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Kindervakantieweek 2022  26 t/m 28 juli

Foto: Albert Hendriks

Het is weer bijna tijd voor Kinder-
vakantieweek! In de eerste week 
van de zomervakantie gaan ruim 
130 kinderen een geweldige start 
van hun vakantie beleven. De 
werkgroepen hebben hun best ge-

daan om er weer een fantastisch programma van te 
maken. Wij hebben er zin in!

Inzameling textiel
Heeft u nog schoon textiel (lakens, kussenslopen, gor-
dijnen etc.) waar u niets meer mee doet? Maak ons er 
dan blij mee! Wij staan klaar om uw spullen in ont-
vangst 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, knut-
selen, een ponyritje maken en nog véél meer. De pop-
pendokter 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 mogelijk om 
voor een aantrekkelijk bedrag een hapje en een drank-
je te nuttigen. Rond de klok van 18:30 uur start onze 
optocht door het dorp. Houd onze facebookpagina 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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Het mag geen naam hebben
•  Er zat dit jaar weer best veel schot in op het Gildeterrein, toch!?

•  Googelen naar ‘theatrale tapas’ leverde me geen enkel zoekresultaat op…

•  Zonnegroet-hesjes… een collector’s item!?

•  Vliegbasis de Peel laat nadrukkelijk van zich horen….

Geert Arts nieuwe koning
van het Sint Theobaldusgilde

Op zondag 3 juli hielden wij weer 
ons jaarlijks Koningschieten.
Na twee coronajaren van onze-

kerheid, konden we dit jaar weer zonder zorgen 
ons Koningschieten organiseren. Toch was het voor 
ons nog effe puzzelen om alles goed georganiseerd 
te krijgen. Hier en daar moesten toch wat aanpas-
singen gedaan worden.

Op zondagmorgen om 9:00 uur gingen onze 
trompettisten op pad om de reveille te laten 
horen in het dorp. Samen met ons huidige 
koningspaar in een open auto trokken we 
door Overloon om iedereen wakker te schud-
den met de mededeling dat het weer ons 
jaarlijks Koningschieten was. Dit jaar was er, 
na 2 jaar, ook weer een Heilige Mis in onze 
Theobalduskerk. Na een gezamenlijke lunch 
was de loting voor het Koningschieten en 
rond 14:00 uur konden we, na het ontdoen 
van het zilver bij de ‘oud-koning’, beginnen 
met het schieten.
Dit jaar hadden we ook weer een publieks-
vogel geplaatst voor degenen die als publiek 
ook wel eens willen proberen hoe dat voelt 
om de vogel naar beneden te schieten.

Na 262 schoten was het Geert Arts die het 
laatste restje van de vogel naar beneden 
haalde. Het is voor Geert de 2de keer dat hij 
zich tot koning schoot van ons gilde. Elf jaar 
geleden deed hij dit namelijk ook. Op ons 
gildeterrein werd hij, samen met zijn vrouw 
Gerty, geïnstalleerd als nieuw koningspaar.

Geert van harte profi ciat en maak er een 
mooi koningsjaar van!

Bij het publiek was het Margret Schijf die na 
222 schoten de vogel liet vallen en bij de se-

nioren was het Rina Arts die na 199 schoten de vo-
gel de geest gaf. Zij kregen een zilveren schild uit 
handen van voorzitter Willeke Boom uitgereikt.

We kunnen weer terugkijken op een heel mooie 
dag.



2

Het mag geen naam hebben
•  Er zat dit jaar weer best veel schot in op het Gildeterrein, toch!?

•  Googelen naar ‘theatrale tapas’ leverde me geen enkel zoekresultaat op…

•  Zonnegroet-hesjes… een collector’s item!?

•  Vliegbasis de Peel laat nadrukkelijk van zich horen….

Geert Arts nieuwe koning
van het Sint Theobaldusgilde

Op zondag 3 juli hielden wij weer 
ons jaarlijks Koningschieten.
Na twee coronajaren van onze-

kerheid, konden we dit jaar weer zonder zorgen 
ons Koningschieten organiseren. Toch was het voor 
ons nog effe puzzelen om alles goed georganiseerd 
te krijgen. Hier en daar moesten toch wat aanpas-
singen gedaan worden.

Op zondagmorgen om 9:00 uur gingen onze 
trompettisten op pad om de reveille te laten 
horen in het dorp. Samen met ons huidige 
koningspaar in een open auto trokken we 
door Overloon om iedereen wakker te schud-
den met de mededeling dat het weer ons 
jaarlijks Koningschieten was. Dit jaar was er, 
na 2 jaar, ook weer een Heilige Mis in onze 
Theobalduskerk. Na een gezamenlijke lunch 
was de loting voor het Koningschieten en 
rond 14:00 uur konden we, na het ontdoen 
van het zilver bij de ‘oud-koning’, beginnen 
met het schieten.
Dit jaar hadden we ook weer een publieks-
vogel geplaatst voor degenen die als publiek 
ook wel eens willen proberen hoe dat voelt 
om de vogel naar beneden te schieten.

Na 262 schoten was het Geert Arts die het 
laatste restje van de vogel naar beneden 
haalde. Het is voor Geert de 2de keer dat hij 
zich tot koning schoot van ons gilde. Elf jaar 
geleden deed hij dit namelijk ook. Op ons 
gildeterrein werd hij, samen met zijn vrouw 
Gerty, geïnstalleerd als nieuw koningspaar.

Geert van harte profi ciat en maak er een 
mooi koningsjaar van!

Bij het publiek was het Margret Schijf die na 
222 schoten de vogel liet vallen en bij de se-

nioren was het Rina Arts die na 199 schoten de vo-
gel de geest gaf. Zij kregen een zilveren schild uit 
handen van voorzitter Willeke Boom uitgereikt.

We kunnen weer terugkijken op een heel mooie 
dag.

3

Kerkberichten

Vieringen 17 juli t/m 14 augustus 2022
Zondag 17 juli 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Janssen
Acoliet: Vera Manders 
Theobalduskoor

Zaterdag 23 juli 19:00 uur
Gebedsdienst
Voorganger: gebedsdienstgroep
Koor: Palet

Zondag 24 juli 10:30 uur 
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor
Misintentie:
Jaargetijde voor Martinus van Osch

Zondag 31 juli 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Theobalduskoor

Zondag 7 augustus 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor of pastor
Theobalduskoor

Zondag 14 augustus 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor of pastor
Theobalduskoor
Misintentie: 
Jaargetijde voor Michel van Well en Harrie Cleutjens 
vanwege zijn verjaardag en tevens voor de overle-
den familie Cleutjens-Linders

Kosterdienst
17 – 24 juli
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814
23 juli
Jos van de Pas
Tel.: 0478 - 641268, alleen gedurende de gebeds-
dienst
24 juli – 30 juli
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835
31 juli – 6 augustus
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504
7 – 13 augustus
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

14 – 20 augustus
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 21 en 28 
augustus 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk 9 augustus op te geven. U hebt daarvoor de 
volgende mogelijkheden: met een envelop in de brie-
venbus 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
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Team ‘Voetballers’ winnaar van
Familie/Vrienden Biljarttoernooi LBC

In de maand mei vond voor de 
24e keer, in het sportcafé van de 
Raaijhal, het jaarlijkse Familie/

Vrienden biljarttoernooi plaats.

Het was een gezellig, mooi en sportief toernooi 
waarin 16 teams, elk bestaande uit 3 biljarters, zich 
van hun beste kant hebben laten zien.

Na loting waren er 8 poules samengesteld, waar-
van per poule het beste team verder ging naar de 
volgende ronde. Uiteindelijk bleven zo twee teams 
over voor de fi nale die gespeeld werd op vrijdag 4 
juni jl.

