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De Lónse Kermis 2022

Zijn jullie er klaar voor? Ein-
delijk weer kermis als van-
ouds! De horeca, kermis-onder-
nemer Jack van der Salm, onze 
werkgroep met een fl ink aantal 
nieuwe leden; ze hebben zich 

allemaal ingespannen voor een kei gezellige kermis.

Door Corona zijn afgelopen jaren veel kermisonder-
nemers gestopt. Daarnaast heeft augustus dit jaar vier 
weekenden waardoor we met grote kermissen samen-
vallen. Jack van der Salm heeft zich tot het uiterste in-
gezet om een mooi gevuld terrein te krijgen. Dit jaar 
staat er een nieuwe draaimolen en er komt ook een 
weer een breakdance. 

Programma
De horeca start op vrijdagavond met hun programma. 
De kermis zelf gaat zaterdag om 15:00 uur open. En op 
zaterdagochtend natuurlijk eerst kermisgeld verdie-
nen op de Kinderkleedjesmarkt. Van 11:00 - 13:00 uur 
ben je van harte welkom op het schoolplein. Wil je niet 
shoppen, maar een kleedje leggen? Aanmelden kan 
nog tot en met vrijdagavond via delonsekermis@gmail.
com. Zaterdag is om 16:00 uur de offi ciële opening met 
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd. Kom gezellig met 
z’n allen kijken wie de winnaars zijn! 

Bekijk elders in deze uitgave, op onze website en social 
media het hele programma van onze Lónse Kermis.

Sponsoren
Dit jaar is de werkgroep gestart met een sponsorpro-
gramma. En wat een betrokkenheid heeft onderne-
mend Overloon laten zien. In het speciaal onze gouden 
sponsoren Helder Zwembaden B.V., Van Hiele Infra 
B.V. en Partycentrum Bos. Onze zilveren sponsoren zijn
DGB Bouw, Janssen Dakwerken, Van der Kroon Hu-
ren, PLUS Verbeeten. Daarnaast hebben de Dorpsraad
en Verjaardagenactie gedoneerd en zijn er fl ink wat
bijdragen ontvangen van andere betrokkenen. Dank
daarvoor!

Werkgroep
Dit jaar is veel extra werk verzet doordat we een aantal 
nieuwe leden aan onze werkgroep (of in een van de 
subgroepjes) mochten toevoegen. We hopen dat jullie 
dit ook terugzien in de editie van 2022! Heel veel ple-
zier en we zien jullie graag komend weekend. 

Namens de werkgroep De Lónse Kermis, in willekeuri-
ge volgorde:
Martijn von der Heide, Linda Loof, Mariët Crooijmans, 
Anouk Janssen, Nancy Sommers, Hans Cornelissen, 
John Weerts, Stan Bos, Roy Janssen, Gert-Jan de Groot 
en Inge Smolders

PS: je kunt ook voor De Lónse Kermis spelen als goed 
doel voor Loën Wet ut! 
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Het mag geen naam hebben
•  Groencontainer wordt voorlopig slechts om de 2 weken geleegd. -  Stel ik zeg

tegen mijn baas: “Ik kom voorlopig alleen vóór de middag, maar het salaris
moet wel gewoon doorlopen”. Dat vindt hij vast een goed idee...!

•  Theaterpraat: hoge nood voor de toiletten van het Openluchttheater...!

•  Hardlopen, iedereen kan het leren, zei de slak...

ST. THEOBALDUSGILDE - Out of the Box
Onthulling 1 van 3

-Out of the Box-
“Iets denken of doen wat lekker
buiten je comfortzone gaat en
vernieuwend en verrassend is!”

Dat hebben wij voor jullie in petto!

Verrassend is het zeker, want dit verwachten jullie 
niet van ons.
Vernieuwend is het ook, voor ons zeker.

Muziek is een manier om te verbinden met elkaar. 
En dat hebben we zo enorm gemist de afgelopen 
jaren. Totaal Out of the Box en juist daardoor zo 
ontzettend gaaf.

Gezelligheid, muziek, diversiteit, verrassende com-

binaties en ‘n feestje bouwen.
Dat is waar wij aan dachten en dus gaan we ’n avond 
organiseren, compleet

OUT OF THE BOX
Onze belofte:
• Verrassend
• Muziek
• Vernieuwend
• Avondvullend
• Gezelligheid
•’n feestje voor jong en oud

Wacht op de volgende onthulling om meer te we-
ten te komen over Out of the Box.
Er volgen er nog 2 in de komende weken. Dus stay 
tuned.

Inzameling GFT-e tot nader order
eenmaal per twee weken

Met ingang van 5 augustus wordt je groente-, fruit- 
en tuinafval en etensresten (GFT-e) tot nader order 
eenmaal per twee weken opgehaald. Voor Over-
loon is dit 19 augustus, 2 september enz.. Tot nu toe 
werd dat in de zomermaanden iedere week gedaan. 
Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel 
dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, 
niet anders te kunnen.  Wat betekent dit voor jou? 
•  De groene container voor GFT-e

wordt om de veertien dagen geleegd.
•  Heb je een nieuwe container aange-

vraagd dan kan de levering iets lan-
ger duren. Je huidige container moet
eerst geleegd zijn.

•  De frequentie van het inzamelen van
het Plastic, Blik en Drankkartons blijft
hetzelfde, eens in de  twee weken.

•  De frequentie van het inzamelen van
het restafval (blauwe tariefzak) blijft
hetzelfde, eens in de vier weken.

•  Heb je een afvalkalender gedown-
load van onze website dan is die niet
meer geldig. We plaatsen zo snel mo-
gelijk een nieuwe.

•  Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (deze
gemeentepagina maar ook onze website en social
media) in de gaten houden voor wijzigingen bij de
afvalinzameling.

Tip: download de AfvalApp
De AfvalApp bevat de inzameldagen, informatie 
over de verschillende afvalsoorten, adressen van 

milieustraten en telefoonnummers. Als 
je je postcode en huisnummer invoert, 
krijg je de afvalkalender van jouw buurt 
of wijk. Je kunt ook de inzameldagen 
koppelen aan je agenda op je smartpho-
ne of tablet en ervoor kiezen de avond 
of ochtend ervoor een herinnering (no-
tifi catie) te krijgen. Met push-berichten 
kunnen we je via de app ook snel berei-
ken als er iets bijzonders aan de hand is 
op het gebied van de afvalinzameling. 
De app is gratis. Download hem via de 
AppStore of Google Play Store onder De 
AfvalApp. De AfvalApp kun je ook raad-
plegen via www.deafvalapp.nl. 
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Bovenstaand een foto van de cameraploeg gemaakt in 2014

Kerkberichten

Tv-uitzending van vieringen vanuit kerk Overloon stopt na 33 jaar
Zondag 14 augustus was de laatste keer dat vanuit 
de kerk in Overloon een viering op tv werd uitge-
zonden via de Regionale Omroep Land van Cuijk.
Hiermee kwam een einde aan een lange traditie. 
Elke zondag schakelden vele (oud)inwoners van 
Overloon en omstreken om 10:30 uur over naar 
deze regionale zender om een viering  thuis live te 
volgen. Vooral voor degenen die fysiek niet in staat 
zijn naar de kerk te gaan was dit een mooie oplos-
sing. De uitzendingen waren aanvankelijk alleen 
in Overloon te ontvangen, maar vanaf 1998, na de 
samenvoeging van Overloon bij de gemeente Box-
meer, in de gehele gemeente en na het samengaan 
van de BLOS naar Omroep Land van Cuijk in een 
nog groter gebied.
Maar hieraan kwam helaas een einde. Vorig jaar gaf 
Omroep Land van Cuijk al aan dat zij niet tevreden 
zijn over de kwaliteit van de uitzendingen. Vooral 
bij donker weer was dat het geval.

Vanaf het begin in 1989 werd er gebruik gemaakt 
van analoge camera’s, maar dankzij een fi nanciële 
bijdrage in de vorm van een legaat werd het sys-
teem in 2014, ten tijde dat pastoor Tolboom hier 
werkzaam was, vervangen door professionele ca-
mera’s.  Maar de technische ontwikkelingen gaan 
snel en iedereen stelt steeds meer eisen aan de kwa-
liteit van de uitgezonden beelden. 
De deelparochieraad van Overloon stelde daarom 
voor aan het parochiebestuur om fi nanciële mid-
delen beschikbaar te stellen voor vervanging. He-
laas werd dit verzoek niet gehonoreerd omdat de 
hoogte van de investering niet verantwoord wordt 
geacht. 

Met ingang van zondag 21 augustus wordt de we-
kelijkse viering voortaan uitgezonden vanuit de Sint 
Martinuskerk te Cuijk. Deze kerk beschikt over nieu-
we opnameapparatuur.

Het rechtstreeks uitzenden van de vieringen werd 
gedaan door een hechte groep van vrijwilligers. 
Aanvankelijk bestond de cameraploeg uit 5 leden, 
t.w. Martin Spreeuwenberg, Ton Meijer, Marcel van
Lanen, Marcel Janssen en Corné Weijmans. Helaas is
de initiator van dit project, Martin Spreeuwenberg,
in 2017 overleden. Maar de overige 4 leden waren
tot nu toe nog elke week per toerbeurt actief.
Een hartelijk woord van dank gaat uit naar deze vrij-
willigers die het live uitzenden van vieringen vanuit
de kerk van Overloon gedurende 33 jaar mogelijk
hebben gemaakt.

Allerzielen 2021 - 2022

Op zondag 30 oktober om 
14:30 uur vindt in de Theo-
balduskerk de jaarlijkse her-
denking van de overledenen 
plaats.

Traditiegetrouw zetten we de overledenen in het 
licht en daarbij worden de namen genoemd van de 
overledenen die vermeld staan op de site van onze 
parochie tot en met 30 september van het lopende 
jaar.
Doordat aanvragen om voor iemand te luiden via 
St. Anthonis verlopen én door de privacywet is het 

voor ons ondoenlijk adresgegevens van nabestaan-
den te achterhalen. 
Wij zullen voor deze Allerzielenviering dan ook 
géén persoonlijk gerichte uitnodigingen versturen.

