zeer geslaag-
de evenement. Alle vrijwilligers van het afgelopen 
jaar werden in het zonnetje gezet. Extra aandacht 
ging echter uit naar de VRIJWILLIGER van de Over-

loonse Bridge Club: Gerda Crooijmans. Vanaf de 
oprichting tot op de dag van vandaag heeft zij al-
tijd een bestuursfunctie bekleed. Haar bereidheid 
om alle voorkomende zaken tot in de puntjes te 
regelen wordt door de leden zeer gewaardeerd en 
stimuleert de overige leden om de handen uit de 
mouwen te steken.  Er is ook een compliment op 
z’n plaats voor de uitbater van de Raaijhal Harold 
Goemans en onze sponsor PLUS Verbeeten.  Mede 
dankzij hen hebben wij kunnen genieten van een 
uitstekend verzorgd koud- en warmbuffet. 
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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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid
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Agenda
2022
29 juni 
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
Grand Café Effe, 17:30 uur
29 juni
KBO, Wonen en de oude dag, de 
Pit, 18:30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick, vertrek 8:45 
uur vanaf De Pit
2 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
3 juli
Gilde, Koningschieten
Grensoverschrijdende fi etstocht.
Vertrek om 10.00 uur bij Günther
5 t/m 8 juli
SJIL, De Lónse 4-daagse

6 juli
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
6 juli
KBO, Kienen
9 juli
Openluchttheater, Wonderen Be-
staan door MusicalKids, 15:00 uur
13 juli
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Lónse bieb, Boekenmarkt, bij de 
PLUS
16 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek, Openluchttheater, 20:30 uur

20 juli
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
20 juli
KBO, Kienen
22 juli
KBO Samen eten en ontmoeten 
In sportcafé Raayhal 17.30 uur
26 t/m 28 juli
Kindervakantieweek
27 juli
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
27 juli
Openluchttheater, Familievoor-
stelling Pim en Pom en de Bees-
tenbende door Mario en Saffi ra, 
14:30 uur
30 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur

Agenda

Woensdag 29 juni Samen Eten en Ontmoeten. Res-
taurant Grand Café Effe. Opgave bij Christine Hen-
driks 06-13180710.
Woensdag 29 juni Informatieavond “Wonen en de 
oude Dag” in de Pit. Aanvang 18:30 uur.
Donderdag 30 juni Fietspicknick. Vertrek 8:45 uur 
vanaf De Pit. 
Woensdag 6 juli Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Woensdag 13 juli Koken voor Ouderen in de foyer 
van De Pit. Aanvang 12:00 uur.
Alleen op uitnodiging.
Woensdag 20 juli Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Vrijdag 22 juli Samen Eten en Ontmoeten in sportca-
fé Raaijhal. Aanvang 17:30 uur. Opgave bij Christine 
Hendriks 06-13180710.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten voor actueel nieuws. De website van KBO Over-
loon vindt u als u in de adresbalk bovenin het vol-
gende typt: http/www.kbo-overloon.nl (vergeet 
het tussenliggend streepje niet)

Met de KBO naar de Floriade
De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt 
één keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats ge-
houden. Dit jaar is Almere het podium voor de Flo-
riade 2022.
Met als thema “Growing Green Cities’. Een feest 
voor iedereen met een groen hart.

Wanneer: Donderdag 1 september. Nadere informa-
tie volgt per fl yer met inschrijfstrook eind juli. We 
hopen weer op voldoende belangstelling.

Bedevaart naar Kevelaer 9 juni 2022
Het was na de coronatijd een heel speciale bede-
vaart. Weer samen met onze pelgrims een mooie 
viering bijgewoond in de Kerzenkapelle voorbe-
reid door de werkgroep Zingeving van onze KBO. 
Samen zingen uit volle borst, dat gaf verbinding. 
Onze 'rugzakjes' gevuld met ook de zwaarte van 
het leven, voelden na dit samenzijn bij Maria van 
Kevelaer en het opsteken van een kaarsje, een stuk-
je minder zwaar aan. Daarna deze belevenis delen 
in restaurant “Hollandia”, onder het genot van 
‘Kaffee mit Kuchen’ gaf dit stof tot spreken. Daarna 
stapten onze fi etsers als eersten weer op hun stalen 
ros, want zij hadden de tijd weer nodig om voor de 
avond thuis te zijn.
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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 
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u kunt bij ons 
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl Leefstijl- & Vitaliteitscoach

Anke Philipsen
Peter Zuidstraat 14 - Overloon

anke@rootscarrots.nl - 0630179165
www.rootscarrots.nl

LEEFST I J L - COACH ING

Gewichtsverl ies/-behoud
Vergroten energie
Posit iever zelfbeeld
Leefst i j lverandering

VERGROTEN VEERKRACHT:

V I TAL I TE I T S -COACH ING

Fysieke- of mentale klachten
Stress- en burn-out
Herstel len balans prive/werk
Gemis levensmissie/z ingeving

PREVENTIEF & CURATIEF
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3 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
3 augustus
Openluchttheater, Ricciotti’s Fu-
tura-tour door Ricciotti ensem-
ble, 19:30 uur
10 augustus
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar 
van Os door Toneelvereniging 
Mariahout, 14:30 uur
13 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
16 augustus
Zonnegroet, BBQ
17 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
24 augustus
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder, 12:00 - 18:00 uur
31 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
31 augustus
Openluchttheater, Op reis met 
Dirk Scheele
3 september
De Lónse Buitenbios, met de fi lm: 
The world’s fastest Indian, 20.30 
uur
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
7 september
KBO, Kienen
10 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
17 september
Zonnegroet, Verwendag

18 september
Fanfare, Fanfaredag 
21 september
KBO, Kienen
23 en 24 september
Loën wet ‘t
24 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
2 oktober
Oker, Optreden met gastoptre-
dens, ‘t Helder
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
8 oktober
Sportivo, Reünie 
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
10 oktober
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote, de Pit, 20:00 uur
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”
7 november
Zonnegroet, Verwendag
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
11 november
Vör de kerk òp ‘t plein, Pleinfeest
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
21 november
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur

24 november 
KBO, Algemene Ledenvergade-
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

2023
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen Jeugdcarnaval
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond
28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
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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 3 juli.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 15 juni: Gerda Gorter
 (Prijs beschikbaar gesteld door TROOSTCADEAUTJES).

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 
voorkomen.

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

ATTENT
EENLING
ETTER
EVIDENT
FLARD
GEMAK
GRAPPA
KREUPEL
MONTAGE
OPJAGEN
PETEKIND
REUMAPATIENT
ROBOT
SNEEK

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

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

2 7 4
8 5 6

9 8
9 1

9
7 3 4

6 2 1
5 7 6
1 3 5
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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 3 juli.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 15 juni: Gerda Gorter
 (Prijs beschikbaar gesteld door TROOSTCADEAUTJES).

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 
voorkomen.

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

ATTENT
EENLING
ETTER
EVIDENT
FLARD
GEMAK
GRAPPA
KREUPEL
MONTAGE
OPJAGEN
PETEKIND
REUMAPATIENT
ROBOT
SNEEK

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

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

2 7 4
8 5 6

9 8
9 1

9
7 3 4

6 2 1
5 7 6
1 3 5
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  

Voor de vijfde keer de 
klantvriendelijkste bank. 
Klanten, hartelijk dank 
voor deze waardering!
De klantvriendelijkste bank is de 
grootste onafhankelijke publieksprijs 
voor klantvriendelijkheid in de 
branche Banken en is op initiatief van 
MarketResponse.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

t
bank 
editie 20 22
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Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 
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