De fi naleteams waren: 
1. Het team ‘Los Vast’, bestaande uit Paul Olde
Hampsink, Martien Manders en Peter Janssen. De
teamnaam is een afgeleide van het oud-veteranen-
team van SSS’18 en bestaat uit een aantal oud-vete-
ranen die al jarenlang bij Grand Café EFFE een on-
derlinge biljartcompetitie houden.
2. Het team ‘Voetballers’, bestaat uit Marcel Gerrits,
Mario Elbers en Martijn Van Raaij. Deze teamnaam
had men gekozen omdat ze normaal gesproken

elke maandagavond met een groep mannen uit 
Overloon in de Raaijhal een partijtje onderling voet-
ballen.

Onder toeziend oog van de juryleden van LBC en 
de vele aanwezige supporters werden de partijen 
gespeeld.

Dat een fi nale saai kan zijn en minder mooi biljarten 
laat zien was zeker niet aan de orde tijdens deze 
fi nale. Er werden door beide teams redelijke series 
op het groene laken ‘getoverd’, maar dat er span-
ning op stond bleek wel. Punten die men onder 
normale omstandigheden gemakkelijk zou maken 
werden nu gemist. Hierdoor bleef het spannend tot 
het laatste moment.

Uiteindelijk bleek dat de ‘Voetballers’ hun zenuwen 
het beste in bedwang hielden en daar-
om mogen ze zich een jaar lang ‘kam-
pioen van het Familie/Vriendentoernooi 
van LBC’ noemen.

Martijn Van Raaij is DE kampioen van 
Overloon van 2022! Hij wist namelijk in 
de maand april ook al het individueel 
biljartkampioenschap bij Partycentrum 
Bos te winnen. Martijn, Mario en Mar-
cel, nogmaals gefeliciteerd met de over-
winning!

De toernooicommissie van LBC en de 
Raaijhal bedankt de teams die hebben 
meegedaan, schrijvers, tellers en sup-
porters voor deelname en aanwezig-
heid.

Fijn om te zien was dat er biljarters kwa-
men kijken die niet mee deden. Mis-
schien voor hen een reden om volgend 
jaar ook maar eens een team samen te 
stellen en mee te doen aan het Familie/
Vriendentoernooi.

Met sportieve groet en tot ziens in de 
Raaijhal!
Foto: vlnr Mario Elbers, Marcel Gerrits,
Martijn van Raaij
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Theatraal tapas

Schijt aan de Grens is natuurlijk 
al een en al theater, maar deze 
editie wordt daar nog iets aan 
toegevoegd. Niet alleen kan 
het publiek genieten van twee 

singer-songwriters, maar tijdens hun optredens kan 
er ook een hapje gegeten en gedronken worden. 
Er wordt een tapasplankje geserveerd en daarbij 
wordt wijn en/of bier uit de regio geschonken. Geen 
doorsnee tapas, maar theatrale tapas. Schijt aan de 
Grens zou immers Schijt aan de Grens niet zijn als 
we er niet een feestje van zouden maken. Het duur-
zame aspect dat dit jaar hoog in het vaandel staat 
wordt ook doorgevoerd in het eten, want de tapas 
zijn vegetarisch. Wij hebben al een voorproefje ge-
had en waren aangenaam verrast. De tapas worden 
gemaakt door de vrouwen van het Kookpunt, 
een clubje enthousiaste hobbykoks uit Overloon.

Je kunt het optreden van de singer-songwriters 
bijwonen en aanschuiven voor zo’n theatrale 
tapas op zaterdag 27 augustus tijdens het optre-
den van Loes Swinkels en/of op zondag 28 augus-
tus wanneer Jesper Albers zijn liedjes ten gehore 
zal brengen. 
Loes en Jesper treden per dag drie keer op en wel 
om 13:30, 15:00 en 16:15 uur.

Per optreden kunnen 30 gasten genieten van mu-
ziek, tapas en een glaasje wijn/bier. Het aantal 
stoelen in dit theater is beperkt, dus als je verze-
kerd wilt zijn van een plekje meld je dan van te-
voren aan. Dat kan via info@schijtaandegrens.nl 

Voor de prijs hoef je het niet te laten, want voor 
slechts € 9,- (= 3 munten) kun je al theatraal ge-
nieten. Dus kom gezellig met je vrienden, familie, 
buren of wie dan ook genieten van de muziek en 

van een lekker hapje. Ook leuk als cadeau!

500 deelnemers maken samen een Schijt aan de 
Grens-kunstwerk
De grens scheidt, maar wij hebben Schijt aan de 
Grens en houden juist van verbinding. Een geza-
menlijk kunstwerk van 500 stukjes symboliseert de 
verbinding en de samenwerking tussen Overloon en 
Venray, tussen Brabant en Limburg en tussen men-
sen in het algemeen. 
Heel veel kunstenaars werken momenteel aan dit 
kunstwerk. 
Het resultaat wordt tijdens Schijt aan de Grens, za-
terdag 27 en zondag 28 augustus in Venray en Over-
loon, onthuld. De laatste twee kunstwerken worden 
tijdens Schijt aan de Grens ‘live’ afgemaakt. 

Wandeling door de Overloonse bossen

Op 14 augustus organiseert IVN een wandeling door 
de Overloonse bossen. De route voert over de stuif-
zandheuveltjes die zijn ontstaan door opstuivend 
zand. Verderop door een hopelijk bloeiend heide-
terrein en langs diverse loof- en naaldbomen. Heel 
bijzonder zijn de jeneverbesstruiken. Tussen 2008 en 
2012 zijn de bomen in de directe omgeving daarvan 
gekapt zodat de jeneverbes optimaal kan profi teren 
van het licht. Bovendien zijn er plekken waar de je-
neverbes zich vermeerderd heeft. Verderop onder de 
hoogspanning door, een van bomen vrijgemaakt ter-
rein waar de heide weer terug mag komen. Hier be-
vindt zich ook een mooie poel en een insectenhotel.

De wandeling op zondag 14 augustus begint om 
10:00 uur. Deze duurt ongeveer twee uur en is 
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Honden 
zijn niet toegestaan. Verzamelen om 10:00 uur op 
de parkeerplaats van de Raaijhal (sporthal) aan de 
Raaijweg in Overloon. Na afl oop is er koffi e/thee, 
hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aanmelden kan bij Dorette van Loon: 
thmj.vanloon@hetnet.nl,  of tel. 0478-636463,
of bij Ben Verheijen tel. 0478-642577.
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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!

Stoffi ge wegen, klamme han-
den, ruwe baarden en de blik 
op oneindig… net zo vinger-
vlug als de cowboys hun ge-
weren grijpen, vliegen onze 
vingers over het instrument! 
Zéker zo mooi om te zien en 
zéker minder gevaarlijk!

Wist u dat van het di-
nosaurusbloed dat in 
de barnsteen gevonden 
mug de dino-wereld 
weer tot leven kwam? 
Spanning en sensatie 
in het Jurassic Park! De 
fi lmmuziek zal deze 
wereld van verbeelding 
bijna tot leven weten 
te wekken…bijna! Pas 
op voor de muggen! 

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

Voortgang project nieuwbouw IKC Overloon

Bouwvergunning aangevraagd
Op 29 april is de aanvraag voor de bouwvergunning 
ingediend. Daarnaast is gestart met een eerste ver-
kenning voor een landschapsontwerp voor het bui-
tenterrein. Dat doen we in samenwerking met de 
gemeente Land van Cuijk en het Groenkompas.