Indien u bezwaar heeft tegen het noemen van de 
naam van uw overleden familielid kunt u dit SCHRIF-
TELIJK kenbaar maken door vóór 1 oktober 2022 te 
mailen naar info@theobaldusparochie.nl Mocht dit 
voor u niet mogelijk zijn dan mag u het briefje op 
de volgende pagina volledig invullen en bezorgen 
op Trantert 20 in Overloon.
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Vieringen 21, 27 en 28 augustus en 4 september 2022

Zondag 21 augustus 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels 
Theobalduskoor

Misintentie: voor Harrie Stroecken vanwege zijn ver-
jaardag.

Zaterdag 27 augustus 19:00 uur
Gebedsdienst
Voorganger: gebedsdienstgroep

Koor: Palet

Zondag 28 augustus 10:30 uur 
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Zondag 4 september 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Gerda Willems
Theobalduskoor

Kosterdienst
21 – 27 augustus
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

Allerzielenviering 2021-2022

Ondergetekende stelt het niet op prijs dat de naam van mijn overleden familielid genoemd wordt in 
de Allerzielenviering.

Naam overledene  …………………………………………………………………………………………………

Overlijdensdtum ……………………………………………………………………………………………………

Naam ondergetekende. …………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer ondergetekende  ……………………………………………………………………………

Alleen volledig ingevulde briefjes worden gehonoreerd
(Bezorgen op Trantert 20 Overloon)

✁
Hieronder ter informatie de namen van onze dorpsgenoten die op de site van de parochie vermeld staan.

Overledenen in 2021
19 oktober: Huub Caris, 89 jaar
25 oktober: Bets Cornelissen, 93 jaar
30 oktober: Gerrit Janssen, 93 jaar
3 november: Anneke Hofmans-Bussers, 71 jaar
15 november: Gina van den Heuvel-Willems, 93 jaar
2 december: Jan Huijsmans, 59 jaar
8 december: Lies Rooijmans-Claes, 92 jaar
15 december: Antoon Coopmans, 88 jaar
15 december: Josephien van den Hoogenhof-Snij-
ders, 78 jaar
15 december: Camille van Hassel, 85 jaar

Overledenen in 2022
12 januari: Bertie-Weijmans-Visser, 78 jaar
20 januari: Piet Cruijsen, 99 jaar
20 januari: Piet Marcellis, 79 jaar
27 januari: Tonny Reijnders, 88 jaar
30 januari: Trees Verhoeven-Pijnenburg, 74 jaar
15 februari: Jan Nabuurs, 80 jaar
15 februari: Truus Wilmsen-Claesens, 88 jaar
17 februari: Jan van den Brand, 92 jaar

8 maart: Jos Drabbels, 81 jaar
9 maart: Wilma van Bree-Rutten, 62 jaar
14 maart: Geert Abels, 65 jaar
16 maart: Riek Hendriks-Jilisen, 88 jaar
16 maart: Wil Hüsken, 71 jaar
24 maart: Nellie Vloet-Henckens, 85 jaar
28 maart: Kees van der Kroon, 65 jaar
7 april: Ria Melssen-van Heugten, 68 jaar
12 april: Sef Nabben, 87 jaar
17 april: Ria Ars,82 jaar
11 mei: Coba Egelmeers-Verhoeven, 96 jaar
16 mei: Victor Christianen, 77 jaar
22 mei: Truus van Reijmersdal- van Bommel, 83 jaar
6 juni: Toon van Opbergen, 82 jaar
8 juni: Jan Ewals, 90 jaar
26 juni: Ko Sturm, 81 jaar
26 juni: Fien Jacobs-Janssen, 96 jaar
29 juni: Kees van Son, 84 jaar
5 juli: Truus van Schijndel-Michels, 94 jaar
10 juli: Gerrit Hendriks, 89 jaar
28 juli: Jan Hendriks, 84 jaar
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27 augustus
Jos van de Pas
Tel.: 0478 - 641268, alleen gedurende gebedsdienst

28  augustus – 4 september
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 11 en 18 
september 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk 30 augustus op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: 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
Vanaf 21 augustus worden de vieringen niet meer 
vanuit de kerk in Overloon maar vanuit de Sint Mar-
tinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. U kunt 
via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendin-
gen 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 eerstvolgen-
de mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken wor-
den geluid en zal melding worden gedaan op de 
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt 
eveneens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

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

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

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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Expositie Peter Arts bij Schijt aan de Grens

Geboren en getogen is hij 
in Overloon met de achter-
naam Arts. Een ander deel 
van zijn familie schrijft zijn 
achternaam met een e-tje ex-
tra, Aerts. De rijkere tak mis-

schien? Nee. Vroeger was het gebruikelijk dat de va-
der van een pasgeboren kind er meteen een borrel 
op ging drinken in het plaatselijk café. De aangifte 
volgde dan meestal direct daarna ….. Het laat zich 
raden hoe het vader Arts destijds vergaan is. 

Peter Arts dus en fotografi e. “Mijn interesse voor 
fotografi e is er altijd geweest en begon als hobby. 
Uiteindelijk werd het mijn beroep, overigens niet 
geheel uit vrije wil.” begint Peter zijn verhaal. Toen 
hij 32 jaar was kreeg hij gezondheidsklachten waar-
door hij zijn toenmalige werk niet meer uit kon voe-
ren. Dat was het moment dat hij besloot naar de 
kunstacademie in België te gaan en de studie foto-
grafi e en kunstgeschiedenis te gaan volgen. “Prach-
tige jaren waren het in Antwerpen”, lacht Peter. 
“Iedereen zou daar een paar jaar moeten gaan wo-
nen”. Terug in Overloon als professioneel fotograaf 
maakt hij vele fotoreportages. Maar helaas. Vanwe-
ge de bestaande gezondheidsklachten heeft hij uit-
eindelijk zijn vak als beroepsfotograaf los moeten 
laten en is nu weer fulltime hobbyfotograaf. 

Dat fotografi e in zijn genen zit, blijkt wel uit het 
feit dat hij cum laude afstudeerde voor het foto-
graferen van ‘de Kruisweg’. Geheel in zijn eigen 
stijl. Een stijl die overigens niet iedereen direct kon 
plaatsen. De directeur van het museum, waar de ex-
positie van Peter werd gehouden, ontving te veel 
onthutste reacties van bezoekers. De expositie heeft 
de kranten gehaald met slechts de mededeling, dat 
de expositie verwijderd werd uit het museum. Peter 
kan daar hartelijk om lachen. Gewaagd, expressief 

en op het randje. Dat is zijn stijl van fotograferen. 
Niet grensoverschrijdend, dat niet, om maar eens 
een populaire uitdrukking te gebruiken.

Het laatste jaar heeft hij gewerkt aan een nieuwe 
expositie, een serie foto’s, die zijn primeur gaat krij-
gen bij Schijt aan de Grens in Overloon op zaterdag 
27 en zondag 28 augustus. “Mijn series bestaan al-
tijd uit 11 foto’s”, legt Peter uit. “Waarom? Elf is het 
gekkengetal en misschien ben ik dat wel een beetje. 
En, ook standaard voor mij, ik begin altijd met de 
eerste en de laatste foto. Daar tussenin maak ik het 
werk compleet. Hoe ik het in ga vullen, zit in mijn 
hoofd. Ik maak aantekeningen op kleine memo-
blaadjes. Nee, een uitgewerkt idee op papier, dat 
heb ik niet.” De vraagtekens staan in onze ogen en 
Peter vertelt verder.

“De foto’s die tentoongesteld worden, zijn alle elf 
gemaakt in bungalowpark ’t Helder, allemaal van 
bewoners van het park. Het idee ontstond aan het 
begin van de coronatijd. Mijn moeder was net over-
leden en ik was op zoek naar iets nieuws. In de serie 
zit een opbouw van het gedrag van mensen tijdens 
de coronaperiode. Mijn dochter zat opeens de hele 
dag thuis in plaats van op school. Het zette mij aan 
het denken over de impact van het op elkaars lip 
zitten in heel veel gezinssituaties. Hier ging het al-
lemaal redelijk normaal door, maar op veel plekken 
bleek dat vaak een ander verhaal te zijn”. 

De foto’s moeten dat verhaal vertellen. Ze zijn klaar 
en liggen op tafel. Peter legt uit hoe een aantal 
foto’s tot stand is gekomen. Interessant. En dat is 
ook het verhaal achter de foto’s. Wie hier benieuwd 
naar is moet zijn expositie op het festival Schijt aan 
de Grens zeker bezoeken. Peter is daar allebei de 
dagen aanwezig om zijn verhaal te vertellen. En 
daar is hij goed in! 
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Clubkampioenen 2022
Tennis-en Padel Loonse Duinen

In de week van 18 t/m 23 
juli kon er weer gestreden 

worden om de titel Clubkampioen bij Tennis- en 
Padelclub Loonse Duinen. Veel tennissers en padel-
lers hadden de Clevers Open nog in de benen, maar 
stortten zich desondanks vol enthousiasme in het 
volgende toernooi.
Het was de week van de Vierdaagse of eigenlijk 
Driedaagse, warm, heet zelfs. Met extra maatre-
gelen: kortere sets, later starten, extra water, ex-
tra pauzes en de bankjes in de schaduw was het 
te doen. We zagen veel verhitte gezichten, hier en 
daar wat meer natte plekken op de shirts en er werd 
wat afgepuft. Maar opgeven, geen denken aan, 
echte doorzetters bij onze club! 

Deze week speelden we niet tegen ‘vrèmde 
Buutendörpers’, maar tegen clubgenoten. Het was 
een gezellige mix in de poules. Zeker in de dubbels 
en mixen zagen we moeders en vaders met hun 
zoons tennissen. We hadden koppels van broers, 
zwagers, ‘stelletjes’, voetbalmaten, maar ook de 
vaste doorgewinterde tennis- en padelkoppels stre-
den weer mee voor de ultieme eer van 2022. Ook 
leuk voor het publiek, want zo was er genoeg varia-
tie in de wedstrijden te zien. 

Na de poulewedstrijden volgden op zaterdag de 
spannende halve fi nales en tot slot op de zater-
dagmiddag de fi nalewedstrijden, waarin zeker ook 
weer de jaarlijks terugkerende rivalen tegen elkaar 
streden. Zo was het een mooie mengeling van de 
ervaren en minder ervaren deelnemers en bleef het 
vaak spannend tot in de 3e, beslissende set. 
Omstreeks 19:00 uur zat het erop en waren de Kam-
pioenen bekend. Onze voorzitter bedankte alle 
deelnemers voor hun sportieve prestaties, de fi na-
listen werden gefeliciteerd en verrast met een echte 
‘Collectors Item, een Tennis en Padel Club Mok met 
inhoud. 