Bouwteam
Met de drie geselecteerde aannemers zijn we het 
zogenaamde voorontwerp aan het uitwerken naar 
het defi nitief ontwerp. Dat loopt nog steeds op 
schema. Natuurlijk herkennen ook wij zorgen over 
hoge bouwkosten en lange levertijd van materia-
len. Alle betrokken partijen houden deze ontwik-
kelingen scherp in de gaten en we kijken samen 
hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat ons project op 
tijd uitgevoerd kan worden.

Sloop afgerond
De sloopwerkzaamheden zijn dinsdag 24 mei afge-
rond. Speeltoestellen zijn teruggeplaatst, daar waar 
nodig is het straatwerk hersteld en het bouwterrein 
is uitgevlakt. Om stuiven van zand tot aan de start 
van de bouw zo veel mogelijk te voorkomen, is het 

‘lege’ perceel ingezaaid met een bloemenmengsel. 
Onder het speeltoestel is gras ingezaaid.

Voortgang volgen?
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is de voortgang 
van de nieuwbouw te volgen via de Bouwapp. Wilt 
u het project ook volgen? Dat kan op verschillende
manieren op uw telefoon, pc of tablet.

•  Scan de QR-code of ga naar de appstore om de
app gratis te downloaden.

•  Zoek naar het project ‘Nieuwbouw kindcentrum
Overloon’ en klik op Volgen.

•  Of klik op de BouwApp en klik op volgen.
•  Via de Bouwapp heeft u ook de mogelijkheid con-

tact op te nemen met de Bouwgroep.
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AVOND VAN DE FILMMUZIEK - ZATERDAG 16 JULI AS – 20:30 UUR – OPENLUCHTTHEATER 
Kaartjes te krijgen via openluchttheateroverloon.nl, PLUS Verbeeten Overloon en Restaurant Museumzicht

Voortgang project nieuwbouw IKC Overloon

Bouwvergunning aangevraagd
Op 29 april is de aanvraag voor de bouwvergunning 
ingediend. Daarnaast is gestart met een eerste ver-
kenning voor een landschapsontwerp voor het bui-
tenterrein. Dat doen we in samenwerking met de 
gemeente Land van Cuijk en het Groenkompas.

Bouwteam
Met de drie geselecteerde aannemers zijn we het 
zogenaamde voorontwerp aan het uitwerken naar 
het defi nitief ontwerp. Dat loopt nog steeds op 
schema. Natuurlijk herkennen ook wij zorgen over 
hoge bouwkosten en lange levertijd van materia-
len. Alle betrokken partijen houden deze ontwik-
kelingen scherp in de gaten en we kijken samen 
hoe we hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat ons project op 
tijd uitgevoerd kan worden.

Sloop afgerond
De sloopwerkzaamheden zijn dinsdag 24 mei afge-
rond. Speeltoestellen zijn teruggeplaatst, daar waar 
nodig is het straatwerk hersteld en het bouwterrein 
is uitgevlakt. Om stuiven van zand tot aan de start 
van de bouw zo veel mogelijk te voorkomen, is het 

‘lege’ perceel ingezaaid met een bloemenmengsel. 
Onder het speeltoestel is gras ingezaaid.

Voortgang volgen?
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is de voortgang 
van de nieuwbouw te volgen via de Bouwapp. Wilt 
u het project ook volgen? Dat kan op verschillende
manieren op uw telefoon, pc of tablet.

•  Scan de QR-code of ga naar de appstore om de
app gratis te downloaden.

•  Zoek naar het project ‘Nieuwbouw kindcentrum
Overloon’ en klik op Volgen.

•  Of klik op de BouwApp en klik op volgen.
•  Via de Bouwapp heeft u ook de mogelijkheid con-

tact op te nemen met de Bouwgroep.
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Camperpark ’t Schaartven

Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik ma-
ken om ons beiden voor te stellen. Wij zijn Sandra 
Grummels en Michel Janssen uit Vierlingsbeek, we 
hebben 3 kinderen en zijn zakelijk sinds 1999 actief 
in de telecom (Welcom bij Janssen in Boxmeer). Sinds 
dit jaar hebben we onze activiteiten uitgebreid. We 
zijn afgelopen winter in gesprek geraakt met dhr. 
Hofmans over het gebruik van het Schaartven. Om-
dat we dit een prachtig stuk natuur vinden en het 
zonde vinden dat het niet gebruikt wordt, hebben 
we voorgesteld om er een camperpark van te ma-
ken.

Samen met dhr. Hofmans en de gemeente Land van 
Cuijk zijn we tot overeenstemming gekomen om 
een gedeelte van het terrein te gaan gebruiken als 
camperpark. De nu openbaar toegankelijke grasvel-
den aan de zuidzijde blijven openbaar toegankelijk 

en worden door ons onderhouden. Het achterste 
grasveld maaien we wekelijks, ook legen we de 
vuilnisbakken, indien dat nodig is. We hebben op 
verzoek van een bezoeker een extra vuilnisbak ge-
plaatst. Dit lijkt ertoe te leiden dat er minder rom-
mel op het terrein achtergelaten wordt. Waarvoor 
dank!

Van het tweede veld wordt weinig gebruik ge-
maakt. Daarom hebben we besloten om deze weide 
niet in zijn geheel wekelijks te maaien. We maaien 
de strook langs het water, in de rest van deze weide 
hebben we paden gemaaid.
Een aantal malen per jaar zullen we deze weide la-
ten begrazen door schapen. Dit komt de biodiver-
siteit ten goede. We hopen dat er op deze manier 
een zeer diverse weide ontstaat met verschillende 
soorten wilde bloemen, planten, vlinders en insec-

ten. Uiteraard blijft het mogelijk om hier te 
recreëren. Mocht er toch meer gebruik van 
deze weide gemaakt worden als dat tot nog 
toe gedaan is, dan kunnen we het gemaaide 
gedeelte simpelweg vergroten. We zullen 
dit dagelijks in de gaten houden.

Verder willen we iedereen die geïnteres-
seerd is vooral uitnodigen om een keer te 
komen kijken. Vragen zullen we dan natuur-
lijk graag beantwoorden. Wij zijn enthousi-
ast en van plan om er iets moois van te ma-
ken, Overloon is ten slotte de toeristische 
parel van het Land van Cuijk.

Tot snel!
Sandra Grummels, Michel Janssen

Stichting DOEN heeft 
sinds eind 2020 de 
mogelijkheid ge-

opend voor kleinschalige subsidies. Je kunt nu via 
Postcode Loterij Buurtfonds (www.postcodeloterij-

buurtfonds.nl) een aanvraag doen voor een maxi-
male bijdrage van € 5.000,-. De aanvraagprocedure 
is heel simpel en snel en je hoort binnen 2 à 6 weken 
of je aanvraag is goedgekeurd.

Per vliegtuig naar Lourdes!

Lourdesgroep Maas en Peel organiseert dit jaar nog 
1 reis naar Lourdes, en wel van 12 t/m 17 september 
met het vliegtuig. Het is een medische verzorgen-
de reis, dat wil zeggen dat er Nederlandse artsen 
en verpleegkundigen met ons meegaan. U reist met 
de groep van Smakt e.o. en er gaan natuurlijk ook 
vrijwilligers mee die daar waar nodig is hulp bieden 
door b.v. een rolstoel te duwen. We reizen onder 
de vlag van “Het huis voor de Pelgrim” en wij bie-

den een geheel verzorgd programma aan. Bent u 
toevallig bij CZ verzekerd en hebt u een medische 
achtergrond? dan kunnen wij voor u een korting 
aanvragen van ruim € 600,-. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Cristien Goumans, tel: 
06-23532814. Zij kan hierover alles vertellen, en als
u wilt komt zij persoonlijk bij u thuis om al uw vra-
gen te beantwoorden.
Let op: we hebben nog maar enkele plekken vrij.
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D-examen Maaike Huijsmans

Maaike heeft op 1 juli haar openbaar D-examen 
gespeeld. Samen met een kleine bezetting van de 
fanfare trapte ze af met een prachtige solo in Mor-
ricone's Melody. Als tweede stuk speelde ze uit Cinq 
Bagatelles - J. Dubois - 3 delen samen met Toine en 
Toine. Ze sloot af met een koperkwintet van Ban-
kelsänger.

De jury ging in beraad en kwam al snel met een oor-
deel: Maaike was goed voorbereid en heeft goed 
gespeeld: Maaike is geslaagd.

Van harte gefeliciteerd met
deze topprestatie Maaike
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Warme, gezellige veertiende rolstoeldriedaagse!

Op 21, 22 en 23 juni trok er een bonte stoet door 
en rond Overloon. We hebben er 2 jaar op moe-
ten wachten maar eindelijk kon dan de veertiende 
rolstoeldriedaagse op 21 juni van start. Vrolijke ge-
zichten bij rolstoelgasten, rolstoel’duwers’ en an-
dere vrijwilligers. Het complete gezelschap stond 
op deze, in alle opzichten, zonnige middag om 
17:00 uur klaar voor de start voor de kerk op het 
plein. De rolstoelen die twee jaar stilgestaan had-
den waren APK-gekeurd zodat de tocht gesmeerd 
en op rolletjes kon verlopen. De eerste dag voer-
de onder andere door D’n Hof, de jongste, bijna 
voltooide, wijk van Overloon. Voor velen van onze 
gasten was dit een volledig nieuw stukje Overloon. 
De pauzeplaats op deze eerste dag was op indu-
strieterrein de Oude Molen. We werden gastvrij 
ontvangen bij Margot en Jos van hoveniersbedrijf 
’t Höfke. De loods was door de hand- en spandien-
stenploeg omgetoverd tot een volledig ingerichte 
feestzaal waarin de appelfl ap en koffi e heerlijk 
smaakten. Tijdens het verorberen van deze lek-
kernij zorgde Logeko voor een prachtige muzika-
le traktatie bestaande uit Engelstalige evergreens 
en fi jne Nederlandse meezingers. Daarna nog een 
wandeling terug naar de kerk waarmee de eerste 
dag eindigde.

Ook op de tweede dag deed de zon de Zonnegroet 
alle eer aan want we startten onder een zeer warm 
zonnetje. Deze dag bracht ons naar het oorlogsmu-
seum waar we, bij hoge uitzondering met de rol-
stoelen, na sluitingstijd van het museum over de 
overdekte fi etsbrug mochten rijden. De tocht gaf 
ons de kans om een mooi overzicht van de wapen-
hal te krijgen. Medewerkers van het museum, be-
dankt! Om het hoogteverschil op de brug te over-
winnen kregen de ‘duwers’ welkome hulp van een 

aantal sterke mannen en vrouwen van de Overloon-
se rugbyclub de Black Bulls. Ook bij het vervolg van 
de heuvelachtige tocht door bungalowpark de Vers 
kwam de hulp van deze krachtpatsers goed van pas. 
Jongens en meiden van de Black Bulls hartstikke 
bedankt voor jullie inzet. Onze gasten waren ver-
rast door de vele prachtige nieuwe huisjes die het 
park nu rijk is. Velen waren sinds het ontstaan van 
het park met de kleine houten huisjes niet meer op 
deze plaats geweest. Op naar sporthal de Raaij waar 
we door uitbater Harold Goemans hartelijk werden 
ontvangen. In de hal was het heerlijk koel en de vers 
bereide, heerlijke koude schotel smaakte eenieder 
voortreffelijk. Hulde aan de koks. Ook van hieruit 
weer een wandeling naar de kerk en dag twee zat 
erop.

De derde dag startte andermaal zonnig en warm 
maar vanachter de kerk kwam een donkere lucht 
achter ons aan. Aan het einde van de Kamphoefweg 
werden we ingehaald door de donkere wolk waar-
uit op dat moment een pittig buitje voor verkoeling 
zorgde. Gelukkig boden de bosrand en de uitge-
deelde regencapes hulp. Het verfrissende buitje was 
van korte duur en de tocht kon worden voortgezet 
door de Helderse Duinen. Hier zagen we dat de oor-
spronkelijke vakantiehuisjes bijna allemaal een me-
tamorfose hadden ondergaan en omgetoverd wa-
ren tot riante woningen in een prachtige omgeving. 
Vanuit het bos via de Helderseweg naar de schuur 
van de fam. van den Munckhof die we bedanken 
voor het ter beschikking stellen van deze prachtige 
ruimte. Ook hier stonden de lange tafels en stoe-
len weer klaar om iedereen te ontvangen. De derde 
dag is altijd de extra feestelijke dag. Buiten stond 
een prachtige friteswagen klaar en konden de ‘du-
wers’ hun rolstoelgast en natuurlijk ook zichzelf 
trakteren op frites en snacks naar keuze. Voor de 
gezellige muziek zorgden de muzikanten van de 
drumfanfare van het St. Theobaldusgilde. Zij zorg-
den binnen de kortste keren voor een prima stem-
ming en het “schunkelen” en polonaise konden dan 
ook niet uitblijven. Muzikanten bedankt voor jullie 
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vrolijke noten. Ook het borreltje ontbrak natuur-
lijk niet. De buienradar gaf aan dat er rond 20:15 
uur een nieuwe bui zou losbarsten. De kortste weg 
terug naar het Kerkplein werd ingezet en ieder-
een was net op nippertje weer thuis, waarmee een 
einde kwam aan de veertiende rolstoeldriedaagse. 
Het waren drie fantastische dagen.

We kijken voldaan terug op drie bijzonder geslaag-
de en gezellige dagen. We danken verkeersrege-
laars, EHBO en iedereen die hier zijn of haar steen-
tje aan heeft bijgedragen. Bijzondere dank aan alle 
sponsors vanuit Overloon en daarbuiten. 

Foto’s en fi lmpjes van het evenement kunt u vinden 
op:  www.zonnegroet-ohs.nl

We kijken nu al uit naar de vijftiende rolstoeldrie-

daagse die in 2023 plaatsvindt op: 20-21-22 juni.

Bestuur “de Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt”

P.S. Voor de veiligheid hebben we een aantal door 
onze sponsor beschikbaar gestelde veiligheidshesjes 
uitgedeeld met de bedoeling dat die weer zouden 
worden ingeleverd zodat we die bij een volgende 
gelegenheid ook weer kunnen gebruiken. Helaas 
hebben we een aantal hesjes (nog) niet teruggekre-
gen. Mocht u nog een hesje hebben zouden we het 
prettig vinden als u dit inlevert. Dit kan in de brie-
venbus bij Ine Peeters-Crooijmans Pasveldweg 3 of 
bij Peter Loonen Irenestraat 23. Voor Holthees bij 
Annemie Bonants Rodermansstr. 4a. De hesjes zijn 
aan de achterkant voorzien van het Zonnegroet 
logo. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Digitaal boeken groeters nu mogelijk

Vanaf vorige week is het mogelijk digitaal te reser-
veren voor zes door lokale gidsen begeleide wan-
delingen, fi etstochten en rondleidingen in het Land 
van Cuijk. Op de website https://rondleidingen.
landvancuijk.nl staat een overzicht van alle groeter-
activiteiten, inclusief de data waarop ze plaatsvin-
den én hoe ze eenvoudig geboekt kunnen worden. 