Uiteraard was er ook dit jaar weer een sportiviteit-

sprijs voor 2 clubleden waar we ‘trots op zijn’. Trots 
omdat ze vaak meedoen aan clubactiviteiten, ande-
ren enthousiasmeren, sportief zijn en vaak meehel-
pen en denken bij de organisatie van veel activitei-
ten. Dit jaar ontvingen Henk de Vlam en Lisanne de 
Bruijn deze welverdiende prijs. 

Met trots vermelden we hier de fi nalisten van onze 
CK Tennis en Padel 2022
Padel A 1e: Dennis van Son en Mitchell Verbeek

2e: Erwin Pouwels en Dennis Priem
Padel B 1e: Dennis Behlau en Natascha Poels

2e: Ingmar Disbergen en Luuk Janssen
Tennis: 
DD 1e: Claudia Kuenen en Ingrid Lochs

2e: Jolijn van Gaal en Angela de Kleijn
GD 1e: Robert Jakobs en José Janssen

2e: Toine Nijssen en Ingrid Lochs
HDa 1e: Mark Verbeek en Roel Vreugdenhil

2e: Ricky de Bruijn en Dennis Martens
HDb 1e: Sjaak van Bree en Ron Vloet

2e: Johan van der Veen en Pierre Vloet
HEa 1e: Sieb Jakobs

2e: Roel Vreugdenhil
HEb 1e: Mark Verbeek

2e: Tom Thijssen
DEa 1e: Jolijn van Gaal

2e: Lisanne de Bruijn

Veel dank aan:
•  Alle deelnemers voor hun sportieve inzet.
•  Sponsoren: speciaal DA voor het schenken van de

Sportiviteitsprijzen.
•  Het bestuur en vrijwilligers voor alle ondersteu-

ning deze week.

Op onze website zijn de uitslagen met de scores en 
de foto’s te zien. Tot ziens op het volgende (JAKOM 
Open Herfst)toernooi, dat wordt gespeeld in de 
week van 10 t/m 16 oktober.
Zie www.tploonseduinen.nl voor alle info en het 
laatste nieuws .
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Theaterpraat

We moesten er, net zoals alle culturele evenemen-
ten, lang op wachten… maar dit jaar is ons Open-
luchttheater weer geopend! Fantastisch om weer 
publiek te mogen verwelkomen, de gekleurde zit-
kussens weer gevuld te zien worden én artiesten 
ons groene podium te kunnen bieden!

Terugblik
We hebben dan ook genoten van de diverse voor-
stellingen die we op het programma hadden staan. 
Van eigen bodem was Fanfare Vriendenkring met 
hun Avond van de fi lmmuziek. De tribune was te 
klein! Bankjes werden overal vandaan gehaald en 
zo genoot het toegestroomde publiek van de be-
kende fi lmmuziek mét de bijbehorende fi lmbeel-
den. Ook van eigen bodem was Lizzy Schraven 
met haar Overloonse Musicalkidz. Ouders, opa’s en 
oma’s en broers en zussen genoten van de musical 
‘Wonderen bestaan’.
Met de start van de zomervakantie stonden ook 
diverse kindervoorstellingen op stapel. Fiep Wes-
tendorps’ Pim en Pom en de Tovenaar van Oz van 
theatergroep Mariahout maakten hun opwachting. 
Kinderen en theater… op het puntje van het bank-
je, met open mond meegenieten van alle avonturen 
die beleefd worden. Dat is wat theater doet!
Het Openluchttheater had vervolgens ook nog een 
cadeautje in petto. Het Ricciotti Ensemble speelde 
gratis voor het toegestroomde publiek. 42 (semi) 
professionele muzikanten brachten een heel divers 
programma en zorgden voor een echte belevenis!

U heeft nog wat tegoed
U heeft geluk. Ons zomerprogramma zit er nog niet 
op! 
Op woensdag 31 augustus (14:30 uur) verwelkomen 
we Dirk Scheele. Wie kent deze muzikale duizend-
poot niet? Wegens doorslaand succes zijn we blij 
hem ook dit jaar in ons Openluchttheater te mogen 
verwelkomen. Deze zomer gaan we samen met Dirk 
op reis! In deze vrolijke zomervoorstelling zet je 
je zonnebril op en waan je je in verre oorden met 

liedjes als ‘Hoge bergen, verre landen’ en ‘Op het 
strand’. Geschikt voor: kinderen van 2 - 7 jaar. Kaart-
je: € 8,50.

Op zaterdag 3 september (20:30 uur) iets heel bij-
zonders… niet in een donkere bioscoop naar de fi lm, 
maar naar de buitenbios in ons groene theater! Op 
deze zaterdagavond maakt Anthony Hopkins zijn 
opwachting op het witte doek. De fi lm ‘The world’s 
fastest indian’ staat namelijk op het programma, 
een echte fi lmklassieker. Kaartje: € 7,50. 

Kaarten zijn te koop via:
www.openluchttheateroverloon.nl of bij PLUS Ver-
beeten of Museumzicht. De voorste rijen worden 
vrijgehouden voor mensen die minder mobiel zijn.

Winactie
Tegenwoordig is het Openluchttheater ook te vol-
gen op Facebook en Instagram. Natuurlijk leest u 
hier alles over ons theater en de voorstellingen, 
maar… u kunt hier ook gratis kaartjes voor Dirk 
Scheele en de buitenbios winnen. Volg ons hier en 
maak kans op 2 gratis kaartjes!

Loën wet ut
De vrijwilligers van het Openluchttheater zijn al be-
gonnen met duimen…we hopen tijdens Loën wet 
ut namelijk op een donatie voor onze toiletten. Die 
verkeren in hoge nood en moeten hoognodig ver-
vangen worden. We hopen u in ons volgend thea-
terseizoen ook op onze toiletten goed te kunnen 
verwelkomen! 
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stellingen die we op het programma hadden staan. 
Van eigen bodem was Fanfare Vriendenkring met 
hun Avond van de fi lmmuziek. De tribune was te 
klein! Bankjes werden overal vandaan gehaald en 
zo genoot het toegestroomde publiek van de be-
kende fi lmmuziek mét de bijbehorende fi lmbeel-
den. Ook van eigen bodem was Lizzy Schraven 
met haar Overloonse Musicalkidz. Ouders, opa’s en 
oma’s en broers en zussen genoten van de musical 
‘Wonderen bestaan’.
Met de start van de zomervakantie stonden ook 
diverse kindervoorstellingen op stapel. Fiep Wes-
tendorps’ Pim en Pom en de Tovenaar van Oz van 
theatergroep Mariahout maakten hun opwachting. 
Kinderen en theater… op het puntje van het bank-
je, met open mond meegenieten van alle avonturen 
die beleefd worden. Dat is wat theater doet!
Het Openluchttheater had vervolgens ook nog een 
cadeautje in petto. Het Ricciotti Ensemble speelde 
gratis voor het toegestroomde publiek. 42 (semi) 
professionele muzikanten brachten een heel divers 
programma en zorgden voor een echte belevenis!

U heeft nog wat tegoed
U heeft geluk. Ons zomerprogramma zit er nog niet 
op! 
Op woensdag 31 augustus (14:30 uur) verwelkomen 
we Dirk Scheele. Wie kent deze muzikale duizend-
poot niet? Wegens doorslaand succes zijn we blij 
hem ook dit jaar in ons Openluchttheater te mogen 
verwelkomen. Deze zomer gaan we samen met Dirk 
op reis! In deze vrolijke zomervoorstelling zet je 
je zonnebril op en waan je je in verre oorden met 

liedjes als ‘Hoge bergen, verre landen’ en ‘Op het 
strand’. Geschikt voor: kinderen van 2 - 7 jaar. Kaart-
je: € 8,50.

Op zaterdag 3 september (20:30 uur) iets heel bij-
zonders… niet in een donkere bioscoop naar de fi lm, 
maar naar de buitenbios in ons groene theater! Op 
deze zaterdagavond maakt Anthony Hopkins zijn 
opwachting op het witte doek. De fi lm ‘The world’s 
fastest indian’ staat namelijk op het programma, 
een echte fi lmklassieker. Kaartje: € 7,50. 

Kaarten zijn te koop via:
www.openluchttheateroverloon.nl of bij PLUS Ver-
beeten of Museumzicht. De voorste rijen worden 
vrijgehouden voor mensen die minder mobiel zijn.

Winactie
Tegenwoordig is het Openluchttheater ook te vol-
gen op Facebook en Instagram. Natuurlijk leest u 
hier alles over ons theater en de voorstellingen, 
maar… u kunt hier ook gratis kaartjes voor Dirk 
Scheele en de buitenbios winnen. Volg ons hier en 
maak kans op 2 gratis kaartjes!

Loën wet ut
De vrijwilligers van het Openluchttheater zijn al be-
gonnen met duimen…we hopen tijdens Loën wet 
ut namelijk op een donatie voor onze toiletten. Die 
verkeren in hoge nood en moeten hoognodig ver-
vangen worden. We hopen u in ons volgend thea-
terseizoen ook op onze toiletten goed te kunnen 
verwelkomen! 
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De Zonnegroet Overloon Holthees Smakt
nodigt iedereen in Overloon Holthees Smakt

uit voor de Verwendag
Wanneer: Zaterdag 17 september 2022 bij Partycen-
trum Bos, Irenestraat 8.
Tijden: Van 11:00 uur tot ± 15:30 uur.
Kosten: € 5,- per persoon.
Komt u met rollator of rolstoel: deze duidelijk voor-
zien van uw naam.

Wat kunt u zoal verwachten op deze verwendag:
•  Koffi e/thee met iets lekkers.
•  Je laten verwennen door pedicures, manicures,

kappers, fysiotherapie, schoonheidsspecialisten,
beweging voor ouderen. Verder kunt u kaarten,
u laten fotograferen, rummikub, breien/haken, in-
formatie Imker, biljarten, bloemschikken.

•  Mogelijkheid om met een vrijwilliger een omme-
tje te maken op de Duofi ets.

•  Wil je je haren laten doen, kom dan met gewassen
haren.

•  Lunch bestaande uit soep en warme gerechten.
•  Afsluiting met een borreltje.