Het gaat om de groeterwandeling door het 
centrum van Boxmeer, fi etstochten door het 
Verboden Gebied (Vierlingsbeek en omge-
ving), een wandeling door Vierlingsbeek, een 
rondleiding bij de stuw en het sluizencomplex 
in Sambeek, een wandeling door Overloon en 
een fi etstocht door de omgeving van Overloon.
De boekingsmodule is, op verzoek van Visit Land 
van Cuijk en in samenspraak met de groeters zelf, 
ontwikkeld door Cybox in Boxmeer. We starten 
met een proef met zes groeteractiviteiten. Mocht 
uit de evaluatie, later dit jaar, blijken dat de mo-
gelijkheid om digitaal te reserveren inderdaad 
voorziet in de gedachte behoefte, dan kunnen 
ook de overige groeteractiviteiten in het Land 

van Cuijk aansluiten. Om de nieuwe boekingsmodu-
le breed onder de aandacht te brengen wordt in de 
komende weken campagne gevoerd via de sociale 
media-kanalen van Visit Land van Cuijk. Via korte 
fi lmpjes roepen de groeters zelf potentieel belang-
stellenden op om gebruik te maken van de moge-
lijkheid om digitaal te reserveren.

De werkgroep WONEN-, 
ZORG en WELZIJN staat 
voor informatie en ont-
wikkeling op genoemde 
onderwerpen.

In Ons Eigen Erf zullen we hieraan aandacht beste-
den.

WIST U DAT …..
•  Veel mensen ook als senior ‘thuis’ willen blijven

wonen?
•  Denkt u erover daarom uw huis levensloopbesten-

dig te maken? Bijvoorbeeld omdat u toch gaat
verbouwen?

•  Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) geeft uw gemeente u steun en informa-
tie.

•  Woont u gehuurd? Uw verhuurder kan meeden-
ken hoe uw huis aan te passen.

•  ”Onze zorg ook uw zorg” las u eerder in Ons Ei-
gen Erf. Door nu actie te ondernemen blijft u Ons
Eigen Erf lezen in uw eigen huis.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen 
of suggesties mail ons dan:
werkgroepwzwoverloon@outlook.com.



10

vrolijke noten. Ook het borreltje ontbrak natuur-
lijk niet. De buienradar gaf aan dat er rond 20:15 
uur een nieuwe bui zou losbarsten. De kortste weg 
terug naar het Kerkplein werd ingezet en ieder-
een was net op nippertje weer thuis, waarmee een 
einde kwam aan de veertiende rolstoeldriedaagse. 
Het waren drie fantastische dagen.

We kijken voldaan terug op drie bijzonder geslaag-
de en gezellige dagen. We danken verkeersrege-
laars, EHBO en iedereen die hier zijn of haar steen-
tje aan heeft bijgedragen. Bijzondere dank aan alle 
sponsors vanuit Overloon en daarbuiten. 

Foto’s en fi lmpjes van het evenement kunt u vinden 
op:  www.zonnegroet-ohs.nl

We kijken nu al uit naar de vijftiende rolstoeldrie-

daagse die in 2023 plaatsvindt op: 20-21-22 juni.

Bestuur “de Zonnegroet Overloon-Holthees-Smakt”

P.S. Voor de veiligheid hebben we een aantal door 
onze sponsor beschikbaar gestelde veiligheidshesjes 
uitgedeeld met de bedoeling dat die weer zouden 
worden ingeleverd zodat we die bij een volgende 
gelegenheid ook weer kunnen gebruiken. Helaas 
hebben we een aantal hesjes (nog) niet teruggekre-
gen. Mocht u nog een hesje hebben zouden we het 
prettig vinden als u dit inlevert. Dit kan in de brie-
venbus bij Ine Peeters-Crooijmans Pasveldweg 3 of 
bij Peter Loonen Irenestraat 23. Voor Holthees bij 
Annemie Bonants Rodermansstr. 4a. De hesjes zijn 
aan de achterkant voorzien van het Zonnegroet 
logo. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Digitaal boeken groeters nu mogelijk

Vanaf vorige week is het mogelijk digitaal te reser-
veren voor zes door lokale gidsen begeleide wan-
delingen, fi etstochten en rondleidingen in het Land 
van Cuijk. Op de website https://rondleidingen.
landvancuijk.nl staat een overzicht van alle groeter-
activiteiten, inclusief de data waarop ze plaatsvin-
den én hoe ze eenvoudig geboekt kunnen worden. 

Het gaat om de groeterwandeling door het 
centrum van Boxmeer, fi etstochten door het 
Verboden Gebied (Vierlingsbeek en omge-
ving), een wandeling door Vierlingsbeek, een 
rondleiding bij de stuw en het sluizencomplex 
in Sambeek, een wandeling door Overloon en 
een fi etstocht door de omgeving van Overloon.
De boekingsmodule is, op verzoek van Visit Land 
van Cuijk en in samenspraak met de groeters zelf, 
ontwikkeld door Cybox in Boxmeer. We starten 
met een proef met zes groeteractiviteiten. Mocht 
uit de evaluatie, later dit jaar, blijken dat de mo-
gelijkheid om digitaal te reserveren inderdaad 
voorziet in de gedachte behoefte, dan kunnen 
ook de overige groeteractiviteiten in het Land 

van Cuijk aansluiten. Om de nieuwe boekingsmodu-
le breed onder de aandacht te brengen wordt in de 
komende weken campagne gevoerd via de sociale 
media-kanalen van Visit Land van Cuijk. Via korte 
fi lmpjes roepen de groeters zelf potentieel belang-
stellenden op om gebruik te maken van de moge-
lijkheid om digitaal te reserveren.

De werkgroep WONEN-, 
ZORG en WELZIJN staat 
voor informatie en ont-
wikkeling op genoemde 
onderwerpen.

In Ons Eigen Erf zullen we hieraan aandacht beste-
den.

WIST U DAT …..
•  Veel mensen ook als senior ‘thuis’ willen blijven

wonen?
•  Denkt u erover daarom uw huis levensloopbesten-

dig te maken? Bijvoorbeeld omdat u toch gaat
verbouwen?

•  Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) geeft uw gemeente u steun en informa-
tie.

•  Woont u gehuurd? Uw verhuurder kan meeden-
ken hoe uw huis aan te passen.

•  ”Onze zorg ook uw zorg” las u eerder in Ons Ei-
gen Erf. Door nu actie te ondernemen blijft u Ons
Eigen Erf lezen in uw eigen huis.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen 
of suggesties mail ons dan:
werkgroepwzwoverloon@outlook.com.

11

Hoe zou het met Edwin Lichteveld zijn?

De berichten in “Ons Eigen Erf ” gaan normaliter 
over “ons eigen Overloon”. In een serie artikelen 
wil de redactie aandacht besteden aan oud-Overlo-
ners, die niet alleen hun geboortedorp, maar ook 
hun vaderland verlaten hebben om een bestaan el-
ders in de wereld op te bouwen. Hoe is het hen ver-
gaan? Deze keer een verhaal over Edwin Lichteveld, 
die in 2012 op 44-jarige leeftijd naar de Verenigde 
Staten vertrok.

Bouwbedrijf ‘Gebroeders Lichteveld’ was in de na-
oorlogse jaren een bekende bouwer in het verwoes-
te Overloon en omliggende dorpen. Tot in de jaren 
’90 van de vorige eeuw deed Jan het kantoorwerk 
van het familiebedrijf. Samen met Thea Teunissen 
had Jan drie kinderen. Edwin, Angelique en Chantal 
groeiden op aan de Jan de Rooijstraat 24. 

Jan Lichteveld, zus Angelique en Edwin omstreeks 1971-1972

Edwin was 23 jaar toen hij op de Trantert 39 op 
zichzelf ging wonen. Hij was niet plaatsgebonden 
want hij verhuisde nog naar Beugen, Beuningen en 
Utrecht voordat hij in een vliegtuig stapte dat koers 
koos naar de V.S.

Zoals vrijwel alle Lónse jongens startte ook Edwin 
zijn carrière op de Sint Josefschool. “In de 5e klas 
was ik altijd gefascineerd door de elektronica die 
meester Mooren bouwde. De geluidsinstallaties die 
hij bouwde, de elektrische treintjes waar hij over 
sprak…. Ik denk dat dat van invloed is geweest om 
later te kiezen voor de richting elektronica”.” In de 
6e klas hadden we meester Tijmensen en die was, 
als ik me goed herinner, de drijvende kracht achter 
de eerste schoolmusical, ‘de Tovernaar van Almaar’. 
Mijn beste vrienden uit die tijd waren Ronnie van 
Opbergen, Gertjan Nabuurs en Bart Willemsen en ik 
trok ook op met Mark Weijmans en Bart Waterreus 
toen die nog in de buurt woonden”. 

Zoals veel Lónse jongens en meisjes was de vol-
gende stap de dagelijkse fi etstocht naar Scholen-
gemeenschap Stevensbeek. “In die jaren was ik bij 
de welpen, de voetbalclub, de KPJ en de volley-
balclub”. In de beginjaren 90 kreeg Edwin interes-
se in zweefvliegen en was hij bijna 20 jaar lid van 
de 'Zweefvliegclub Volkel'. Op de MTS in Helmond 
koos Edwin voor de richting Elektronica. Met die 
achtergrond en het diploma op zak ging hij aan de 
slag bij Philips Semiconductors in Nijmegen, tegen-
woordig NXP. In de avonduren, na het werk bij Phi-
lips, heeft Edwin er ook nog Hogere Informatica bij 
gedaan aan de Hogeschool Eindhoven. Die studie is 
belangrijk geweest voor de rest van zijn loopbaan.

Bij Philips Semiconductors heeft Edwin zich met 
name beziggehouden met het beheer van com-
putersystemen en applicaties. Na 7 jaar bij Philips, 
heeft hij vervolgens nog 3 jaar bij de Gemeente Nij-
megen en 5 jaar bij Atos Origin in Eindhoven ge-
werkt. 
In 2003 ging Edwin aan de slag bij NetApp in Schip-
hol-Rijk, een Amerikaans bedrijf in de hightech in-
dustrie. NetApp ontwikkelt en verkoopt storage(ge-
gevensopslag)systemen. Dat zijn computersystemen 
met heel veel harde schijven om heel veel informatie 
op te kunnen slaan. Klanten waar Edwin mee te ma-
ken had waren bijvoorbeeld ASML, NXP, Shell, TNO. 
Om zijn werk te vergemakkelijken heeft Edwin een 

applicatie ontwikkeld die heel goed in-
zicht gaf in welke apparatuur een klant 
had staan en hoe het gebruikt werd. Aan 
die informatie was veel behoefte want 
het hielp NetApp collega’s om klanten 
goed te kunnen helpen en adviseren. 
NetApp heeft Edwin vervolgens een 
functie aanboden op het hoofdkantoor 
in Sunnyvale met als opdracht om de in-
formatie voor iedereen (die dat nodig 
heeft) beschikbaar te maken. Sunnyvale 
is een stad midden in Silicon Valley en ligt 
een uurtje ten zuiden van San Francisco.
“Die kans heb ik met twee handen aange-
pakt en daar heb ik geen moment spijt van Jan Lichteveld en Edwin 2014
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Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
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wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

2200 jjuullii  22ee aavvoonndd VVRROOUUWWEENNCCIIRRKKEELL ddoooorr BBiijj LLooeess 

2299 jjuullii WWoorrkksshhoopp PPAALLLLEETTSSCCHHIILLDDEERREENN 

3300 jjuullii DDaaggwwoorrkksshhoopp BBEEEELLDDHHOOUUWWEENN 

2277//2288 aauugg.. SSCCHHIIJJTT AAAANN DDEE GGRREENNSS –– eevveenneemmeenntt 

22 sseepptt.. SSttaarrtt TTAARROOTT CCUURRSSUUSS ddoooorr HHaannss KKuunnnneemmaann 

FFIIJJNNEE VVAAKKAANNTTIIEE GGEEWWEENNSSTT !! 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Kermis 2022
Als u wilt adverteren- of een bericht
wilt plaatsen m.b.t. de Kermis 2022

in de uitgave van woensdag 17-8,
dan graag uiterlijk 9-8 aanleveren.

Een fi jneKermis 2022
toegewenst.
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gehad”. “De Verenigde Staten hadden me altijd al 
getrokken. Ik was er al vaak geweest voor mijn werk 
en toen ik de mogelijkheid kreeg om daarnaartoe te 
verhuizen in het hightech innovatiecentrum van de 
wereld hoefde ik niet lang na te denken. Ik werd hier 
applicatie-architect. Mijn eerste woonplaats was San 
José, dat ligt in de San Francisco Bay area in Califor-
nië, de Verenigde Staten (USA). San José is een grote 
stad en heeft 1 miljoen inwoners (dat is meer dan San 
Francisco) dat een uurtje noordelijk ligt. 

Natuurlijk liep het niet allemaal vanzelf. “Met 
name de bureaucratie waar je doorheen gaat de 
eerste maanden is een heel gedoe. Als eerste moet 
je je ‘social securitynummer’ aanvragen. Dat is het 
Amerikaanse bsn/sofi  nummer en zonder dit docu-
ment kun je niks in de V.S. Andere stappen waar je 
doorheen moet zijn o.a. bankrekeningen openen, 
telefoonnummer aanvragen, opnieuw mijn rijbe-
wijs halen. Gelukkig mag je de eerste maanden op 
je buitenlandse rijbewijs rijden. Het rijexamen stelt 
verder weinig voor. In 20 minuten ben je klaar.

Wat verder wat tegenviel waren de kosten om te 
leven, die hier erg hoog zijn. De woonlasten in deze 
regio, zowel huren als kopen, zijn erg hoog en dat 
geldt ook voor de boodschappen bij de supermarkt. 
Auto’s, benzine en elektronica daartegenover zijn 
hier weer relatief goedkoop. Gelukkig had ik al een 
aantal hele goede vrienden hier. Die hebben me 
heel goed geholpen om de eerste dingen te rege-
len. Maar er was ook tijd om leuke dingen te doen 
zodat ik me meteen thuis voelde. Al in de eerste 2 
maanden hadden we er een ski-trip op zitten en 
gingen we naar Hawaii. Mijn vrienden van toen zijn 
nog steeds mijn beste vrienden vandaag de dag. We 
doen nog regelmatig dingen samen.

Na NetApp als eerste werkgever in de VS heeft Edwin 
een aantal omzwervingen gemaakt. “Sinds afge-
lopen jaar werk ik nu op contractbasis bij Google 
als een Data engineer. Daarvoor heb ik datzelfde 
werk ook 2 jaar voor Facebook gedaan”.

Intussen ontmoette Edwin in de V.S. zijn grote 
liefde Lisa met wie hij twee kinderen kreeg. Max 
is inmiddels 5 en Henry 4 jaar. Ze hebben zowel 
de NL als Amerikaanse nationaliteit. “Na de ko-
mende zomervakantie van 2022 gaan de jongens, 
naast de gewone school, 1x per week naar de Ne-
derlandse school. Ze leren daar de Nederlandse 
taal en cultuur. Dit wordt zelfs een beetje gesub-
sidieerd door het Nederlandse Ministerie van On-
derwijs”.

“Ik vond het erg leuk dat Nikkie, de dochter van 
Bernie Gommans en mijn zus Angelique, na haar 

Pabo een jaar bij ons is geweest als Au Pair. Ze heeft 
in die periode voor haar eigen neefjes gezorgd. Mo-
menteel hebben we weer een Nederlandse au pair, 
Hanna. Ze heeft ook een Pabo-achtergrond en kan 
dus ook helpen met de Nederlandse taal”.