Opgavestrook inleveren voor vrijdag 9 september. 
Je opgavestrook volledig ingevuld met € 5,- in de 
GROENE brievenbus doen onder de overkapping 
voorbij voordeur kerk (op de brievenbus staat tekst 
Zonnegroet) of bij Annemie Bonants, Rodermans-
straat 4a, Holthees. (Uw betaling geldt als aanmel-
ding). 

Opgavestrook Verwendag 2022

Naam: _____________________________ Voornaam:_______________________________

Adres: _____________________________________________ Appartement nr.:__________

Pantein: Ja / Nee  Team nr.:______________ 

Tel. nr.: _________________________________

Rollator: Ja / Nee  | Rolstoel: Ja / Nee | Wenst opgehaald te worden:  Ja / Nee

Genomineerden Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg bekendgemaakt

Een prachtige selectie aan inspirerende ondernemers 

De genomineerden voor De Ondernemersprijs Land 
van Cuijk & Noord-Limburg zijn bekendgemaakt. 
De jury heeft een drietal inspireerde ondernemers 
geselecteerd die kans maken op deze felbegeerde 
prijs. De kansmakers zijn Ton Derks van Infrascoop, 
Hugo Bens van Bens Boerderei en Willem Hofmans 
van IXON. Op woensdag 23 november wordt De On-
dernemersprijs uitgereikt. 

Willem Hofmans
Willem is pionier op het gebied van 
techniek. Op jonge leeftijd al legde 
hij een systeem aan waarmee zijn 
gordijnen in de ochtend openden 
als hij in zijn handen klapte. De han-
delsgeest zat er al vroeg in. Hij wist 
perfect uit te stippelen hoe hij zijn 
HBO-opleiding kon inkorten door 
tussentijds een overstap te maken 
naar een andere opleiding. Een 
vooropgezet plan, waarbij zijn eind-
stage en scriptie feitelijk al een van 
zijn eerste opdrachten als onder-
nemer waren. Willem is tijdens zijn 
opleiding al gestart als zelfstandig 
softwareontwikkelaar. De machine-
bouwmarkt was een branche waarin 

hij veel gevraagd werd. Daar is het beeld ontstaan 
dat die branche grote sprongen kan maken, wan-
neer machines ‘connected’ zijn. Dit, in combinatie 
met de persoonlijke ambitie om een eigen product 
te ontwikkelen en te vermarkten, heeft geleid tot 
de start van IXON. Een innovatief bedrijf dat startte 
als leverancier van een product (routers ten behoe-

ve van remote access) en inmid-
dels ook het IoT Cloud platform 
is voor duizenden machinebou-
wers. De producten en diensten 
van IXON worden verkocht in 
Europa, Amerika en eigenlijk de 
hele wereld. 

Uitreiking ondernemersprijs
Ook dit jaar maakt de organisatie 
er samen met de genomineerden 
weer een spraakmakend event 
van. Op de vierde woensdag van 
november wordt in de Schouw-
burg Cuijk bekend gemaakt wie 
er met die alom bekende prijs 
vandoor gaat. Daarnaast wordt 
de prijs voor Opmerkelijk Onder-
nemerschap uitgereikt.

Willem Hofmans
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Brabantse Humoravond

Jazeker, dit jaar laat Fanfa-
re Vriendenkring u gegaran-

deerd weer een hele avond lachen! De Brabantse 
Humoravond staat weer op het programma en 
mocht u hier nog nooit geweest zijn… u heeft wat 
gemist! Al jaren staan de artiesten garant voor een 
avond humor van de bovenste plank. Deze Brabant-
se tonpraters en Limburgse buutreedners verstaan 
hun vak!

Op zaterdagavond 1 oktober staat de ton op het 
podium van De Pit te wachten op de diverse arties-
ten. Eén van hen is Berry Knapen. Hij komt al járen 
in Overloon en in de ton is Berry in zijn element. Hij 
kruipt in de huid van een typetje en het kan hem 
niet absurd genoeg zijn. Eerlijk gezegd…. deze man 
is zo gek als een deur! Berry komt uit het Brabantse 
Sterksel, kan een museum vullen met de prijzen die 
hij gewonnen heeft én laat u gegarandeerd in een 
deuk liggen!

De tweede man die we in de ton verwachten is Andy 
Marcelissen. Ook Andy Marcelissen is een bekende 
naam in de wereld van tonpraters. Naast optreden 
in de ton is hij dichter en theatermaker en samen 
met Berry kan hij 2 musea vullen met de prijzen die 
zij gewonnen hebben. Andy is een kunstenaar met 
woorden. Zijn acts zitten vlijmscherp in elkaar en hij 
beheerst precies die eigenschappen om een publiek 
mee te nemen in zijn humor. 

Naast deze 2 namen kunt u zich opmaken voor di-
verse andere optredens. Wie dat zijn bewaren we 

voor een later moment. Het belangrijkste is: zorg 
dat u kaarten bemachtigt! 
De kaartverkoop start vanaf 27 augustus a.s. bij 
Shop Jacobs en via de website
www.fanfarevriendenkring.nl.

Graag tot dan! 

Tarotcursus door Hans Kunneman

In een serie van acht workshops 
leer je hoe je met Tarot aan de 
slag kunt ongeacht je niveau.
Het doel is je te leren direct van-
uit je persoonlijke inspiratie de 
kaarten te duiden. Daarnaast 

zal je inzicht verdiept worden door 
een rijke hoeveelheid informatie 
en tips. We werken met het Rider 
Tarot deck. Elke week staan er be-
paalde kaarten centraal, waarvan 
je stap voor stap de betekenis be-
ter leert kennen. Het wonderlijke 
van Tarot is dat – op het moment 
dat je werkelijk gemotiveerd bent 
en open staat – de betekenis van de 
kaarten je als vanzelf steeds duide-
lijker zullen worden.

Hans Kunneman is Tarotspecialist, 
musicus en spiritueel coach. Sinds 
1989 heeft hij talloze workshops 

gegeven en mensen in individuele sessies mogen 
helpen. In 2008 publiceerde hij het boek Vind je 
Bron, een boek over de integratie van meditatie in 
het dagelijkse leven en in 2019 het boek Op Weg 
naar Heling over genezen op eigen kracht. Het is 
zijn passie om mensen te leren verbinding te ma-

ken met hun intuïtieve innerlijke 
kracht.

Dinsdag 6 september
19:30 – 21:30 uur
Ontmoetingscentrum t ‘Helder
Helderseweg 31 Overloon
Bijdrage € 130,- 
Aanmelding via
www.tarotcoaching.nl
Data 6, 20 sept, 4, 18 okt, 1, 15, 29 
nov, 13 dec
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Open dag Zorgboerderij Samen

Wij zijn Mathijs van Gaal, José van 
Hoenselaar en Jens Hoenselaar. Iets 
meer dan een jaar geleden, op 1 
juli 2021, hebben wij Zorgboerderij 
Samen aan de Venrayseweg 19 in 

Overloon overgenomen van Iet Cremers. Wij heb-
ben het er ontzettend naar onze zin en inmiddels 
hebben we al verschillende dingen veranderd naar 
onze eigen wens. Een van deze wensen was om vijf 
dagen in de week geopend te zijn. Dit is per april 
2022 gerealiseerd waar we erg trots op zijn. Wan-
neer je langs de boerderij rijdt, zie je ook dat we het 
logo hebben veranderd.

Jens is alle dagen aanwezig op de boerderij en Ma-
thijs verdeelt zijn tijd tussen Dagbesteding Tante 
Sjaan in Sint Anthonis en de zorgboerderij. José 
blijft haar tijd aan de dagbesteding in Sint Antho-
nis spenderen en springt bij waar nodig op de boer-
derij. Jens heeft inmiddels samen met haar vriend 
Lars ook de intrek genomen in het woonhuis van de 
boerderij.

Op de zorgboerderij vinden wij het erg belangrijk 
dat de bezoekers mogen zijn wie ze zijn. Bij ons is 
de reden dat je de boerderij bezoekt bijzaak. Ook 
staan wij voor het principe ‘Samen 100%’. Dit houdt 

in dat wij samen met de bezoeker zor-
gen dat een activiteit tot een succesvol 
eind komt waarbij het niet uitmaakt 
hoeveel deze bezoeker zelf nog kan. 

Een jaar geleden gaven we aan dat we 
graag een opening/open dag zouden 
houden om te laten zien waar we mee 
bezig zijn. Toen was dit helaas niet mo-
gelijk in verband met de coronapan-
demie. Op zondag 28 augustus 2022 
is het dan tijd voor iedereen die inte-
resse heeft om te komen kijken tussen 
11:00-16:00 uur.  Die dag zal er een lek-
ker kopje koffi e klaar staan en leggen 
wij samen met het personeel graag uit 
waar we mee bezig zijn. 

Lezing Luisterkind: Contact op zielsniveau

Als mens hebben we alle wijsheid in onszelf zitten, 
maar door ervaringen, overtuigingen, trauma’s, op-
voeding, waarden en normen, kan deze wijsheid ver 
weg en diep verstopt zitten. Vele lagen zijn er over-
heen gekomen, waardoor de wijsheid niet meer te 
voelen is voor de persoon zelf.

Als Luisterkinderwerker ga ik juist 
voorbij deze laagjes en maak ik, in-
tuïtief, contact met de wijsheid van 
de volwassene of het kind. Hier-
door kan de persoon zelf, tijdens 
een afstemming, veel van zijn eigen 
vragen beantwoorden, veranderin-
gen in de energie in gang zetten en 
praktische handvatten geven voor 
zichzelf.

Het maken van de Luisterkind-af-
stemming gebeurt op afstand met 
behulp van de naam en foto. De 
informatie die de persoon tijdens 
het afstemmen doorgeeft, wordt 
beschreven in een verslag: De Luis-
terkind-afstemming.

Tijdens de lezing, vertel ik, Anke, op persoonlijke 
wijze over mijn werk als Luisterkindwerker en de 
weg hier naartoe. Ik neem je mee in mijn leven door 
middel van persoonlijke ervaringen, wandelver-
halen en eigen geschreven gedichten, waarbij het 
‘contact op zielsniveau’ en  ‘leven vanuit je intuïtie’ 
centraal staat.

Na de lezing is het ook mogelijk om in-
formatie te krijgen over de opleiding 
tot Luisterkindwerker die ik verzorg in 
Overloon, Nijmegen en via E-learning.

Ik ben opgeleid door Diana Hendriks, 
de grondlegger van de Luisterkindme-
thode.

Praktische informatie:
12 september 2022
19:30 uur – 21:30 uur (Inloop vanaf 
19:15 uur)
’t Helder – Overloon, Helderseweg 31
Entree: €15,00 (graag contant betalen)
Opgave via: info@ankevanleeuwen.nl
Meer info: www.ankevanleeuwen.nl
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Word jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar:

Roland Centen, keurslager
Irenestraat 3, Overloon, tel. 0478-641258
info@centen.keurslager.nl
www.centen.keurslager.nl

Winkelmedewerker ± 8 uur per week

Interesse?
Mail, bel of loop

even binnen!

Praat mee over kunst en cultuur
in het Land van Cuijk

Om te komen tot een nieuwe cultuurvisie voor het 
Land van Cuijk, roept de gemeente inwoners op 
om hun mening te geven over het 
kunst- en cultuuraanbod. Ook is 
het mogelijk om behoeften voor 
de toekomst kenbaar te maken. 
Dit kan tot en met 12 september 
via een digitale vragenlijst. Ook 
gaat de gemeente in gesprek met 
kunst- en cultuuraanbieders in het 
Land van Cuijk, tijdens thematische 
overleggen. Op basis van de resul-
taten wordt bepaald welke rol de 

gemeente Land van Cuijk kan vervullen voor het 
culturele veld.

Digitale vragenlijst
De digitale vragenlijst biedt een 
kans om onder meer hierover mee 
te praten. Je vindt de vragenlijst 
via www.gemeentelandvancuijk.nl/
cultuurvisie. Onder de deelnemers 
worden meerdere cadeaubonnen 
verloot. Je kunt reageren t/m 12 
september 2022.
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Eén van de meest bedreigde dieren
ter wereld te zien in ZooParc

ZooParc heeft vier ui-
terst zeldzame vrouwe-

lijke mhorrgazelles verwelkomd. In het najaar komt 
er ook een mannetje bij. Van deze soort zijn er in 
het wild slechts zo’n 250 over. Met de komst van de 
vijf dieren levert het dierenpark in Overloon een bij-
drage aan het behoud van deze soort.  

Een halve eeuw geleden stierven de mhorrgazel-
les, die oorspronkelijk voorkwamen in de gehele 
Sahara, bijna uit doordat er op deze dieren werd 
gejaagd door stropers. De Spaanse legeraanvoerder 
en fotograaf José Antonio Valverde kwam de soort 
tijdens zijn onderzoekreis in Afrika tegen. Hij zette 
in 1971 een reddingsactie op en bracht de laatste 
overgebleven dieren naar Spanje.  

Managementprogramma 
Dankzij het Europese managementprogramma 
zijn er momenteel weer een paar honderd dieren. 
Deze leven verspreid over 27 dierentuinen in Euro-
pa. Ook zijn er twee speciale centra in Spanje en 
de Verenigde Arabische Emiraten. Dankzij dit Eu-
ropese managementprogramma zijn er ook weer 
dieren uitgezet in het wild. In totaal leven er in het 
wild en gevangenschap samen ongeveer vijfhon-
derd mhorrgazelles. Roel Huibers, general manager, 
laat dan ook weten: “Het is erg bijzonder dat straks 
maar liefst één procent van de populatie van deze 
dieren in ons park verblijft. We zijn dan ook erg blij 
dat dat we hiermee kunnen bijdragen aan het be-
houd van deze soort.” 

ZooParc is de tweede plek in Nederland waar 
mhorrgazelles te zien zijn.  De dieren, die afkom-
stig zijn uit dierentuinen in Spanje, Franrijk en 
Duitsland, zijn te zien in het Afrikaanse expeditie-
gebied Ngorongoro. Steven van den Heuvel, hoofd 
dierenverzorger, vertelt: “Mhorrgazelles komen uit 
de woestijn. Daarom is er een groot zandgedeelte 
waarin ze heerlijk kunnen vertoeven.” Ook worden 
er nog twee schuilhutten gebouwd, waar de gazel-
les kunnen schuilen met slecht weer. Ze zullen hun 
verblijf gaan delen met twee struisvogels.

Grootste gazellesoort 
De mhorrgazelle is een van de ondersoorten van 
de damagazelles, de grootste onder de gazelles. De 
schouderhoogte van de mhorrgazelle is vijfenze-
ventig centimeter en hij kan 1,6 meter groot wor-
den. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben 

hoorns. De hoorns zijn geringd en kunnen twintig 
tot veertig centimeter lang worden. Gemiddeld 
wegen deze dieren tussen de veertig en vijftig kilo-
gram. De gazelles hebben een bruine rug en nek en 
hun buik en poten zijn wit. Bij de meeste van deze 
soort loopt er nog een dunne bruine streep van de 
rug door naar de poten.  

Oorspronkelijk leefden deze gazelles vooral in Ma-
rokko, Senegal en Sudan. In droge tijden leven de 
dieren vaak in kuddes van tien tot dertig dieren, 
terwijl in het regenseizoen een groep uit honderd 
of meer gazelles kan bestaan. Het zijn schuwe die-
ren en ze komen vooral voor in open en droge ge-
bieden, zoals op de Sahara. Ze trekken veel rond in 
deze gebieden om aan genoeg voedsel te komen.  

Schoonheid 
De naam gazelle komt van het Arabische woord 
“gazal”. Dit woord is een symbool van de liefde en 
werd dan ook vaak gebruikt in liefdesgedichten in 
het oude Perzië. Daarnaast wordt “gazal” ook ge-
associeerd met vrouwelijke schoonheid. Van den 
Heuvel vertelt dan ook: “Gazelles worden gezien als 
sierlijke dieren, dus mede daaraan hebben de die-
ren deze naam te danken.” 
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Digitale begeleiding van ouderen:
Enthousiaste vrijwilligers gezocht

Een tiental jaren geleden is de SWOGB (oud ge-
meente Boxmeer) gestart met computercursussen 
voor ouderen. Gesteund door een aantal enthousi-
aste vrijwilligers en fi nanciële steun vanuit de SWO 
zijn vele ouderen in de gemeente op weg geholpen 
in het gebruik van de computer en tablet en tele-
foon.

Ouderen één op één begeleiden en “digitale hulp” 
aan huis bieden, vraagt tijd en ook andere compe-
tenties van vrijwilligers. Daarom willen we ons team 
versterken. We zijn op zoek naar enthousiaste men-
sen, jong en oud die het leuk vinden ouderen te 
begeleiden in deze digitale wereld en hun digitale 
vaardigheden willen overbrengen.

Heb jij basiskennis van computer, laptop, internet, 
smartphone, tablet en kun jij op een rustige en be-
grijpelijke manier deze kennis overdragen, neem 
dan contact met ons op. Je bent van harte welkom. 
De vraag van ouderen én jouw inzetbaarheid bepa-
len op welke tijden en bij wie je ingezet wordt. 
“Je komt allerlei verschillende mensen tegen én 
jouw digitale kennis kan voor iemand echt een we-
reld van verschil maken”.

Een vrijwilliger deelt zijn ervaringen
Hieronder zo maar een greep uit de praktische vra-

gen van de cursisten:
•  Hoe maak ik een adressenlijst?
•  Hoe werkt DigiD?
•  Een appje sturen… en beeldbellen met mijn kinde-

ren hoe moet dat?
•  De krant is niet bezorgd. Hoe kan ik hem toch le-

zen, op mijn tablet?
•  Ik wil een foto maken met mijn telefoon en dan

versturen, maar hoe moet dat?
•  Ik wil een fi etstocht uitzetten op mijn computer.

Hoe?  En hoe uitprinten?
•  Hoe zet ik foto’s over van mijn telefoon naar mijn

computer?
•  Ik heb een nieuwe telefoon. Kun je me op weg

helpen?

Als je deze vragen voor ze kunt oplossen, dan kun-
nen ze er direct mee aan de slag en zien ze met-
een resultaat. Weet ik niet direct het antwoord, dan 
kom ik er een volgende keer op terug. Er ligt veel 
en mooi vrijwilligerswerk voor het oprapen. “Com-
puterbegeleiding voor ouderen” hoort daar zéker 
ook bij. 

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om 
ouderen te helpen in deze digitale wereld? Stuur dan 
een mail naar janarts123@gmail.com 
of bel naar Jan Arts 06-29160553.

Telefooncirkel Overloon

De telefooncirkel is een uitkomst voor mensen, die 
alleen wonen en graag contact met iemand willen 
hebben. Het geeft een veilig gevoel dagelijks met 
iemand te spreken. De deelnemers leren elkaar ken-
nen en de vrijwilligers worden een vertrouwd per-
soon.

Hoe werkt de telefooncirkel?
Elke werkdag start de vrijwilliger om 9:00 uur de te-
lefooncirkel door het bellen naar de eerste persoon 
van de cirkel. Persoon 1 belt persoon 2, persoon 2 
belt persoon 3 en zo verder. De laatste deelnemer 
van de cirkel belt de vrijwil-
liger van de dag en dan is de 
cirkel rond. In het weekend 
is er geen telefooncirkel.

Elke ochtend contact
Het kan prettig zijn in de 
ochtend een gesprekje te 
hebben, met degene, die 
naar u belt en met degene 
naar wie u verder belt. Soms 
bellen deelnemers elkaar 
nog weleens terug om wat 

langer te kunnen praten. Af en toe komen de deel-
nemers en de vrijwilligers van de telefooncirkel bij 
elkaar voor een ontmoeting. Tijdens die bijeenkom-
sten leren deelnemers en de vrijwilligers elkaar be-
ter kennen en is het een gezellig samenzijn.

Als er iemand niet opneemt?
Als een deelnemer niet opneemt belt de vrijwilliger 
de vaste contactpersonen (vaak familie of buren) 
van de deelnemer, zodat er gekeken kan worden of 
er iets aan de hand is. Deelnemers ervaren het als 
prettig dat er naar hen wordt omgekeken. 

De telefooncirkel is een 
dienst van de SWOGB met 
vaste vrijwilligers en wordt 
ondersteund door Sociom.
Voor meer informatie en/
of aanmelden kunt u bel-
len naar Dette Koenders 
van Sociom 06-10430039 of 
mailen naar
dettekoenders@sociom.nl
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Hierbij willen wij 
iedereen bedanken 
voor alle steun die 
wij in welke vorm dan 
ook hebben mogen 
ontvangen na het 
overlijden van mijn 
lieve man, ons pap, 
opa en overgroot opa. 

Gonny Hendriks- 
          van Rijswijck, 

Kinderen  en  
( achter ) 
kleinkinderen.  

28-10-1932   10-07-2022.

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLIEN
Zie pagina achteraan.

Een woord, een gebaar
of een kaart het doet je goed.

Wanneer je iemand die je
lief hebt missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedan-
ken voor de vele blijken van deelneming na 

het overlijden van

Kees van Son

De vele brieven, kaarten en lieve woor-
den, alsmede de grote aanwezigheid bij de 
afscheidsdienst waren voor ons een grote 

troost

Ria van Son-Baltussen
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw 
overweldigende belangstelling en blijken 
van medeleven die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van Ons Moeder,
schoonmoeder, Oma, en Oma Grutje

Fien Jacobs - Janssen

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Overloon, juni 2022
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Oker sluit af met een ijsje

We ge-
nieten na 
van de re-

petities voor de grote vakantie, onder 
het genot van een ijsje bij de Papagaai 
van Günter.

Met frisse zin bereiden we ons dan 
voor op ons concert “de Baton“ op 
2 oktober 2022 in ‘t Helder om 11:00 
uur.
Te zijner tijd hoort u meer hierover 
van ons. 

Wij wensen iedereen een hele fi jne 
vakantie toe!

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

onderwerpen. In Ons Eigen Erf zullen we hieraan 
aandacht besteden.

WIST U DAT …..
•  WONEN ZORG en WELZIJN zich zorgen maakt om

uw zelfstandigheid.
•  U deze zelfstandigheid zelf in de hand hebt door

nu een netwerk te organiseren.

•  U uw huis kunt laten controleren op levensloop-
bestendigheid.

•  Wij over deze onderwerpen een informatieve bij-
eenkomst “Sleutel tot Langer Thuis” organiseren
op 13 oktober 2022.

•  Dit in de agenda van Ons Eigen Erf staat. En nu
ook in uw agenda?

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

Duofi ets Overloon

Woonachtig in Overloon, Holthees of Smakt?
De duofi ets is te huur voor € 5,- per dagdeel! 

Ga voor meer informatie en reserveringen naar
www.duofi etsoverloon.nl of mail naar info@duofi etsoverloon.nl

Beste wandelaars en
inwoners van Overloon,

Wij kijken terug op een zeer 
geslaagde 1e editie van de 
Lónse 4-daagse! We zijn 
dankbaar voor het grote 

aantal inschrijvingen en alle hulp die door de vele 
enthousiaste vrijwilligers geboden is. Dankjewel!!

Doordat het zo’n succes was is de werkgroep alvast 
begonnen met de eerste voorbereidingen voor vol-
gend jaar! Noteer dus vast de datums van volgend 

jaar in je agenda!
Avond 4-daagse 2023: 6, 7, 8 en 9 juni 2023!

Hou onze Facebook en andere socials in de gaten en 
blijf op de hoogte.

Lijkt het je leuk om volgend jaar 
(weer) te helpen? Alle hulp is wel-
kom.
Mail dan gerust naar: lonse4daag-
se@sjiloverloon.nl  of spreek ie-
mand aan van de werkgroep.
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLIEN
Zie pagina achteraan.

Wat zijn ogen zagen 
konden zijn handen maken. 

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en trotse opa 

Jan Hendriks 
Onderscheiden met de Eremedaille in Zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 

echtgenoot van 

Door Hendriks-Willems 
* Overloon, 23 maart 1938

† Beugen, 28 juli 2022

 Door 

 Edwin en Marie-Louise 
   Frank en Myrthe 
  Jeanine en Pim 

 Yvonne en John 
  Mayra en Henry 
  Amy 

Generaal Hasbroucklaan 6, 
5825 AP  Overloon  

Het afscheid heeft plaatsgevonden op woensdag 3 
augustus. 

Wij vinden het fijn wanneer u, uw persoonlijke 
herinnering en/of condoleances met ons wilt delen via 
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister. 

HUISARTSENPRAKTIJK VAN ORSOUW IS GESLOTEN:
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!
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Beginnen met Hardlopen – Diplomaloop

Lopen is leuk! Lopen is een hele 
normale activiteit voor het li-
chaam en is gezond! Bij AV Spor-
ting leren we je echt naar een doel 

toe te werken en wel om 5 km aaneengesloten te 
rennen. Tijd is niet belangrijk, gewoon 5 km hardlo-
pen! In 12 weken tijd wordt in een rustige opbouw 
het hardlopen aangeleerd. De cursus wordt afge-
sloten met een 5 km duurloop waarvoor je een Di-
ploma ontvangt, de “Diplomaloop”. In September 
2022 starten we weer met een cursus in Overloon. 
Na de Diplomaloop kan je natuurlijk bij AV-Sporting 
blijven lopen. Er zijn trainingen in Boxmeer en Over-
loon op verschillende dagen en tijden van de dag.

Hardlopen voor beginners
Een loopcursus kan om vele redenen nuttig zijn 
maar bij AV Sporting Boxmeer vinden we het be-
langrijk dat je op een gestructureerde manier bles-
surevrij leert hardlopen. In onze cursus komen de 
volgende onderwerpen aan bod zoals warming-up 

en cooling-down, hardlooptechniek, het voorko-
men van blessures, voeding, schoenen en kleding.
Met deze goede basis blijft hardlopen ook op de 
lange termijn leuk en blijf je makkelijk blessurevrij.

Training/Cursus Overloon 2022
De cursus start op 10 september. De trainingen zijn 
wekelijks op de zaterdag van 09:00 tot 10:15 uur bij 
de sporthal Raaijhal, Raaijweg 15-17, 5825 AL Over-
loon. Afsluiting van de cursus is op 03 december met 
de genoemde Diplomaloop.

Aanmelden
De cursuskosten bedragen € 55,-. Voor dit bedrag 
word je voor een periode van 3 maanden lid van 
A.V. Sporting Boxmeer. Daarmee ben je voor deze
periode ook lid van de Atletiekunie.
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan
een e-mail naar:
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmel-

den via e-mail noodzakelijk.

Atletiek Vereniging
AV Sporting Boxmeer

De nieuwe gemeente Land van Cuijk 
kent verschillende sportverenigingen 
die zich bezighouden met hardlopen. 
AV Sporting Boxmeer is actief vanaf 
sportlocaties in Boxmeer en Overloon 
en heeft enthousiaste leden uit een ge-
bied van dik 10 km rond Boxmeer en 
Overloon! De club bestaat 20 jaar en 
dat wordt dit jaar groots gevierd!

Lopen is leuk!
Iedereen kan leren hardlopen!

Boerenpicknick 2022 bij De Klef Zuivel

Op zondag 4 september vindt de 3e 

editie van de boerenpicknick plaats 
in Overloon! Wederom hoopt de Fa-
milie Cremers een succesvolle editie 
neer te zetten.

De Boerenpicknick wordt georganiseerd op de boer-
derij van ´De Klef Zuivel´ in het weiland bij de koei-
en. Naast de leuke beleving om dicht bij de koeien 
en kalfjes te zijn, zijn er op deze dag ook veel leuke 
activiteiten te doen. Zo zal er o.a. een een spring-
kussen aanwezig zijn, glijbanen, ouderwets leuke 
spellen en daarnaast kun je jezelf laten schminken. 

Tussen 12:30 en 14:00 uur kan de picknickdoos op-
gehaald worden. Daarna kan iedereen in het wei-
land een plekje zoeken voor een gezellige en sma-
kelijke middag!

Een plekje reserveren voor deze picknick is noodza-
kelijk. 
Opgeven of meer informatie opvragen kan via: 
info@deklefzuivel.nl of door een berichtje te sturen 
naar: 06-30112188. Daarnaast is de informatie ook 
te vinden op de Instagram en Facebook pagina van 
´De Klef Zuivel´.

De goed gevulde picknickdozen worden verzorgd 
door De Klef Zuivel in samenwerking met: Boom-
pjes Restaurant, Villa het Bascour, Boergondisch, 
Chris Cox Groente & Fruit, Eijking Bleuberries, PLUS 
Verbeeten-Overloon en Eetcafe & Pannenkoeken-
huis Museumzicht.

´De Klef Zuivel´ gaat haar uiterste best doen om een 
geslaagde en gezellige middag van te maken. 
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PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 
0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn 

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

2277&&2288 aauugg.. SSCCHHIIJJTT AAAANN DDEE GGRREENNSS –– GGRRAATTIISS TTOOEEGGAANNGG!! 

2299 aauugg.. EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 

66 sseepptt.. SSttaarrtt ttaarroott--ccuurrssuuss ddoooorr HHaannss KKuunnnneemmaann 

1122 sseepptt LLeezziinngg LLuuiisstteerrkkiinndd ddoooorr AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn 

2211 sseepptt..  VVrroouuwweenncciirrkkeell 

2277 sseepptt.. EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Agenda

Dinsdag 23 aug Kermislunch. Aanvang 12:30 uur. 
Alleen voor senioren die zich hier voor ingeschre-
ven hebben. Daarna is iedereen welkom voor een 
gezellig samenzijn met muziek van Jersey.
Woensdag 7 sept Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zaterdag 10 sept Jeu de Boulestoernooi. Opgave tot 
27 aug. Aanvang 13:30 uur.
Zondag 11 sept Uit op Zondag met muziek van Jan 
Hoesen. Aanvang 14:30 uur.
Maandag 12 sept Kijk op Kunst over Art Nouveau. 
Aanvang 20:00 uur in De Pit.
Woensdag 14 sept Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.

Daarnaast onze wekelijkse activiteiten, die ook op 
de website vermeld staan!

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws.
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt: http/www.
kbo-overloon.nl  (vergeet het tussenliggend streep-
je niet)

Deelnemers Samen Eten en Ontmoeten opgelet!
Samen Eten en Ontmoeten op 27 augustus vervalt 
vanwege de kermislunch in die week. In de laatste 
week van september is de eerstvolgende Samen 
Eten en Ontmoeten bijeenkomst.  De locatie is op 
dit moment nog niet bekend.

Sporten op vrijdag
Op vrijdagmiddag 9 september start het sporten op 
vrijdag weer. De groep gaat het komend seizoen 
buiten sporten. Bij slecht weer krijgen de deelne-
mers een bericht als het niet doorgaat. De groep 
sport iedere vrijdag om 14:00 uur onder deskundige 
leiding van de heren Willem van Iersel en Rob Ver-
schuren. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. 
Voor nadere informatie kun je terecht bij het be-
stuur of bij fysiotherapie van Iersel. Telefoon 0478-
641942.

Kijk op kunst
Het is in het begin van de 20e eeuw dat het in Rus-
land politiek alswel cultureel onrustig is. De tirannie 
van het tsaardom van het huis Romanov begint in de 

bovenlagen van de bevolking zijn weerslag te krij-
gen. Ook in de beeldende kunst wordt de behoefte 
naar meer vrijheid in nieuwe stromingen zichtbaar. 
Het avant-gardisme (experimentele kunst) vormt 
de basis naar het nieuwe abstracte kunst beleven 
in Rusland.

Ook de dan heersende politiek is bepalend welke 
kunst door de arbeidersklasse gewaardeerd moet 
worden.

De ene kunststroming volgt op de andere, maar 
hebben veel met elkaar te maken en hebben el-
kaar sterk beïnvloed. Het uiteindelijke zichtbare 
resultaat is niet meer alleen bepalend maar ook 
de levensfi losofi e waarom zo te werken wordt be-
langrijk in de beeldende kunst. Deze kunstvormen 
zijn ook de basis van verschillende kunststromingen 
in Europa. Deze fi losofi e vormt ook de basis voor 
de Nederlandse kunstvorm “De Stijl”, bekend 
door kunstenaars als Mondriaan en Rietveld.

Op maandag 12 september om 20:00 uur bent u al-
lemaal welkom in De Pit waar ik jullie graag over 
deze kunststromingen wil vertellen.

Clemens Weijmans

Sociaal Culturele Dag 14 september
Er hebben zich een twintigtal leden opgegeven 
voor de Sociaal Culturele Dag op 14 september in 
de schouwburg te Cuijk. De inschrijving is inmiddels 
verlopen.
Over het vervoer vinden de deelnemers nadere in-
formatie in ons clubblad de INFO (uitgave 24 augus-
tus).

Dag van Ouderen 6 oktober
Deze middag laten we het licht schijnen over het 
thema:
Gezond Oud worden – Oud(er) zijn en gezond blij-
ven.
Carin Fait uit Venray is uitgenodigd voor een lezing 
over genoemd thema. Als Live Coach zal zij met haar 
genoten studie en werkervaring een inspirerende 
lezing verzorgen. Een pauze volgt met traktatie en 
alle tijd om met elkaar te buurten en daarna krijgt 
het programma een vervolg met muziek en dans. 
Ons koor de Laatbloeiers en Countrydansgroep tre-
den op en voor de belangstellenden in de zaal is er 
alle kans om mee te zingen en te dansen. Beide ac-
tiviteiten dragen bij aan gezond(er) blijven, ook bij 
het ouder worden.  “Blijf fi t en gezond!
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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

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

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Kindervakantieweek 2022

Kindervakantieweek zit er dit 
jaar weer op, en wat hebben we 
genoten! Dinsdag 26 juli meld-

den 133 kinderen zich bij de poort van Kindervakan-
tieweek om drie dagen plezier met elkaar te gaan 
maken. Het thema dit jaar was: “Film”. Na het ope-
ningsspel, waarbij duidelijk werd hoe de groepjes er 
voor die week uitzagen, werd meteen gestart met 
het bouwen van hutten die in het thema pasten. 
De voorraad hout werd snel minder en de hutten 
werden steeds groter en mooier. Elke hut had een 
fi lmtitel als onderwerp en daar werd creatief mee 
omgegaan. De zaaggroep en de hulpouders hadden 
het druk met het maken van alle fi lmfi guren en –at-
tributen. Doordat er zo hard gewerkt werd, gingen 
de frietjes en de snacks er tussen de middag goed 
in. Na de middag werd er nog verder gebouwd en 
versierd en tussendoor was ruimte voor een behen-
digheidsspel. De dag werd afgesloten met een spel 
waarbij je geheel vrijwillig kon testen hoe ver je wil-
de gaan om als laatste over te blijven; waar de een 
voorzichtig toekeek, durfde de ander beste wat verf 
en een ei op zijn hoofd te laten landen.

Dinsdagmorgen ging groep 7/8 op de fi ets naar de 
radioplassen in Stevensbeek. Daar stond een mobie-
le klimtoren en kon je in groepen gaan laserschie-
ten. Iedereen liet fanatiek zien hoe hoog ze konden 
klimmen en wat voor goede schutters ze waren. 
Groep 3 t/m 6 bleef in Overloon en startte met een 
spel bij de bossen rond het museum. Daar was een 
echte piratenboot te vinden en onderweg liepen er 
wat vreemde fi guren rond. Rond de middag waren 
alle groepen in het museumpark waar elke groep 
een mand met eten kreeg voor een heerlijke pick-
nick. Met goed gevulde magen startte iedereen aan 
het middagprogramma. Groep 3 t/m 6 ging spellen 
doen bij sportpark de Raaij. Daar stonden een gi-
gantische stormbaan, een waterbaan, een buikglij-
baan en een heuse “sweeper” die veel kinderen 

van de kermis kennen. Wie kon er zo lang mogelijk 
blijven staan zonder geraakt te worden door een 
ronddraaiende arm? Na afl oop gingen de kinderen 
onder het genot van een ijsje naar het gildeterrein 
waar ze nog even in de hutten konden spelen. Groep 
7/8 ging in de middag de spellen bij het museum en 
bij het sportpark doen. Na de spellenmiddag kon-
den ze even naar huis om te eten, maar zij mochten 
’s avonds weer terugkomen om met z'n allen een 
fi lm te kijken en popcorn te eten.

Donderdagochtend was traditiegetrouw voor de 
kleinste inwoners van Overloon (iedereen die nog 
niet in groep drie zit). De ochtend werd druk be-
zocht. Kinderen brachten een bezoek aan de pop-
pendokter, lieten zich schminken of maakten een 
ritje op een pony.

In de middag kwamen alle deelnemers van Kinder-
vakantieweek weer naar het gildeterrein. Alle kin-
deren gingen het dorp in om spellen te doen. Voor 
groep 3 t/m 6 waren er spellen op de Pritter die in 
het teken stonden van de fi lms van hun eigen hut-
ten. De oudste groepen gingen in het dorp Crazy 
88 spelen waarbij weer de meest gekke opdrachten 
uitgevoerd werden. Aan het einde van de middag 
deden alle groepen nog een spel op het gildeter-
rein. De barbecue werd tevoorschijn gehaald en alle 
groepen mochten nog een mini-optreden geven op 
het podium.

Het was prachtig weer en vele vaders, moeders, 
broers, zussen, opa’s, oma’s en andere bekenden 
kwamen kijken naar wat er allemaal te beleven 
was. Superleuk om zoveel belangstelling te zien en 
reden om volgend jaar de barbecuecapaciteit wat 
op te schroeven! Na de barbecue werd de bekende 
optocht door het dorp gelopen en kreeg iedereen 
nog een heerlijke ijs voor onderweg. Eenmaal terug 
op het gildeterrein waren de meeste hutten al afge-
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

       Elke 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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broken en was het vuur al aan. Iedereen verzamelde 
zich voor de trailer om onze groepsleiding een ge-
weldig applaus te geven, afscheid te nemen van een 
paar organisatoren en uiteindelijk met spanning te 
horen welke groepen prijs hadden gewonnen. Tot 
slot stond de brandweer weer klaar om de week af 
te sluiten met een schuimparty voor alle kinderen.

We kunnen weer terugkijken op een super geslaag-
de week. Voor alle sponsoren, onze groepsleiding 
en alle anderen die zich ingezet hebben om dit mo-
gelijk te maken: BEDANKT!

Speciale dank ook voor de St. Theobaldusgilde waar 
we elk jaar weer gebruik mogen maken van hun 

mooie locatie en alle faciliteiten. Zonder hen zou-
den we dit niet zo mooi voor elkaar krijgen!

Met sportieve groet, 

Kindervakantieweek Overloon
Femke, Ilse, Kristie, Leontien, 
Loes, Marieke en Ralf

Wat mag je niet missen bij Schijt aan de Grens?

Nog anderhalve week en Schijt 
aan de Grens barst los in Venray 
en Overloon. De vierde editie 
van het grensoverschrijdend cul-
tuurfestival zit op beide locaties 

propvol met aansprekende activiteiten en artiesten. 
Straattheater, kunst, dans, poëzie, spoken word, talk-
show , kinderprogramma’s en veel, heel veel muziek. 
Aangevuld met lekkere hapjes, zomerse cocktails en 
biertjes uit de streek. En dat bijna allemaal gratis en 
voor niks. Dat wordt nog moeilijk kiezen voor de 
liefhebbers van kunst en cultuur. Maar we gaan jullie 
helpen! Wat mag je 27 en 28 augustus niet missen 
in Overloon en Venray?

Om te beginnen de verrassende openingen. In 
Overloon zaterdag om 12:00 uur, in Venray een uur-
tje later. Wie een beetje doorfi etst kan ze allebei 
meepikken. In Overloon wordt het startschot gege-
ven midden in het dorp. Een bonte stoet straatthea-
terartiesten trekt voorbij naar 't Helder, de locatie 
waar het festival twee dagen lang plaatsvindt. Aan-
sluitend worden de kunstwerken die door zo’n 500 
kunstenaars gemaakt zijn onthuld. In Venray is za-
terdagmiddag plek ingeruimd voor de eerste Goed-
GevoelMarkt. Producten, initiatieven, eten en drin-
ken waar je een goed gevoel aan overhoudt. Voor 
de een is dat de whiskyproeverij van Willy Janssen, 
voor de ander sieraden uit Afrika of helende stenen 
en kristallen. Ondertussen kun je ook Tom Waits in 
het plat gaan beluisteren, een stukje Woodstock 
(her)beleven, swingend bands en fi jne singer-song-
writers gaan bekijken of woordkunstenaars als 
Geert van den Munckhof of Zomaar Iemand aan het 
werk zien.

Wim Daniëls
Over woordkunstenaars gesproken: Schijt aan de 
Grens is blij dat Wim Daniëls zondag van de partij 

is, in Overloon en Venray. De Brabantse schrijver en 
taalkenner is van 14:00 tot 14:30 uur te gast in de 
Venrayse talkshow ‘Schijt Draait Doorrr! en geeft 
om 15:00 en 16:00 uur een lezing in Overloon. 
In Venray gaat Wim in gesprek met gastheer Stan 
Verhaag en met deken Ed Smeets. Uiteraard over 
het thema van deze editie ‘Grenzeloos Verlangen’. 
De Venrayse deken gooit tijdens Schijt aan de Grens 
de kerkdeuren wagenwijd open. Op beide dagen 
zijn kerk en toren gratis toegankelijk en zijn er rond-
leidingen met bijzondere muzikale begeleiding. In 
de toren exposeert Catharina Janssen. In het Ven-
rays Museum is werk te zien van Carla Clevers, Wil 
Fontein, Renate Simons en Esther Gielen.

Tapas happen met muziek
Liefst zestien amateur-straattheatermakers bepalen 
mede de vrolijke sfeer in Overloon. In dezelfde ca-
tegorie vallen acts als de Discoqueens, Suukervrol-
lie en de Knuffeldames. Nieuw in Overloon is The-
atraal Tapas. Luisteren naar singer-songwriters Loes 
Swinkels en Jesper Albers en onderwijl genieten 
van heerlijke tapashapjes. Wel even aanmelden via 
info@schijtaandegrens.nl
Ook veel kunst in en om ’t Helder. Je kunt onder 
meer werk zien van Jaap Glandorff (kijk ook het 
fi lmpje op Facebook en de website), Margot Oomen 
en Imke Beek. De laatste exposeert haar subtiele in-
stallaties ook in het Venrayse Stadspark.

Programmaposters
Er is uiteraard nog heel veel meer te zien, te horen, 
te doen, te eten en te drinken, zaterdag 27 en zon-
dag 28 augustus in Overloon en Venray. Stel zelf je 
programma samen met de handige programmapos-
ters op de website www.schijtaandegrens.nl en kijk 
op Facebook en Instagram. Tot Schijt! Het program-
ma van Overloon tref je elders aan in deze uitgave 
van Ons Eigen Erf. 
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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

rijwarrrrrinininininggggg

0
in
w

ers

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!

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol
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Het Weer

De afgelopen julimaand heeft 
voor warm, droog en zonnig weer 
gezorgd

Net als zijn voorganger juni heeft de 2e meteoro-
logische zomermaand ons ook fraai zomerweer 
gebracht. Doch waren de eerste 10 dagen vrij nor-
maal te noemen. De wind was meestentijds west 
tot noordwest en dat belooft geen erg hoge tem-
peraturen. Het was wel vrijwel altijd droog en ook 
deed de zon goed mee. Maar heldere dagen kwa-
men pas voor vanaf het 3e juliweekend. Dat bracht 
meteen de laagste minimumtemperatuur van 8.2 
graden, maar overdag werd het al zomers en ver-
der volgde een paar tropische dagen, met op de 19e

met 37.8 graden een snikhete dag. De aangevoerde 
lucht was ook kurkdroog, want de luchtvochtigheid 
daalde naar 13%. Na 3 dagen met 30 graden en 
meer volgde een afkoeling. Dus geen hittegolf. De 
norm is dat er 5 zomerse dagen, waarvan 3 tropisch 
moeten zijn. Eén zomerse dag kwamen we te kort 
om aan die norm te voldoen. Na het einde van die 
warmte periode, volgden 2 dagen met wat meer re-
gen. Die viel grotendeels in de nachtelijke uren van 
20 op 21 juli. De hoogste dagsom kon ik op de 21e 
noteren. Er viel bijna 10 mm en daarmee was de stof 
weer eventjes verdwenen. Ook op de laatste julidag 
kwam er nog 6 mm bij en daardoor is het totaal op 

26 mm uitgekomen. Normaal valt er 68 mm. Dus de 
droogte was zeker niet voorbij. Ook in de volgen-
de maand kwam daar zeker geen einde aan. Omdat 
er vrij veel heldere nachten zijn voorgekomen was 
de minimumtemperatuur zelfs een fractie beneden 
normaal. Maar de maximale waarde is juist ruim 
boven normaal uitgekomen. Dat bracht een totaal 
gemiddelde van 19.5 graden. Bijna een graad in de 
plus. Aan zonuren hadden we ook geen gebrek. De 
warmtebron scheen 273 uren. Ruim 50 uren meer 
dan voor deze maand gebruikelijk is. Net als in juni 
hadden we 21 droge dagen. De gemiddelde lucht-
druk was met ruim 1020 ook ruim boven normaal.

Inmiddels zijn we in augustus aanbeland. Zoals eer-
der aangegeven ging de droogte onverminderd 
door. Ook al omdat we vaak met hogedrukgebieden 
te maken hebben. Aanvankelijk was de stroming 
noordelijk, maar geleidelijk draaide de wind naar 
oostelijke richtingen en daarmee werd kurkdroge 
lucht aangevoerd. Er volgde nog een hittegolf. Hoe 
het verder gaat kun je vernemen als je afstemt op 
radio MAASLAND FM 89.6.  Mijn dagelijkse weer-
praatje wordt uitgezonden en wel om 12:30, 13:30 
uur en ook in de avonduren.

Weerman Bert Vloet

‘Zoekplaatjes’ in de Oude Schoenendoos

Onze website is al lang bij u bekend. U geniet wel 
eens van de oude foto’s,  fi lmmateriaal en al het-
geen u daar nog meer kunt vinden.

De optie ’Zoekplaatjes’ op onze website is nu geheel 
vernieuwd en is hierdoor een uitdaging geworden 
om regelmatig te bezoeken. We tonen hier foto’s 
waar we graag iets meer van willen weten en daar-
voor vragen we uw hulp.

U kunt ons helpen om onbekende of deels ontbre-
kende tekst bij de foto’s aan te vullen. Hiervoor kun 
u onze rubriek *Zoekplaatjes* gebruiken.

Bezoek onze website  https://www.stichtingdeoude-
schoenendoos.nl/  en ga eens op ontdekkingstocht 
door bovenin op de Menukaart op de knop - Zoek-
plaatjes - te klikken. 

Ga gerust de uitdaging eens aan, het is eenvoudig 

om vanaf onze website op een foto te reageren via 
de ingebouwde - Reactie-knop.

Tentoonstelling verplaatst naar 19 en 20 november
In het weekend van 12 november zijn er diverse eve-
nementen in de kerk. Om de intocht van Sinterklaas 
niet in de wielen te rijden hebben we besloten de 
datum van de tentoonstelling een week op te schui-
ven. Zo heeft ieder de ruimte. We zijn druk bezig 
het programma in te delen en foto’s uit te zoeken 
die wij willen u willen laten zien. De nadruk ligt op 
foto’s van verenigingen omdat onze Schoenendoos 
dan ook 40 jaar bestaat. Nog twee van de oprichters 
doen nog steeds mee, te weten Loed Rongen en Jan 
Hendriks. De foto van de oprichting komt er ook bij 
te hangen. U herkent vast nog meer mensen.

Kijk op www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl en 
reageer op de zoekplaatjes of bekijk alleen de fo-
to’s. Veel plezier.
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Agenda
2022
17 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
19 t/m 24 augustus
Kermis
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen, 
Tent bij Bos, 12:30 uur
24 augustus
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
27 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t Hel-
der, 12:00 - 18:00 uur
28 augustus
Zorgboerderij Samen, Open dag, 
11:00 - 16:00 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 
9 september
KBO, Sporten op vrijdag, 14:00 uur
10 september 
AV-sporting, Cursus hardlopen 
voor beginners, bij de Raaijhal, 
9:00 - 10:15 uur
10 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
10 september
KBO, Jeu des Boulestoernooi, 
13:30 uur
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag 
met muziek van Jan Hoesen, de 
Pit, 14:30 uur
12 september
KBO, Kijk op Kunst over Art Nou-
veau, de Pit, 20:00 uur
14 september
KBO, Sociaal Culturele Dag, Cuijk
14 september
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
17 september
Zonnegroet, Verwendag, Party-
centrum Bos, 11:00 uur
18 september
Fanfare, Fanfaredag

8 september
AV Sporting, Maasheggenloop, 
Maasstraat 17 Groeningen, vanaf 
10:00 uur 
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, 
de Pit
2 oktober
Oker, concert: “de Baton”, ‘t Hel-
der, 11.00 uur
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen met 
Gezond Oud worden - Oud(er) 
zijn en gezond blijven, de Pit, 
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
10 t/m 16 oktober
TP LoonseDuinen, Open Herfst-
toernooi
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
13 oktober
Bijeenkomst Werkgroep Wonen, 
Zorg en Welzijn, informatiebijeen-
komst Sleutel tot Langer Thuis, de 
Pit, 13:30 uur
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
19 oktober
KBO, Kienen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN Boschhuizer-
bergen
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”
6 november 2022
Fanfare Vriendenkring; Slag-
werktreffen, de Pit
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 Lòns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
24 november 
KBO, Algemene leden vergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 10:30 - 16:30 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
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
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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 28 augustus.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.

De winnaar van de puzzels  van 13 juli: Tonnie van de Pas
(prijs beschikbaar gesteld door BLOEMS).

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.

BEKER
BRADEN
BUITENOMTREK
DRINKEN
ETAGE
FEITE
GERST
GRENOBLE
HIKKEN
KENDO
KWIEK
OKSEL
PAREL
PENDELDIENST

PUNTER
SOBER
TEKST
TREND
TRIMESTER
UILIG
UITDRAGER
URGENT
VERLICHTEN
VIDEOSCHERM
VISSOEP
VOYEUR
VREDIG

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

4 8
5 6

7
9 1 6 8

2 8 5
8 4 2
1 2 4 7 9

7 9
7 2 8
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Hondenbegeleiding 
Begeleiding van hond en eigenaar 
Consult aan huis - privétraining 

Diverse lezingen en workshops  

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   7 september
aanleveren uiterlijk 31 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

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

Wij zijn even op vakantie!

Maandag 8 Augustus
t/m

Maandag 22 augustus

Dinsdag 23 augustus zijn wij
weer gezellig open

voor

rouwwerk zijn

wij bereikbaar

www.bloems-overloon.nl
0478-641890