Wat het mooie is van Silicon Valley? Op de eerste 
plaats het weer, het is van maart tot oktober meest-
al heel aangenaam (20-29o C), veel zon. Van april tot 
oktober valt er nauwelijks regen hier. En vervolgens 
is de natuur hier fantastisch, heel veel mooie natuur 
en veel wandelmogelijkheden. Als we bezoekers 
hebben dan neem ik die vaak mee naar de Muir 
woods, een park met een van de hoogste bomen ter 
wereld en ‘Whale watching’ moet ook eigenlijk elke 
Overloner gezien hebben. Wat het leven hier ook 
erg interessant maakt is de mix van allerlei culturen 
van de hele wereld. En natuurlijk is ‘hightech’ van 
hier in de hele wereld nergens te evenaren.

“Regelmatig face-time ik met mijn familie, want zij 
blijven toch dicht bij me staan, al zit ik in de V.S. We 
proberen elke 1-2 jaar naar Overloon te komen. We 
huren dan een huisje bij de Vers dat groot genoeg is 
zodat de neefjes en/of nichtjes ook kunnen blijven 
slapen. We waren in april nog even in Nederland om 
de familie weer te zien. Maar de eigenlijke aanlei-
ding was de reünie van onze lagere schoolklas. Het 
was erg gezellig. Er waren 22 oud-klasgenoten en 
meester Hermans en Jansen waren er ook nog.

“Hoewel we zelden Nederlandse kost eten gaan we 
toch een paar keer per jaar naar een Nederlands/
Indonesische winkel en dan komen we meestal thuis 
met een doos beschuit, hagelslag, muisjes, speculaas 
en drop natuurlijk. En in november pepernoten en 
chocoladeletters. Toch een teken dat Nederland op 
een of andere manier blijft trekken”. 

Nikkie Gommans als au pair met Edwin en jongste zoon 
Henry in 2019
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Via deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de blijken van medeleven 

tijdens de ziekte en na het overlijden
van ons Pap en Opa

Jan Ewals.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk,
of in de vorm van bloemen tot uiting

gebracht was voor ons een grote troost
en zal steeds een dankbare

herinnering blijven.

Een speciaal woord van dank aan het
personeel van afdeling Lavendel,

Sint Anna Boxmeer.

Kinderen en kleinkinderen Ewals
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Feestdag van de T.K.O.
Bezoek aan de nestkasten van Albert Bloemen

Op 22 mei heeft de T.K.O. een 
Happen en Trappen dag georganiseerd. Bij Party 
Centrum Bos werd verzameld en de sfeer was met-
een al goed met 44 deelnemers en koffi e met ge-
bak.

De fi etstocht was iets anders dan normaal: deze keer 
wat rustiger en veel korter. Het is ook wel eens goed 
om in de eigen omgeving van Overloon te blijven. 
Na 15 km was er al de eerste stop op het motorcross 
terrein van M.V.S voor een lekkere kop soep. Albert 
Bloemen gaf uitleg over de honderden nestkasten 
die hij heeft hangen rond het motorcrossterrein en 
o.a. achter het museum. Eigenlijk is het een uniek
onderzoek in Nederland: hij volgt al tientallen ja-
ren het broedsucces in de kasten rond het motor-
cross-terrein en achter het museum. Het is een ver-

gelijkend onderzoek. Hiermee heeft hij aangetoond 
dat het lawaai van de motoren geen effect heeft op 
het broedsucces!

Daarna fi etsten we weer verder door de bossen van 
Overloon naar de volgende stop bij de parkeer-
plaats aan de Stevensbeekseweg voor een verfris-
send drankje.

De dag werd afgesloten met een koud buffet en 
een drankje bij Bos en daarna een dessertbuffet.

Voor de liefhebbers van de F1-wedstrijd van Max 
Verstappen was er mogelijkheid van het kijken naar 
een grootbeeld-TV onder het genot van een drank-
je. Dank aan de organisatie. 

Geslaagde eerste theatervoorstelling
De sTOPPERS

Wethouder David Solez opende op woensdagavond 
22 juni in De Pit in Overloon de eerste theatervoor-
stelling van De sTOPPERS in de gemeente Land van 
Cuijk. Met herkenbare sketches van een vader en 
moeder die proberen te stoppen, stiekem roken, 
het opgeven en weer doorgaan. En dan was er ook 
nog een kritische puberdochter die met een gezon-
de dosis humor de haat-liefdeverhouding van haar 
ouders met de sigaret (en met elkaar) onthulde. Het 
was een feest van herkenning voor iedere bezoeker. 
Na afl oop van de voorstelling werd nog samen na-
gepraat en hebben bezoekers eigen ervaringen en 
tips gedeeld. 

“Toen iemand zei dat ik geen ruggengraat had en 
dat stoppen nooit zou lukken, heb ik het tegendeel 
bewezen”.

Iedere bezoeker heeft zijn eigen associatie met ro-
ken en iedereen heeft er op zijn eigen manier wel 
mee te maken gehad. Er waren zelfs twee bezoe-
kers die afgelopen week gestopt zijn. We kijken te-
rug op een geslaagde avond waarin veel gelachen is 
en een zwaar thema op een luchtige manier bespro-
ken is. Hopelijk zijn we in het Land van Cuijk weer 

een aantal gelukkige niet-rokers rijker. De gemeen-
te Land van Cuijk hoopt dit theater later dit jaar op 
meer plaatsen te kunnen laten zien om zo nog meer 
mensen te inspireren.  
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u kunt bij ons
ook online bestellen

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

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

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Het Weer

Ook de voorbije junimaand is warm 
en zeer zonnig verlopen

Doch de start van die maand was 
ruimschoots te koud, want op de 1e juni bleef de 
temperatuur steken op 17.2 graden. Dit was met-
een de laagste waarde van de hele maand. De 
daaropvolgende nacht bereikten we ook de laag-
ste minimumtemperatuur. Het werd amper 5 gra-
den en aan de grond was het nog ruim 2 graden 
kouder. Tijdens de rest van de maand juni kwam 
dat niet meer voor. Het totale verloop van de juni-
maand was vrij normaal te noemen. Op zondag 5 
juni, eerste pinksterdag, werd het een broeierige 
dag met in de middaguren veel regen. Met ruim 27 
mm werd dat de hoogste dagsom van de maand. Er 
zouden nog 2 dagen volgen met meer dan 10 mm. 
Toch is de totale hoeveelheid op mijn station maar 
net boven normaal uitgekomen. Ik kon 75 mm no-
teren, terwijl in de regio Meerlo - Wanssum – Well 
125 mm in de meetbuizen terecht is gekomen.

In het midden van de maand beleefden we een war-
me en vooral zeer zonnige periode. Er kwamen vier 
vrijwel heldere dagen voor en de droogte begon al-
weer de kop op te steken. Er deed zich een aantal 
zomerse dagen voor en een drietal tropische, waarbij 
op de 23e de hoogste waarde bereikt werd. Het werd 
hier bijna 32 graden. Die avond werd de warmte ver-
dreven door enkele onweersbuien. Er viel ruim 14 

mm neerslag en dat was van harte welkom.

Na die regen volgden een paar dagen met gematig-
de temperaturen, maar dat was van korte duur. De 
laatste dagen werd het zomers, al ging de tempe-
ratuur op de laatste juniavond fl ink onderuit door 
het overtrekken van een koufront dat nog 6 mm 
regen bracht. Over het geheel genomen waren er 
25 warme, 10 zomerse, en 3 tropische dagen. En 
dat bracht een gemiddelde temperatuur van 18.0 
graden. Normaal is 16.7 graden en afgelopen juni-
maand komt daardoor net in de top 10 terecht. Het 
aantal zonuren is deze maand opgelopen naar 270 
uren. Bijna 60 uren meer dan normaal en juni komt 
daarmee op plaats 6 in de top 10. Heel opvallend is 
dat vrijwel alle maanden tot nu toe dit jaar heel veel 
zonuren hebben gebracht.

Inmiddels zijn aan de 2e meteorologische zomer-
maand begonnen. Ook de zon speelt daarbij een 
grote rol en de temperaturen liggen op een vrijwel 
normaal niveau, met een voor Nederlandse begrip-
pen normaal zomerweer.

Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje op ra-
dio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30 uur, 13:30 
uur, en ook in de avonduren met herhaling.

Weerman Bert Vloet
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Wat kunt u van ons verwachten: 
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

06 25 55 89 35
info@hwautos.nl
www.hwautos.nl

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooo oo 
o
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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 

korting op alle
rookmelders!20%

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

Actie geldig t/m

augustus 2022

Vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning. 
Scan QR code voor meer info op onze website!
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Agenda
2022
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

F-35 naar “De Peel”?

Afgelopen donderdag rond half vier knalden op 
vliegbasis Volkel de kurken van de champagnefl es-
sen. De eerste 4 toestellen waren vertrokken in 
Leeuwarden en arriveerden op Vliegbasis Volkel. 
De hoge heren van onze Koninklijke Luchtmacht 
vonden het een reden voor een feestje. Of het don-
derende geluid van deze nieuwe aanwinsten, die al 
direct ook een bulderend ererondje over het Land 
van Cuijk maakten, ook voor de inwoners reden 
voor een feestje was, is te betwijfelen.

Aan het eind van dit jaar staan er volgens planning 
10 F-35’s gevechtsvliegtuigen in Volkel. Nederland 
heeft er nu al 25 en dat worden er 58, die deels ge-
stationeerd worden in Arizona, Leeuwarden en Vol-
kel. 
In de nabije toekomst gaan er 30 vliegen vanaf 
vliegbasis Volkel en defensie heeft plannen om 
Vliegbasis de Peel te ‘reactiveren’ om ook vanaf ‘de 
Peel’ een 12-tal toestellen te laten opstijgen en lan-
den, wat betekent dat hier per jaar 1800 keer wordt 
opgestegen en 1800 keer wordt geland. 

In de regionale kranten stond al dat een woordvoer-
der van defensie nu zei: “Heel eerlijk … dat gaat de 
omgeving merken. Gevechtsvliegtuigen maken nu 
eenmaal lawaai…”

Moeten de inwoners van het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg dit willen? “Nee” zei onlangs ook 
de gemeenteraad van Venray: “niet acceptabel, 
zelfs niet met de situatie in Oekraïne”.  Die oorlog is 
een keer voorbij, maar die herrie wordt een blijven-
de overlast voor onze kinderen en kleinkinderen tot 
in de verre toekomst!
Na lang aandringen binnen het C.O.V.M.–beraad, 
heeft defensie een belevingsvlucht vanaf ‘de Peel’ 
toegezegd om de mogelijk toekomstige situatie dui-
delijk te maken. Die gaat plaatsvinden in de week 
van 17 tot en met 21 oktober. Overigens is Volkel 
voor ons ook niet ver weg! 

Inmiddels hebben de 13 samen optrekkende ge-
meenten rondom ‘de Peel’ op hun brief met kri-
tische vragen over de Peel hierop ook al een ant-
woord op gekregen. Er gaat een nieuwe brief de 
deur uit met aanvullende vragen over de situatie. 
Ook de verenigingen en instanties, die de natuur 
een warm hart toedragen, hebben inmiddels beslo-
ten om de handen ineen te slaan om de reactive-
ring van de Peel niet mogelijk te maken. Zijn rech-
ten van 30 jaar geleden nog rechtsgeldig als er zo 
lang geen gebruik van gemaakt is? Hoe zit het met 
de stikstofuitstoot, geluidsoverlast en de gezond-
heidsaspecten? 

Meer informatie over de activiteiten rondom ‘de nu 
nog slapende’ luchthaven de Peel kan eenieder vin-
den:
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/herope-
ning-luchthaven-de-peel onder ‘Op de hoogte blij-
ven’ of rechtstreeks een mail sturen aan:
communicatie@landvancuijk.nl. met het verzoek 
om toezending van de nieuwsbrief.
Voor de nieuwsbrief van de gemeente Venray kunt 
u zich aanmelden via de site www.venray.nl/herope-
ning-vliegbasis-de-peel en dan klikken op de link
‘Op de hoogte blijven’. De eerste nieuwsbrief ver-
schijnt in de zomer.

Bert Bardoel
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Omdat elk kind het verdient om     
gelukkig en succesvol te zijn!

www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124

Voor kinderen die moeite 
hebben met het leren op 

de basisschool.

We beginnen bij de basis 
en zorgen zo voor een 

stevig fundament.

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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30 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
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
14 augustus
Wandeling door Overloonse Bos-
sen, Parkeerplaats Raaijhal, 10:00 
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, Optrede 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
13 oktober
Bijeenkomst Werkgroep Wonen, 
Zorg en Welzijn, informatiebij-
eenkomst, de Pit, 13:30 uur
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 7 augustus.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door BLOEMS.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 29-6:  Anne Cornelissen
(prijs beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON).

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.

ADRESSANT
AFSPRAAKJE
BACIL
ECHOAPPARAAT
ELFEN
FOLIE
GRAAF
GRATIE
HAPJE
KANAAL
KOMPEL
LABILITEIT
LOGOPEDIST
MANEGE

NAZIEN
POULE
RAFEL
REMISE
SONDE
TRIEN
VERLOVEN
VEZEL
VLEES
VLIER
WANDELROUTE
WOEDE
ZEILEN

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

Horizontaal:
1 balspel 6 deel 
v.e. bloem 12 fris 
13 berggeel 14 
aan zee 16 vlek 18 
dokter 19 als on-
der 20 speelgoed 
22 bloeiwijze 24
bergweide 25 na-
maak 27 kunstzin 

29 telwoord 30 of dergelijke 31 behoeftig 
33 bijbelse fi guur 35 water in Friesland 37
ieder 38 mening 39 Europeaan 40 numero 
41 ontkenning 42 voorzetsel 44 boom 45
deel v.e. geweer 47 vet 50 wilde haver 52
voordat 54 nachtvogel 56 heidemeertje 58 
de oudste 59 groente 61 vleesgerecht 64 
Romanum Imperium 65 werktuig 66 sa-
menzang 68 globe 69 deel v.e. dynamo.
Verticaal: 1 schaaldier 2 rooms-katholiek 3
soort zeil 4 Europeaan 5 op de wijze van 7 
insect 8 bewijsstuk 9 snijwerktuig 10 public relati-
ons 11 zuivelproduct 15 tijdmeter 17 waterkering 18
papegaai 19 omnivoor 21 Frans lidwoord 23 vrucht 
24 uitroep van pijn 26 per adres 27 uitvlucht 28 tint 
29 achter 30 domoor 32 strafwerktuig 34 profeet 36

wandversiering 41 namelijk 43 tegenover 46 slee 48
trekgat 49 priem 51 Oude Verbond 52 riv. in Spanje 
53 bezinksel 55 onbuigzaam 57 ternauwernood 59
amfi bie 60 ik 62 gravin van Holland 63 lidwoord 65
zuster 67 voorzetsel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69
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Advertenties en familieberichten:
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       06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   17 augustus
aanleveren uiterlijk 10 augustus 20:00 uur
   

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent 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

 

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

Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl


