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Opening nieuw sieradenatelier in Overloon

Goudsmid Hester Vonk Noordegraaf 
heeft aan de Schootshof in Overloon 
een nieuw atelier gerealiseerd, waar 
haar persoonlijke sieraden nog beter 
tot zijn recht komen. “Dit is een winkel 
geworden waar ik zelf graag naar toe 
zou gaan. Een plek waar je als klant écht 
op je gemak kunt zitten en we in alle 

rust de persoonlijke wensen voor een sieraad kunnen 
bespreken. Ik ben er ontzettend trots op en nodig ieder-
een graag uit voor het openingsweekend op zaterdag 
10 en zondag 11 september van 10:00 tot 17:00 uur.”

Van ontwerp tot werktafel
Al meer dan twintig jaar maakt Hester Vonk Noorde-
graaf uit Overloon verfi jnde en elegante sieraden van 
de mooiste materialen. Dat deed ze in eerste instantie 
voor een gerenommeerde Duitse sieradenfabrikant, 
maar al snel besloot ze haar eigen weg te gaan. “Ik 
wilde niet alleen aan de ontwerptafel, maar ook aan 
de werkbank zitten”, aldus de enthousiaste goudsmid. 
En laat dat gevoel nu ook heel mooi zijn vormgegeven 
in haar nieuwe atelier. De lichte ontvangst- en winkel-
ruimte is ingericht in huiselijke sfeer. Terwijl je rustig je 
verhaal doet, kijk je het atelier in waar Hester al haar 
sieraden maakt. Dit doet ze samen met haar partner 
Paul de Haas, die goudsmid, ontwerper én 3D-specialist 
op het gebied van juwelen is.

Persoonlijke sieraden
Die persoonlijke sfeer, die je ervaart in het atelier, sluit 
naadloos aan op het werk van Hester Vonk Noorde-
graaf. “Veel sieraden die ik maak hebben een persoon-
lijke betekenis voor mijn klanten. Dan kun je denken 
aan het ontwerp van trouwringen, waarmee stellen 
hun liefde voor elkaar bezegelen. Of juist aan het ma-
ken van sieraden, waardoor je een overleden naaste 
altijd dicht bij je kunt dragen. Maar denk ook aan ver-
maakwerkzaamheden; dan kun je een dierbaar erfstuk 
verwerken in een nieuw sieraad. Ook voor reparaties 
ben je bij mij aan het juiste adres. Dit is heel persoonlijk 
werk, waarbij ik graag alle tijd neem voor mijn klanten. 
Ze krijgen mijn volledige aandacht, terwijl we wensen 
qua ontwerp, materialen en budget bespreken. Daar-
om werk ik zoveel mogelijk op afspraak. Dat kan op 
het moment dat de klant het wenst; zowel doorde-
weeks, in het weekend als ’s avonds.”

Collectie centraal in atelier
Daarnaast staat de collectie van Hester Vonk Noor-
degraaf centraal in haar nieuwe atelier in Overloon. 
Het valt daarbij op hoe verfi jnd de sieraden zijn. “Het 
oude ambacht van smeden, vijlen en zagen heeft iets 
mystieks. Met de moderne technieken van nu – zoals 
3D-printing – kun je perfectie in het design bereiken. 
Die werelden verbind ik graag om tot bijzondere, ele-
gante juwelen met een eigen karakter te komen.”

Opening atelier
De opening van het nieuwe sieradenatelier 
in Overloon vindt plaats in het weekend van 
zaterdag 10 en zondag 11 september. “Ie-
dereen is van 10:00 tot 17:00 uur van harte 
welkom om - onder het genot van een hapje 
en drankje - mijn werk te bewonderen”, be-
sluit Hester Vonk Noordegraaf.

Hester Vonk Noordegraaf
Schootshof 4 a
5825 AS Overloon
0478 640 416
www.hestervonknoordegraaf.com
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Het mag geen naam hebben
•  Lónse kermis: de vis werd duur betaald en moest ook nog kunnen zwemmen…!

• Onze weerman had in augustus meer droge dagen dan onze peuter…

• F35’s gaan in oktober proefvluchten maken – we weten nog niet precies wan-
neer, maar dat hoor je wel…!

“Opgeven is geen optie”

26 Augustus overleed Jan 
Lamers, een bijzonder lid 

binnen onze seniorenvereniging KBO-Overloon. De 
ziekte waarmee hij al langer moest dealen won de 
strijd.
Jan zette tien jaar als voorzitter de schouders on-
der KBO-Overloon, Regio-Kring KBO en Provinci-
aal-KBO-Brabant. Hij heeft de pijlers van de KBO: 
“ontmoeten en belangenbehartiging” stevig mee 

in het zadel gezet. Met bestuurlijke gave maar ook 
in persoonlijke ondersteuning van leden als kundig 
vrijwillige ouderenadviseur, cliëntondersteuner en 
belastinginvuller. Met zijn doen en laten inspireer-
de hij menigeen. Jan, je hebt zelf niet opgegeven, 
maar je kon niet meer anders. 
Nogmaals bedankt voor alles.

Bestuur en leden KBO-Overloon

Oud SSS’18-voorzitter Jan Lamers overleden
In Memoriam: ”Opgeven is geen optie”

Afgelopen vrijdag 26 augustus 
2022 is oud SSS’18-voorzitter Jan 

Lamers op 75-jarige leeftijd overleden. Jan werd in 
1995 lid van onze vereniging en was voorzitter van 
29 augustus 1995 tot 24 juni 2002. In een interview 
voor het boek ‘Van de Zandklef tot de Raaij’ geeft 
Jan aan dat de privatisering het meest gedenkwaar-
dige is uit deze periode als voorzitter. Mede door 
de grote zelfwerkzaamheid binnen de vereniging 
bij bouwkundige aanpassingen plukken wij hiervan 
thans nog steeds de vruchten.
Naast voorzitter was Jan jarenlang lid van de groen-
commissie en consul namens de KNVB voor onze 
vereniging. Voor zijn vrijwillige inzet voor SSS’18 
werd Jan in 2006 benoemd tot SSS’er van het jaar.

Jan was eerlijk, correct en recht door zee. Niet van 
zijn stuk te brengen. Hij luisterde naar de mening 
van anderen en trok dan zijn (eigen) plan. Daarbij 
was Jan heel technisch onderlegd. Als er een mecha-
nisch of elektrisch defect was probeerde hij het zelf 
te repareren. Met zijn kennis en karakter was Jan 
een welgeziene vrijwilliger bij de groencommissie.

Naast zijn vrijwilligerswerkzaamheden bij SSS’18 
was Jan jarenlang actief voor de ouderenbond KBO, 
de Montessorischool in Venray en de BIG Challenge: 
een initiatief vanuit de agrarische sector om geld op 
te halen voor KWF Kankerbestrijding. In november 
2019 ontving Jan uit handen van burgemeester Van 
Soest een koninklijke onderscheiding Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau. De Overloonse gemeen-
schap verliest een sociaal mens en een zeer actieve 
vrijwilliger.

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

Namens alle leden, vrijwilligers en supporters van 
SSS’18
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Kerkberichten

Vieringen 11 en 18 september 2022

Zondag 11 september 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Hermans 
Acoliet: Joep Smeets 
Theobalduskoor 

Zondag 18 september 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pater van Tol
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Kosterdienst

11 – 18 september
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

24 september
Jos van de Pas
Tel.: 0478 - 641268
Alleen met gebedsdienst

18 - 25 september
Tiny Willems
Tel.: 0478-  641814

Indien u uw intentie voor de vieringen van 24 en 25 
september en 2 oktober 2022 bij de kerkberichten in 
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk 
verzocht deze uiterlijk 13 september 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 uitzendingen 
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 eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 
88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie H. The-
obaldus 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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Gemeente Nieuws

Omgevingsvergunningen
Afgehandeld
•  Vergunning verleend voor het realiseren van

nieuwbouw van een kind centrum aan Theobal-
dusweg 54 te Overloon (De nieuwe school.)

Geeft u binnenkort een feestje in uw tuin?
Houd dan rekening met uw buren en voorkom 
overlast.
Buren. We hebben ze allemaal. Ze wonen boven, 
onder, links of rechts van ons. In de meeste gevallen 
is het fi jn om buren te hebben. Het houdt de buurt 
levendig en gezellig. Toch kunnen buren soms over-
last ondervinden van elkaar. In veel gevallen zijn 
buren zich hier niet of onvoldoende van bewust. 
Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. 
Een vriendelijk praatje met uw buurman of buur-
vrouw lost veel problemen op.

De meeste klachten van buren of buurtbewoners 
komen voort uit lawaai, zoals harde muziek of 
luidruchtig gepraat. In veel gevallen kan deze ge-

luidsoverlast vrij eenvoudig worden voorkomen. 
Gewoon, door wat meer rekening met elkaar te 
houden. Zet de muziek later op de avond zachter of 
uit en voorkom luidruchtig stemgeluid; want vooral 
’s avonds kan dit als storend worden ervaren. In de 
avond klinken geluiden nu eenmaal harder. Zeker 
nu de avonden langer zijn en de temperatuur ook 
in de avonduren aangenaam hoger is, worden veel 
verjaardags- en andere feestjes verplaatst naar de 
tuin. In de meeste gevallen is dat geen probleem, 
maar toch komt het steeds vaker voor dat buren en 
andere omwonenden verplicht mogen ‘meegenie-
ten’ van zo’n feestje. En dat is natuurlijk niet de be-
doeling. Geeft u binnenkort een feestje in uw tuin? 
Laat uw buren dan vooraf weten dat u een tuin-
feestje houdt. Doe in uw buurt een briefje in de bus 
waarop staat dat u een feestje geeft. En zet hierop 
uw telefoonnummer, zodat buren u kunnen berei-
ken als er onverhoopt toch geluidsoverlast is. In de 
meeste gevallen komen buren er dan samen prima 
uit. En dat is wel zo prettig

Onze scholen zijn weer begonnen; pas je snelheid aan

Na een lange zomervakantie openden de eerste scho-
len maandag 5 september weer hun deuren. In de 
praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en helaas 
in deze periode een ongevalspiek onder fi etsende 
scholieren. Om te helpen deze piek terug te dringen 
roept gemeente Land van Cuijk automobilisten op 
om in de weken na de zomervakantie extra op hun 
snelheid te letten. 

Automobilisten en ouders aan zet
Gemeente Land van Cuijk werkt samen met Veilig 
Verkeer Nederland door hun spandoeken en posters 
van de ‘Onze scholen zijn weer begonnen’-campag-
ne langs de weg op te hangen. Wethouder Sölez 
geeft aan: ‘Op deze manier roepen we automobilis-
ten op om fi etsende scholieren te helpen veilig op 
school te komen door vanaf maandag een gepaste 
snelheid te rijden. Zo neemt de remweg af en heb je 

als automobilist meer tijd om op onverwachte ver-
keerssituaties te reageren.’ Ook helpt het wanneer 
automobilisten schoolzones en de schoolomgeving 
mijden. Tips voor scholieren en hun ouders zijn het 
repareren van eventuele gebreken aan de fi ets, het 
samen oefenen van de eventuele nieuwe schoolrou-
te en vaker te voet of op de fi ets naar school gaan.   

Schoolpleinchallenge
Het doel van deze challenge is om ook onder leer-
lingen zelf en hun ouders extra aandacht te vragen 
voor een veilige schoolstart. Hiermee worden alle 
groepen van het basisonderwijs opgeroepen om in 
de eerste schoolweek na de zomervakantie ‘Onze 
scholen zijn weer begonnen’ op een zo origineel 
mogelijke manier op het schoolplein weer te geven. 
De drie meest originele inzendingen krijgen een 
prijs. 

Jonge fi etsers de dupe
Onder 12-jarige scholieren die 
fi etsend naar school gaan val-
len in de maanden augustus 
en september bijna twee keer 
zoveel slachtoffers als in ande-
re maanden. Volgens Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) is 
snelheidsreductie door gemo-
toriseerd verkeer één van de 
effectiefste maatregelen om 
de veiligheid van scholieren in 
het verkeer te vergroten. Naar 
schatting wordt een derde van 
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Vraagtekens en aandachtspunten bij geplande proefvluchten F35

Medio oktober zullen er in onze regio proefvluch-
ten plaatsvinden met de F-35. Daarvoor worden 
begin oktober door Defensie een tweetal informa-
tiebijeenkomsten georganiseerd. Hierover worden 
bewoners nog geïnformeerd. Een goede zaak. Toch 
is het volgens werkgroep Stop Vliegbasis de Peel 
van belang dat de gemeenten zich goed voorberei-
den op de proefvluchten en zich daarbij niet alleen 
laten leiden door Defensie.

Denk bijvoorbeeld aan Leeuwarden. De proefvluch-
ten daar werden door omwonenden als gematigd 
positief ervaren.  Bij het opstarten van de werke-
lijke vluchten ontstond er plotsklaps een forse toe-
name van klachten en bij omwonenden, betrokken 
gemeenten reden tot zorg m.b.t. de enorme ge-
luidsproductie van de F-35. De piekbelasting van ge-
luid is bij de F-35 is enorm hoog. Op dit moment is 
er discussie gaande over de omzetting van Ke naar 
Lden op basis van gemeten geluidswaardes. Het 
permanente geluidsmeetnet rondom de vliegbasis 
in Leeuwarden geeft ons immers daadwerkelijk ge-
meten cijfers i.p.v. het denken in modellen. Werk-
groep Stopvliegbasis de Peel heeft de gemeente 
Venray geadviseerd in dit proces mee te liften. He-
laas wordt nu met vliegverkeer alleen in jaargemid-
delden gemeten en worden de geluidsnormen door 
defensie volgens theoretische modellen berekend.
Bij Vliegbasis de Peel kan zonder een goede lan-
dingsbaan en luchthavenbesluit nog niet opgeste-
gen en geland worden. Er is rondom de vliegbasis 
ook nog geen meetnet met microfoons aangelegd. 
Toch geeft de gemeente Venray aan dat er straks 
bij de proefvluchten voor het eerst daadwerkelijk 
gemeten kan worden. Hoogstwaarschijnlijk zal De-
fensie op de grond wagens met meetapparatuur 
stationeren. De uitslag is dan eigenlijk al bekend, 
een toename van zo’n 3 decibel (een verdubbeling 
van geluid). Althans dat was de constatering in 
Leeuwarden indertijd. In de praktijk bleek de toe-
name van decibels fors hoger te liggen (20 decibel 
of meer). Het is volgens de werkgroep daarom van 
groot belang dat de gemeenten Venray en Gemert 
Bakel deskundigheid inhuurt en ook zelf met meet-
apparatuur gaat meten. Pas dan is er straks sprake 
van een ‘onafhankelijke’ rapportage.

Omdat er bij Vliegbasis de Peel nog niet geland kan 
worden zal er bij de proefvluchten sprake zijn van  
doorstarten. Dat wil zeggen aanvliegen, niet lan-
den en weer opstijgen. Enigszins vergelijkbaar met 
straks, maar niet geheel vergelijkbaar. Proefdraai-
en van straaljagers op een landingsbaan kan niet 
worden getest. Het opstijgen vanaf een vliegveld 
vraagt meer vermogen dan alleen het maken van 
een doorstart.

Voorts zal bij een in gebruik genomen vliegveld bij 
het landen regelmatig gecirkeld worden om te mo-
gen landen. De praktijk vanuit Leeuwarden en Vol-
kel laat zien dat dit meerdere vliegtuigen betreft 
die in de lucht cirkelend op elkaar moeten wachten 
voor ze kunnen landen.  Het is de vraag hoe je dat 
met proefvluchten reëel kunt nabootsen.

Blijft over het bevragen van bewoners, scholen 
en verenigingen m.b.t. de gehouden proefvlucht. 
We hebben er vertrouwen in dat de gemeente dit 
goed oppakt en mensen ook informeert waar ze 
met klachten terecht kunnen.  Naar wat nu blijkt 
is dat klachten van bewoners niet altijd bij Defen-
sie worden gemeld. Men vindt dit zinloos, Defen-
sie doet er toch niks mee, of men weet niet hoe en 
waar je klachten kunt melden.  Neemt niet weg dat 
er desondanks een forse toename is van het aantal 
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trokken gemeenten een belangrijke taak. 

alle dodelijke ongevallen direct of indirect veroor-
zaakt door een te hoge snelheid. Het campagne-
beeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter waar 
scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scho-
len zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan. 

Niet meer de standaard
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keer Nederland is het gebruik van een smartphone 

in het verkeer niet langer de standaard in ons land, 
maar komt het nog wel voor. Van alle automobilis-
ten gebruikt een kwart (27%) de smartphone nog in 
de auto. Van hen geeft 17% aan tijdens het rijden 
berichtjes/appjes te lezen en typt 10% zelfs letterlijk 
berichtjes terug. Zo’n 5% houdt de aandacht min-
der bij het verkeer door tijdens het rijden met de 
telefoon aan het oor te bellen. De sociale omgeving 
van mensen keurt deze risicovolle handelingen vol-
gens Veilig Verkeer Nederland steeds vaker af. 
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Agenda

Woensdag 7 sept Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Vrijdag 9 sept Sporten buiten op vrijdag. Aanvang 
14:00 uur. Verzamelen bij ingang van het sportpark. 
Zaterdag 10 sept Jeu de Boules toernooi. Opgave-
termijn is verstreken. Aanvang 13:30 uur in De Pit.
Zondag 11 sept Uit op Zondag met muziek van Jan 
Hoesen. Aanvang 14:30 uur.
Maandag 12 sept Kijk op Kunst. Aanvang 20:00 uur 
in De Pit. Gratis entree. Aanmelding van tevoren 
niet nodig.
Woensdag 14 sept Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.
Woensdag 21 sept Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Vrijdag 30 sept. Samen Eten en Ontmoeten bij Bras-
serie “De Kuluut”. Van tevoren opgeven bij Christi-
ne Hendriks tel. 06-13180710
Donderdag 6 okt Dag van Ouderen. Flyer volgt eind 
september.
Donderdag 30 okt Toneelvoorstelling HOT. (alleen 
voor KBO leden) 

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 streepje niet)
------------------------------------------------------------------------
Samen Eten en Ontmoeten
Samen Eten en Ontmoeten op 27 aug. is vervallen 

vanwege de kermislunch in die week. Op vrijdag 30 
september is de eerstvolgende Samen Eten en Ont-
moeten bijeenkomst.  De locatie is: Brasserie “De 
Kuluut”.
Opgave bij Christine Hendriks tel. 06-13180710

Uit op zondag
Op zondag 11 september komt Dhr. Jan Hoesen een 
gezellige muzikale middag verzorgen. Iedereen is 
welkom om 14:30 uur in De Pit. Wie wil kan een 
dansje maken op de muziek. De entree is gratis. Wij 
hopen op een grote opkomst.

Kijk op kunst 12 september
Het is in het begin van de 20e eeuw wanneer het 
in Rusland politiek als wel cultureel onrustig is. De 
tirannie van het tsaardom van het huis Romanov be-
gint in de bovenlagen van de bevolking zijn weer-
slag te krijgen. 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.
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.
Cl. Weijmans  

Sociaal Culturele Dag 14 september
Er heeft zich een twintigtal leden opgegeven voor 
de Sociaal Culturele Dag op 14 september in de 
schouwburg te Cuijk. De termijn van inschrijving 
is verstreken. De toegangskaarten zijn inmiddels 
bezorgd bij de deelnemers. Naast diverse sprekers 
aan het begin van de dag zal Dhr. Christiaan van 
de Ven een uiteenzetting over de geschiedenis van 
het Land van Cuijk geven. Na de lunch wordt het 
middagprogramma verzorgd door Christel de Laat, 
een bourgondische Brabantse comédienne zoals ze 
zichzelf graag noemt.
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BLOEMS 5 jaar

Een terugblik
1 September bestaat BLOEMS 5 

jaar. Het waren bijzondere jaren! 
Het begint met het overnemen van Berly-Fleur en het 
bepalen wat wij anders willen gaan doen. 
Het 1ste jaar: Alles is spannend, nieuw en is het afwach-
ten wat jullie, onze klanten, van ons en onze ideeën 
vinden.
Het 2de jaar: We kunnen met sommige speciale dagen 
al terugkijken op het eerste jaar, al is het afhankelijk 
bij een bijzondere dag hoe deze valt. Bijvoorbeeld als 
Valentijn met carnaval valt is het niet interessant, maar 
als het daarna valt, is het een stuk drukker.
Het 3de jaar: Het ging goed van start; we zaten vol nieu-
we ideeën. Corona gaf ons een andere uitdaging! Elke 
keer bedenken hoe verder met de dan geldende regels. 
De winkel open, maar maximaal 6 klanten in de win-
kel. Afstand houden, de winkel dicht. De week voor de 
Kerst mogen er geen klanten meer in de winkel; we ma-
ken een etalagewinkel, verzetten de kassa en door.
Het bleef spannend tot net voor Moederdag. We moch-
ten open maar nog maar weinig klanten in de winkel. 
Dus bedachten we hoe we op deze drukke dagen toch 
zoveel mogelijk mensen op een veilige manier aan een 
mooi boeket konden helpen. Veel online bestellingen, 
heel veel bezorgen en een afhaalpunt aan de buiten-
kant bleek de oplossing en door.
Het 4de jaar: Corona bleef zorgen voor uitdagingen; 
winkel open, winkel dicht, een etalagewinkel. Het 
was de tweede keer en we wisten nu wat ons te doen 
stond. Ook dit jaar moesten we net voor Kerst de deu-
ren sluiten. Gelukkig mochten we wel aan de deur 
verkopen. Een tent en onze grote etalage bleken een 
uitkomst en we konden door.
Het 5e jaar: Corona bepaalt nog veel; halverwege dit 
jaar lijkt het allemaal wat normaler te gaan worden. 

Wat superfi jn en mooi om te zien dat jullie, onze klan-
ten, ons online, via telefoon, aan de deur of via onze 
webshop weten te vinden! 

Inmiddels hebben we al heel wat mooie opdrachten 
gehad waardoor wij ons hebben kunnen specialiseren. 

Wist u bijvoorbeeld dat wij ons gespecialiseerd hebben 
in Hydroplanten?
Deze planten zijn wat makkelijker te verzorgen. Dit 
omdat ze in kleikorrels staan en ze een watermeter 
hebben. Ook kijken wij of er genoeg licht is op de plek 
waar de plant komt te staan. 

Rouw bloemwerk 
Wij zijn gespecialiseerd in het maken van bijzonder en 
persoonlijk rouw bloemwerk. Het vertalen van uw ge-
voel in bloemen. 

Zijden bloemen en zijden planten
Deze zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. Bij een 
van onze klanten heeft een medewerker een half jaar 
lang de zijden plant water gegeven voordat ze erach-
ter kwam dat de plant niet echt was. Een prima op-
lossing voor een plek waar het te donker is voor een 
echte plant of voor een plaats waar de verzorging van 
echte planten niet goed lukt.

Bedrijfsaankleding in de breedste zin van het woord.
Elke week een vers boeket op de balie of in de ont-
vangstruimte, dan straalt uw bedrijf klasse en een war-
me sfeer uit. In een fi jne sfeer werken werkt beter! 
Een mooie hydroplant op kantoor of een boeket met 
zijdebloemen in een mooie vaas. Een gezellig hoekje 
op de plaats waar u uw klanten ontvangt. Er is heel 
veel mogelijk. 

Wist u dat wij ook abonnementen voor particulieren 
of bedrijven hebben.
Soms is het lastig om een passend cadeau of een sterk-
tewens te vinden. Bijvoorbeeld een cadeau voor oma. 
Ze heeft geen wensen maar is gek op bloemen. Dan is 
een bloemenabonnement een top idee! Of een sterk-
tewens , bijvoorbeeld voor nabestaanden. Fijn om in 

de tijd na het overlijden nog zo nu en dan een 
mooi boeket te ontvangen. Er is van alles moge-
lijk. We stellen een abonnement met u samen. 
Het aantal keren, om de hoeveel tijd of op bij-
zondere dagen en voor welk bedrag u dat graag 
zou willen. We adviseren om het boeket in een 
vaas te leveren, zodat wij de vaas elke keer om-
ruilen en de ontvanger er geen werk mee heeft 
en alleen maar hoeft te genieten. 

Bruisend van ideeën gaan wij beginnen aan ons 
6de jaar ! 

Om ons vijfjarig bestaan met jullie te vieren heb-
ben we verschillende gave acties dit jaar.

Wij willen onze klanten bedanken en wij zeggen 
TOT BLOEMS

Lieke & José
En ons team 
Oeschi, Maria, Ilse, Suus , Toon , Barry en Peter
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Kruisboogschutters organiseren
Wintercompetitie 2022- 2023

Hierbij wordt u uitgenodigd om 
deel te nemen aan onze winter-
competitie 2022 – 2023 kruisboog-
schieten op de baan (vlak). 

Deze wedstrijd gaat over 30 ronden (series) van 2 
proefpijlen en 10 tellende pijlen. U hoeft niet iedere 
week aanwezig te zijn, u kunt op 1 avond meerde-
re series schieten. Er zijn ook dagprijzen te winnen. 
Deze kunt u winnen door op de avond dat u aan-
wezig bent boven uw gemiddelde te schieten. Als u 
nog geen gemiddelde heeft wordt dit na vier series 
berekend, dit geldt dan voor de verdere competitie.
Als u nog niet bekend bent met het kruisboogschie-
ten, geen nood wij helpen u graag verder.
Hebt u geen kruisboog?, ze liggen voor u klaar.
Komt u gerust eens binnenlopen voor meer informa-
tie of mail naar kruisboog@sinttheobaldusgilde.nl.

Men kan vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur inschrijven.

Men kan deelnemen vanaf 12 jaar.
Het inschrijven kost voor de jeugd  € 0,65 en voor de 
volwassenen € 1,30 per serie.

De datums zijn:
05-sep 03-okt 07-nov 12-dec 02-jan
12-sep 10-okt 14-nov 19-dec 16-jan
19-sep 17-okt 21-nov 30-jan
26-sep 31-okt 28-nov

06-feb 06-mrt 03-apr 01-mei
13-feb 13-mrt 17-apr 08-mei
27-feb 20-mrt 24-apr 15-mei

27-mrt
Wij wensen u een plezierige en goede wintercom-
petitie toe.

De schietcommissie van het St. Theobaldusgilde.
Namens deze, Geert Arts

De Lónse Kermis was weer kei gezellig! 

Bedankt voor weer een kei 
gezellige Lónse Kermis. 
Deze editie is mede moge-

lijk gemaakt door de horeca, dorpsraad, sponsors, 
de kermisexploitanten, onze vrijwilligers en alle an-
dere betrokkenen. En… door jullie natuurlijk. 

Volgend jaar is de kermis van vrijdag 18 t/m woens-
dag 23 augustus 2023. Zet de datum alvast in je 
agenda. 

Wil je ook graag bijdragen? Ons team kan verster-
king gebruiken bij de aankleding van het kermis-
terrein, opbouwen en afbreken, en voor PR & social 
media. Lijkt je dat leuk of wil je iets anders delen? 
Laat het ons weten via delonsekermis@gmail.com. 

Geef je de kermis graag een fi nancieel steuntje in 
de rug? Scan de QR-code voor een donatie:

Foto: Albert Hendriks
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Unieke fi lm 'In the hour of victory'
in Overloon op 14 oktober 2022 

“The war could not have been won without Major 
Smith and millions like him, who despite the pull 
of home and family insisted on doing what they 
thought was right.”

Moed. Loyaliteit. Liefde. Opoffering. Vier kernwaar-
den die de basis vormen van deze meeslepende 
docufi lm over de Bermudaanse majoor Anthony F. 
“Toby” Smith en zijn Amerikaanse vrouw Faith tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.

Toby sneuvelde op 14 oktober 1944 tussen Overloon 
en Merselo en werd begraven op de Overloon War 
Cemetery. Maar de herinnering aan hem leeft voor 
altijd voort in dit tijdloze verhaal dat meer dan 50 
jaar na het einde van de oorlog in persoonlijke brie-
ven werd ontdekt.
De grimmige realiteit van de oorlog, de Duitse bom-
men op Londen, zijn militaire training in het Verenigd 
Koninkrijk, zijn vertrek naar het front, zijn gevechten 
in Europa. Tegenover zijn liefde voor zijn vrouw Faith 
en het verlangen naar het goede leven thuis. Het zijn 
allemaal bepalende factoren in dit verhaal.

Deze docufi lm uit 2012 gebaseerd op het gelijkna-
mige boek “In the hour of Victory” won na de re-
lease verschillende prijzen op grote internationale 
fi lmfestivals in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk en werd daar o.a. bekroond als beste do-
cumentaire en best geregisseerde documentaire.
Toch is deze fi lm tot nu toe nog nooit te zien ge-
weest in Europa.
Overloon War Chronicles is erin geslaagd om con-
tact te leggen met de producent en kleinzoon van 
Toby,  Jonathan D. Smith  uit Bermuda. Jonathan 
vindt het een eer om de fi lm over zijn grootvader 
alsnog aan de Overloonse bevolking en overige be-
langstellenden te kunnen presenteren. Jonathan 
komt zelf vanuit Bermuda naar Overloon om bij 
deze verlate Europese première van “In the hour of 
Victory” aanwezig te zijn. 

Aanmelden voor deze unieke fi lmavond kan uitslui-
tend via de website van Overloon War Chronicles. 
(Zie www.overloonwarchronicles.nl/fi lmavond-in-
the-hour-of-victory/)

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor 
het werk van Overloon War Chronicles is welkom. 
De consumpties zijn voor uw eigen rekening.

LET OP: DE TOELATING IS OP VOLGORDE VAN AAN-
MELDING EN VOL = VOL!

Datum: vrijdag 14 oktober 2022
Inloop:  18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis “De Pit”, 14 Oktober-
plein 2 in Overloon 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Tot dan!

Stichting Overloon War Chronicles
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De Overloonse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog

Stichting Overloon War Chronicles (OWC) is druk be-
zig met het zoeken naar de foto’s en verhalen van 
de gesneuvelde militairen van het ‘Engelse kerk-
hof’. Maar wie zijn eigenlijk, onze eigen Overloonse 
slachtoffers van deze oorlog? In een nieuw project 
gaat OWC op zoek naar de gezichten en verhalen 
van deze mensen.
Auteur: Kamil Aerts

Artikel 3: Petrus, Martinus, Wilhelmina en Jacob 
Thoonen
Leeftijden: Petrus 9, Martinus 7, Wilhelmina 4, Jacob 
3.
Datum overlijden: 16 december 1944.

In mei 1935 verhuisden Wim Thoonen en de hoog-
zwangere Marie Klaassen samen met hun dochter 
Annie vanuit gemeente Venray naar Overloon. Het 
gezin kwam te wonen op de Janshoeve. Deze boer-
derij ligt aan de Vredepeelweg en is onderdeel van 
het Vlak, destijds een vrij nieuw ontgonnen gebied 
in Overloon. Nog geen maand na aankomst in Over-
loon werd hun tweede dochter Nel geboren. 
Er volgen in de jaren erna nog vier kinderen: Petrus 
(1936), Martinus (1937), Wilhelmina (1939) en Jacob 
(1941). 

De oorlog kwam voor de inwoners van het Vlak 
eind september 1944 erg dichtbij. De geallieerde 
troepen hadden zich gesetteld achter de bossen van 
Siberië en de met verkenningsvoertuigen werd de 
omgeving afgetast. Diverse inwoners van het Vlak 
zijn toen, net als de andere inwoners van Overloon, 
geëvacueerd. Er zijn echter ook verschillende men-
sen gebleven ondanks de vele gevaren. De evacu-

atie van de inwoners van het Vlak verschilde met 
de andere inwoners van Overloon: de inwoners van 
het Vlak zijn naar dorpen als Westerbeek, de Rips of 
Elsendorp gegaan. De andere inwoners van Over-
loon zijn voornamelijk naar dorpen als Holthees, 
Maashees en Venray getrokken. De familie Thoonen 
vluchtte tijdens de septemberdagen naar Wester-
beek en Elsendorp. Een nare bijkomstigheid was dat 
moeder Marie lang ziek was in deze periode.

Op 1 oktober 1944 werd het Vlak bevrijd, twee we-
ken eerder dan de rest van Overloon. Het gebied 
bleef nog een tijd frontgebied, maar de mensen van 
het Vlak konden, vergeleken met andere inwoners 

uit Overloon, al vrij snel terug naar 
hun huis. De woning van de familie 
Thoonen was beschadigd, maar va-
der Wim besloot niet bij de pakken 
neer te gaan zitten en ging hard aan 
de slag om de boerderij te herstellen. 
Moeder Marie lag ondertussen in het 
ziekenhuis.

Hoewel Overloon bevrijd was, be-
tekende het niet dat het dorp veilig 
was. Overloon lag vol met gevaarlij-
ke materialen uit de oorlog. Mijnen, 
onontplofte granaten en munitie 
zorgden regelmatig voor ongeluk-
ken; sommigen eindigden fataal. De 
oorlogsmaterialen hadden een enor-
me aantrekkingskracht op kinderen, 
die het als speelgoed gebruikten. Zo 

kon het gebeuren dat vier kinderen van het gezin 
Thoonen op 16 december 1944 om het leven kwa-
men. De kinderen waren onderweg naar huis en 
hadden een mijn gevonden. De mijn viel en kwam 
tot ontploffi ng; Petrus (9), Martinus (7), Wilhelmina 
(4) en Jacob (3) waren op slag dood. Wim en Ma-
rie Thoonen waren in één klap vier kinderen kwijt.
Een troost voor het stel was dat in 1949 hun nieuwe
zoon Piet werd geboren.

Bronnen
- Piet Thoonen
- 100 jaar ‘t Lônse Vlak (2004)
-  Brabants Historisch Informatie Centrum (bevol-

kingsregisters, overlijdensaktes)
- Stichting de Oude Schoenendoos
-  Verboden gebied - Stichting de Oude Schoenen-

doos
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100 Jaar Westerbeek: “SHOWTIME”!

Het is dan wel een klein dorp, maar bevreesd voor 
een grootschalig project zijn ze in Westerbeek 
niet. Integendeel, de show: 100 jaar Westerbeek: 
“SHOWTIME”! is alweer een hoogstandje van het 
ondernemende Peeldorp. De show, die komende 
herfst drie keer wordt gebracht, is een initiatief van 
de Toneelgroep Westerbeek, die vanaf het begin 
het Metropeelorkest bij het project betrok. 

Belevingstheater
De cast brengt een wervelende show met veel thea-
ter, muziek, zang, dans en special effects. Slechts on-
derbroken door een ‘adempauze’ in de pauze zien 
de toeschouwers in een daverend tempo 100 jaar 
dorpshistorie de revue passeren (1922-2022): van 
de ontstaansgeschiedenis, centrale rol van de kerk, 
oorlog en bevrijding, de strijd om de dorpsnaam, 
bijzondere evenementen tot het vitale dorp nu.
Het is belevingstheater van de bovenste plank, vol 
spanning en vooral veel humor. De tekst en ens-
cenering is van Henny Lenkens, terwijl Marc Thijssen 
en Tonnie Gabriëls passende muziek bij de taferelen 

hebben gezocht. Het spel wordt uitgevoerd door 
leden van de toneelclub onder regie van Jan van 
Gorp, gastspelers en dansers, met muziek van het 
Metropeelorkest. Een aantal sketches wordt om-
lijst met authentieke foto- en fi lmbeelden op groot 
scherm, samengesteld door Herald van der Zanden. 
Dorpsgenoot Barry van Opbergen neemt deel in de 
vorm van regieondersteuner/fl oormanager. 

Aardappelloods
De show wordt opgevoerd in een grote aardappel-
loods, die voor de gelegenheid volledig wordt ‘om-
gebouwd’. Ook al bijzonder is de Westerbeekse keu-
ze voor een ‘arenaopstelling’ van de tribunes in deze 
loods, met publiek aan beide zijden van het speelvlak. 
De loods is te vinden in het buitengebied van Wes-
terbeek, op het adres Siberië 5 in Overloon. Er zijn 
voorstellingen op vrijdag 30 september en zaterdag 
1 oktober om 20:00 uur en op zondag 2 oktober om 
14:00 uur. De entree bedraagt € 17,50. Voor tickets 
en informatie: www.100jaarwesterbeek.nl

Wij doen ook mee met de RaboClubSupport.
U kunt onze naam vinden onder stg. de Oude Schoe-
nendoos.

We vertegenwoordigen de vijf plaatsen van de 
oude gemeente Vierlingsbeek. Overloon, Vierlings-
beek, Vortum Mullem, Groeningen, Maashees en 
Holthees. Als u ons wilt steunen kunt u de naam in-
geven en komt hij tevoorschijn.

De Oude Schoenendoos bewaart veel foto’s van de 
vijf dorpen die u kunt zien op de site. Ook veel dag-
boeken uit de oorlogtijd.

De stichting beschikt over circa 10.000 digitale fo-
to’s en een vijftigtal fi lms uit de oude doos, voorts 
ook over een groeiende bidprentjesverzameling 
van circa 18.000 prentjes, voornamelijk afkomstig 
uit de dorpen Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, 
Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem en om-
liggende dorpen. Verder beschikt de stichting over 
een papieren archief, boeken, landkaarten en vaste 
objecten met hierin velerlei geschiedkundige infor-
matie uit de genoemde dorpen. Deze gegevens zijn 
deels online te raadplegen.

Het bewaren en op een goede manier opslaan vraagt 
natuurlijk om een goede ruimte. Deze ruimte heb-
ben wij gelukkig, maar moet wel betaald worden. 
Daarom vragen wij u om ook aan ons te denken met 
het verdelen van de stemmen.  Zodat we alle oud-
heden op een verantwoorde manier kunnen bewa-
ren. Hebt u al vier stemmen vergeven en nog één 
over? Geef hem aan ons, de Oude Schoenendoos. 
Als iedereen die dit leest dat wil doen hebben we 
een mooi bedrag om onze accommodatie te maken 
zoals we die voor ogen hebben.

De zoekplaatjes staan iedere keer in uw dorpsblad. 
Kijkt u eens op de site daar staat een hele rubriek 
met zoekplaatjes. Klik op de knop en u ziet er veel 
meer dan de twee die in dit blad staan. Het is een 
bezoekje waard en wie weet kunt u de tekst bij een 
foto aanvullen.

Door een storing in het programma deze keer geen 
foto’s in dit blad.
Veel plezier met uw zoektocht en beloon ons met 
uw stem.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

DA Drogisterij & Parfumerie
Zie pagina achteraan.

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

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

1122 sseepptt LLeezziinngg LLuuiisstteerrkkiinndd ddoooorr AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn 

2211 sseepptt..  VVrroouuwweenncciirrkkeell 

2233 sseepptt.. WWoorrkksshhoopp ppaalllleettsscchhiillddeerreenn 1133..3300 uuuurr 

2277 sseepptt.. EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 

3300 sseepptt.. TThheeaatteerr ‘‘AAnnttwwoooorrdd vvaann ddee eennggeelleenn’’ 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Groeters te gast in radio-uitzending

Afgelopen week waren Tiny Willems en Jo 
van Gemert, twee gidsgroeters uit Overloon, 
te gast in de uitzending Goedemorgen Land 
van Cuijk. Het programma van Omroep Land 
van Cuijk, gepresenteerd door Frank Peters en 
Herman van Gaal, nodigt wekelijks gasten uit 
om te vertellen over activiteiten en initiatie-
ven in onze regio.

Tiny Willems en Jo van Gemert vertelden een 
uur lang bevlogen over wat het is om groe-
ter te zijn, waarom het interessant is om aan 
groeteractviteiten deel te nemen en wat er 
tijdens een wandeling of fi etstocht onder lei-
ding van een groeter te zien of te beleven valt. 
De uitzending is terug te luisteren via
https://omroeplvc.nl/gemist/di10.mp3

Tip voor gasten: boek rondleiding in Land van Cuijk

Willen jouw gasten op een bijzondere manier het 
Land van Cuijk leren kennen? Wijs ze op de moge-
lijkheid om in onder meer Grave, Boxmeer, Sam-
beek, Overloon, Vierlingsbeek, Mill, Beers en Haps 
een rondwandeling of een fi etstocht te boeken. De 
lokale gidsen vertellen verhalen die je anders niet 
zou horen en laten je plekken zien waar je anders 
niet komt. Het is een even eenvoudige als inspire-

rende manier om te ontdekken wat het Land van 
Cuijk interessant maakt.

Bij wijze van experiment zijn deze zomer de activi-
teiten in Boxmeer, Overloon, Vierlingsbeek en Sam-
beek ook digitaal te boeken. Dat kan via:
http://www.rondleidingen.landvancuijk.nl 
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De cursus is voor 
iedereen die 60 
jaar en ouder is, 
weinig of geen 
ervaring heeft 
met bridgen en 
die zin hebben 

om dit in een ontspannen sfeer te leren.

Waar en wanneer:
Je leert bridgen in 4 periodes van 10-12 lessen, ver-
deeld over twee jaar. Voor elke periode is er per 
week één les. De cursus begint op woensdag 5 of 
vrijdag 7 oktober 2022 in Boxmeer.

Wijkaccommodatie de Driewiek, Jeroen Boschstraat 
49, 5831 VV Boxmeer
Woensdagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur
Vrijdagmorgen van 09:30 tot 12:00 uur
Wat zijn de kosten?
Door een vergoeding van de Nederlandse Bridge 
Vereniging en de gemeente Land van Cuijk zijn de 

kosten per persoon € 35,- per periode. Dat is € 70,- 
per jaar. Dat is maximaal € 3,50 voor iedere les van 
2,5 uur.

Hoe kun je meedoen?
Vind je het leuk om mee te doen, geef je dan vóór 
16 september 2022 op. Stuur een mail naar de con-
tactpersoon van de Nederlandse Bridge Vereniging 
in onze gemeente. Dat is Gerard van de Ven, mail-
adres  gtwvandeven@gmail.com. Je krijgt dan zo 
snel mogelijk bericht of je aan de cursus kunt mee-
doen. Er zijn in totaal 80 plaatsen beschikbaar. Dus 
ben er snel bij!
Heb je nog vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met Gerard 
van de Ven via 06-26797841.

In Overloon hebben we de Overloonse Bridge Club 
die iedere woensdagavond bridgen; na het doorlo-
pen van bovengenoemde cursus een mooie gele-
genheid om dan hierbij aan te sluiten.

LOGEKO na 75 jaar nog springlevend!

In 2021 bestond het Loons gemengd koor, LOGEKO, 
75 jaar. Het werd in 1946 opgericht na de bevrijding 
en trad voor het eerst op bij de opening van het 
Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Ook dat 
bestond in 2021 dus 75 jaar. Helaas kon een geza-
menlijke viering vanwege de COVID-pandemie niet 
doorgaan.

In 2022 heeft het koor alsnog haar jubileum ge-
vierd, ook werden de jubilarissen van de voorgaan-
de twee jaren gehuldigd met een klein concertje. 
Plannen voor 2023 zijn er zeker, daar wordt hard 
over nagedacht en al geoefend, onder leiding van 
onze geweldige dirigente Oksana Bos-Baljva, die 
ons al 12,5 jaar onder haar hoede heeft en ons zin-
gen nog steeds verbetert ondanks de toenemende 
leeftijd van de koorleden.

Ook ons repertoire is in de loop van de jaren enorm 
uitgebreid; we zingen in vele talen: Nederlands, En-
gels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, van oude en 
nieuwe componisten. Nog steeds worden nieuwe 
liederen aangedragen door dirigente of koorleden, 
kortom LOGEKO bruist nog volop!

Natuurlijk heeft de pandemie ook in ons koor zijn 
weerslag gehad, waardoor verschillende leden weg-
vielen of zich helaas moesten terugtrekken. Vandaar 
dat we zeker nieuwe aanwas kunnen gebruiken.
Na het zomerreces zijn we op dinsdag 6 september 
weer met de wekelijkse repetities begonnen.

Kijk ook eens op onze website www.logeko.nl (daar 
wordt nog aan gewerkt) of stuur een mail naar de 
secretaris, adres: secretaris@logeko.nl.

Spirituele verbindingsdag in Ontmoetingspunt
’t Helder door Marielle Beks en anderen

Een fi jne, gemoedelijke, inspirerende, creatieve dag 
met tal van standhouders.

Op 9 oktober bent u van harte welkom om deze dag 
mee te maken. 
Er zullen twee lezingen van Marielle Beks en enkele 
andere boeiende lezingen!
Het programma van de lezingen ziet er als volgt uit:
12:00 – 12:30 uur  Vedische astrologie - door Frank 

van Overbeek
13:00 – 13:30 uur Engelen - door Marielle Beks
14:00 – 14:30 uur Mantra & Satsang - door Anarupa

15:00 – 15:30 uur  ’t Heksenbestaan - door Petroesjka 
Splint

16:00 – 16:30 uur  Vrije vragen - door Marielle Beks

Kijkt u ook op
www.helder-overloon.com en

www.mariellebeks.nl
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Uit op Zondag 

Uit op Zondag 

Waar: De Pit | Wanneer: Zondag 11 september
Tijd: 14.30 uur – 16.00 uur  (Inloop vanaf 14.00 uur)

Entree gratis. Vrijwillige bijdrage mag.

Jan Hoesen komt een gezellige muzikale
middag voor u verzorgen
U bent allen van harte welkom

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.

l e z i n g
l u i s t e r k i n d :
c o n t a c t  o p
z i e l s n i v e a u

12  september  2022
19 :30  -  21 :30  uur
' t  He lder  -  Over loon
Ent ree :  €15 ,00  
Opgave  v ia :
in fo@ankevan leeuwen .n l
www.ankevan leeuwen .n l
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Motorcrosswedstrijden
op circuit Duivenbos

In het weekend van 17 en 18 september worden 
er weer motorcrosswedstrijden verreden op circuit 
Duivenbos. Op zaterdag wordt er een wedstrijd 
voor de jeugdcompetitie van Motorsport Organisa-
tie Nederland verreden. Daaraan toegevoegd wordt 
een wedstrijd van het vriendenclubje “de Natte Zui-
ger” en een klasse speciaal voor hobbyrijders en 
ex-wedstrijdrijders.
Een vol programma dus op de zaterdag.
In de genoemde klassen zullen diverse MSV-leden 
aan de start verschijnen waaronder de jonge talen-
ten van de familie Kuenen.

Op zondag worden er nationale wedstrijden verre-
den onder de vlag van Motorsportorganisatie Ne-
derland. De klassen die deelnemen zijn de MX 2 ju-
nioren, de MX open junioren, de MX 2 senioren, de 
MX open nationalen, de MX 2 senioren samen met 
de 125 cup, de dames en veteranenklasse en de klas-
se MX2/ MX open nationalen/ inters.
Op deze dag verschijnen er ook diverse leden van 
MSV aan de start. 
Uit Overloon zelf zijn er echter weinig deelnemers. 

Veel Lónders zijn overgestapt naar de Classic com-
petitie. Zij worden deze dag in Markelo verwacht.

Kom het zien op Circuit Duivenbos! 

De wedstrijden beginnen op beide dagen om 11:00 
uur.

Evenals voorgaande wedstrijden verleent MSV ook 
voor deze wedstrijd gratis toegang op vertoon van 
onderstaand toegangsbewijs.

------------------------------------------------------------------------
Gratis Toegang

Voor de motorcrosswedstrijden
op 17 en 18 september.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten
op ons motorsportevenement 

en wensen u een prettige dag toe.

Bestuur en leden
M.S.V. OVERLOON 

------------------------------------------------------------------------

Nieuw evenement in Oorlogsmuseum Overloon

Vorige  week heeft het 
Oorlogsmuseum een nieuw evenement aangekon-
digd: Eyewitness. De eerste editie vindt plaats op 15 
en 16 oktober.

Tijdens dit weekend brengen re-enactment groe-
pen, tegen de historische achtergrond van de 
Tweede Wereldoorlog, de ge-
schiedenis tot leven. Bezoekers 
kunnen een kijkje nemen in en 
bij Amerikaanse, Britse én Duit-
se loopgraven, versterkingen 
en tenten en in gesprek gaan 
met de deelnemers.

De deelnemende groepen 
gaan een aantal keren per dag 
zelfs het gevecht met elkaar 
aan in speciaal georganiseerde 
‘mock battles’. Compleet met 
losse fl odders, pyrotechniek en 
voertuigen.

De naam en het logo van het evenement zijn af-
geleid van het Eyewitness Museum in het Limburg-
se Beek. Het museum gaat in oktober van dit jaar 
sluiten; een deel van de collectie gaat over naar het 
Oorlogsmuseum.
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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 

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

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Het Weer

Augustusmaand vele records.
Zomer gedeelde 2e plek in top 10.

Deze laatste meteorologische zomermaand heeft 
vele records opgeleverd.
De maand begon al meteen met hoge temperatu-
ren, waarbij 2 tropische dagen voor kwamen. Maar 
op de 5e werd de warmte tijdelijk verdreven met 
een onweersbui en dat bracht meteen de hoogste 
dagsom aan neerslag op. Er viel ruim 5 mm. De rest 
van de maand stelde de hoeveelheid neerslag niets 
voor. Totaal kwam ik uit op amper 14 mm. Dat be-
tekent voor mijn station de droogste maand ooit. 
Alleen in het begin van de vorige eeuw zijn nog 2 
drogere maanden voorgekomen.

Vanaf de 8e kregen we de eerste hittegolf die 9 
dagen standhield. Maar liefst een week lang kon 
de zon ongehinderd schijnen en daarmee nam de 
droogte nog grotere vormen aan. Met een onder-
breking op de 17e volgde een dag later de tweede 
hittegolf die 8 dagen duurde. Daarbij kon ik op de 
25e de hoogste temperatuur meten van 33.5 gra-
den. Heel bijzonder was dat een dag later juist de 
laagste maximumtemperatuur werd bereikt. Het 
werd toen 22 graden.
Net als de 17e had de warmtebron het ook op die 
dag het erg moeilijk, maar tot een zonloze dag is 
het niet gekomen. Het totaal aan zonuren was op-
gelopen tot maar liefst 287 uren en dat betekent 
een record. Ook een record is het temperatuurge-
middelde. Het werd hier 21.2 graden, terwijl 18.2 
graden normaal is. Ook tot een record kwam het 
aantal aan tropische en zomerse dagen. Op 11 da-
gen werd het 30 graden of meer en op 22 dagen 
werd de norm van 25 graden bereikt. Ook het aan-

tal aan heldere dagen was nog nooit zo hoog als 
nu. Verder nog het aantal droge dagen en de dagen 
met het hoogste maximumgemiddelde. Alles bij el-
kaar zijn er maar liefst 7 records gesneuveld.

Door al die warmte van de eerdergenoemde maand 
is de hele zomer ook extreem warm verlopen. Het 
gemiddelde komt uit op 19.6 graden en dat bete-
kent een gedeelde 2e plaats in de top 10. Op 1 blijft 
de zomer van 2018, met een gemiddelde van 20.0 
graden. Wel is dit voor mijn station de zonnigste 
ooit geworden. De zon scheen hier 832 uren. Dat is 
bijna 200 uren meer dan normaal. In het jaar 1947 
was het met 840 zonuren nog zonniger als nu. 
De neerslag hoeveelheid bedraagt 115 mm over de 
3 zomermaanden. Juni was zelfs iets te nat, maar de 
overige 2 maanden waren dus kurkdroog en komt 
daarmee nog net in de top 10 terecht. In totaal be-
leefden we 18 tropische dagen. Dat is een evenaring 
van het record uit de jaren 1995 en 2006. Omdat 
de lente en ook deze zomer veel te weinig neerslag 
hebben opgeleverd is het niet verwonderlijk dat we 
met een extreme droogte te maken hebben. Toch 
is het grondwaterpeil in september in het 2019 nog 
iets lager geweest.
Inmiddels zijn we aan de eerste meteorologische 
herfstmaand begonnen. Aanvankelijk nog tempe-
raturen ruim boven normaal. Nadien toch wisselval-
liger en toenemende neerslag kansen, met lagere 
temperaturen.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 86.9. Tijdens werkdagen 
ben ik te horen. Om 12:30,13:30 en in de avonduren.

Weerman Bert Vloet

St. Theobaldusgilde - Out of the Box

Onthulling 2 van 3
We zijn er bijna. Weet je nog?
Dat we zeiden dat we iets ver-
nieuwends gaan doen?

Stel je voor: Vrienden van Amstel, maar dan in De 
Pit, dus ‘Vrienden van Bavaria’. Waar denk jij dan 
aan?

’n Muzikale avond, waar je, achteroverleunend op 
je stoel met ’n drankje kunt genieten van ’n ver-
rassende avond. Of staand aan ’n hangtafel met je 
vrienden en/of vriendinnen. Zo’n sfeertje als in ’n 
café met de muziek zoals bij ’n concert.

Het begint met de verrassing: we zijn niet alleen.
Nee, ’n feestje bouwen doe je met z’n allen. Dus jij 
bent er
Zo, dat weten jullie alvast.

Maar op het podium zijn wij ook niet alleen.

Denk ‘ns aan: modern, mixen en matchen, uptempo 
en … voor jong en oud.

Over 2 weken volgt de laatste onthulling.

Stay tuned mensen!
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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.
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Beeld kopen? Al het geld gaat naar Oekraïne 

De beelden van de oorlog raakten Adriaan van Ros-
sen. Hij moest ‘iets’ doen. Dus verkoopt hij nu al zijn 
beelden en de opbrengst gaat naar Oekraïne. 

Hij noemt het zelf ‘een actieplan’. Van Rossen: “Ik 
heb een hele collectie beelden die ik in de loop der 
jaren heb opgebouwd. En toen kwam die oorlog in 
Oekraïne. Ik moest iets doen.” Hij liep al een tijd met 
die gedachte rond maar een kunstroute deze maand 
waar hij bij betrokken is versterkte de gedachte om 

dat ‘iets’ ook echt uit te voeren. “En nu verkoop ik 
mijn beelden met 25% korting”. Een stimulans voor 
de koper, maar er moet wat de kunstenaar betreft 
voldoende overblijven voor Oekraïne. Zelf hoeft hij 
er geen cent voor. Zo’n tachtig beelden, een groot 
deel van zijn collectie, wil hij verkopen. “Sommige 
beelden zijn door de weersinvloeden niet meer ge-
schikt om te verkopen, andere staan me te na bij en 
verkoop ik om die reden niet.” Van Rossen is zo zo’n 
beetje zijn hele leven kunstenaar. Als jongetje kreeg 

hij een guts van zijn oom waarmee 
hij hout bewerkte. Dat doet hij nog 
steeds, al noemt hij het beeldhouwen 
met een steen ‘het echte werk’. “Het 
zijn verschillende takken van sport.” 
Tijdens de kunstroute van het kunste-
naarscollectief Kunstroute op 11 en 
12 september aanstaande zijn veertig 
van zijn werken te zien. Hij hoopt uit-
eindelijk tachtig beelden te verkopen. 
“Als het geld binnen is, wil ik contact 
leggen met de ambassade van Oekra-
ine in Den Haag.” Op Giro 555 storten 
wil hij niet. “Dan verdwijnt het op de 
grote hoop. Ik wil het geld schenken 
aan een culturele instelling. Voor res-
tauratie van een theater, voor een mu-
ziekschool.”

Het werk is te zien op artisculp.nl 

Bron: de Gelderlander 

Concert door Zang & theatergroep Oker
op 2 oktober in ’t Helder Overloon

Zang & theatergroep 
Oker zal voor het eerst na de lange coronaperiode 
weer een concert verzorgen. 

Oker – onder leiding van Dorrie Besouw - is inmid-
dels enthousiast aan het repeteren om een mooi 
concert op de planken te brengen. Verschillende 
commissies zijn bezig om partijen in te studeren, 
choreografi e passend te maken en bijbehorende 
kleding uit te zoeken zodat we u het verhaal van 
“De Baton” kunnen laten horen.

Tijdens het concert zal er ook een gastoptreden zijn 
van Mischa van den Brand en Lieke Meijer. Nieuws-
gierig geworden? Kom dan kijken en luisteren op 
zondag 2 oktober naar het concert ‘De Baton’.

Er zijn consumpties en er is soep verkrijgbaar. Er is 

geen pinmogelijkheid dus uitsluitend contant afre-
kenen.

Op deze dag zal tevens een aantal deelnemers aan 
diverse workshops bij ’t Helder hun werken expo-
seren!

Kaarten zijn verkrijgbaar door overmaking van € 4,- 
p.p. op rekeningnr. NL63RABO0141414057 ten name 
van Zang en theatergroep Oker onder vermelding
van uw naam. Aan de kassa alleen à contant.

Locatie: Ontmoetingspunt ’t Helder, gelegen aan de 
Helderseweg 31 te Overloon.

Kijkt u ook op www.oker-overloon.nl en www.hel-
der-overloon.com
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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Agenda
2022
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 Avant-Gar-
disme, de Pit, 20:00 uur
14 september
KBO, Sociaal Culturele Dag, Cuijk
14 september
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12:00 uur
14 september
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00
uur
17 september
Zonnegroet, Verwendag, Partycen-
trum Bos, 11:00 uur
18 september
Fanfare, Fanfaredag
18 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 bij
Brasserie De Kuluut
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond,
de Pit, 20:00 uur
2 oktober
Oker, concert: “de Baton”, ‘t Hel-
der, 11.00 uur
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen met Ge-
zond Oud worden - Oud(er) zijn en
gezond blijven, de Pit,
8 oktober
Sportivo, Reünie
10 oktober
Wie wà bewaart, Workshop Lóns
praote, de Pit, 20:00 uur

10 t/m 16 oktober
TP LoonseDuinen, Open Herfsttoer-
nooi
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
12 oktober
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
13 oktober
Bijeenkomst Werkgroep Wonen, 
Zorg en Welzijn, informatiebijeen-
komst Sleutel tot Langer Thuis, de 
Pit, 13:30 uur
14 oktober
Film “In the our of Victory”, de Pit, 
19:00 uur
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
16 oktober
TKO, MTB toertocht
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
Fanfare, Slagwerktreffen, de Pit
7 november
Zonnegroet, Verwendag
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
9 november
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
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 leden vergadering
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen
7 december
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur

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 uitko-
men Jeugdcarnaval
11 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit
15 januari
TKO, MTB toertocht
18 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit, 20:00 uur
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
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
10 mei
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse
18 t/m 23 augustus
Kermis
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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 11 septembers.
De prijs voor de oplossing van deze keer is beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 17-8: Truus Geurts (prijs beschikbaar gesteld door PLIEN).

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.

ABEEL
BLAUW
BOETEN
CANADA
CLEANER
ENTREE
GINDS
HENGST
LASSO
LATEX
LEESMAP
NAAST
OMINEUS
PAARS

RELSCHOPPER
RIVAAL
SATESAUS
SCHELPENZAND
SNOER
SPIREA
STAAL
TAKEL
TIBET
VERSOEPELING
WITHEET
ZEELT
ZEILMAKER

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

Horizontaal:
1 dal 6 partijkrant 
11 vogelproduct 
12 plek 13 niveau 
14 deel v.d. bijbel 
16 machinemens 
18 een zekere 20 
gokspel 22 fris 23 
perceel 25 graan-
soort 26 ieder 27 

bijbelse fi guur 28 zelfkant 30 hoofddeksel 
31 loodrecht 33 tuinkamer 35 water in 
Friesland 36 en andere 38 notie 41 zieke-
lijke zucht 45 bloeiwijze 47 vogelverbli-
jf 48 indien 49 huisdier 51 naaldboom 53 
betaalplaats 55 overwinning 56 hijstoestel 
58 slaapje 59 soort schaatsen 60 slee 61
honingbij 63 lusthof 65 numero 66 fi jnge-
bouwd 67 onlangs.

Verticaal: 1 muziekinstrument 2 metaal 3 
loterijbriefje 4 bijwoord 5 droombeeld 6 plotseling 
7 zangnoot 8 kreet 9 overal 10 besef 11 uitbouw 15
snack 17 vuurwapen 19 bedrijfsvorm 21 plakband 
23 steen 24 watering 27 taille 29 limiet 32 afslagp-
laats bij golf 34 gebouw in Amsterdam 37 Italiaans 

gerecht 38 zoutachtig 39 boom 40 blunder 41 mom 
42 op de wijze van 43 eikschiller 44 kortschrift 46 
gescheiden 50 vertegenwoordiger 52 zuiver 54 Sov-
jet-Unie 55 aardgordel 57 vogeleigenschap 59 Ned. 
voetbalclub 62 pers. vnw. 64 lidwoord.

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

Horizontaal:
1 dal 6 partijkrant 
11 vogelproduct 
12 plek 13 niveau 
14 deel v.d. bijbel 
16 machinemens 
18 een zekere 20 
gokspel 22 fris 23 
perceel 25 graan-
soort 26 ieder 27 

bijbelse fi guur 28 zelfkant 30 hoofddeksel 
31 loodrecht 33 tuinkamer 35 water in 
Friesland 36 en andere 38 notie 41 zieke-
lijke zucht 45 bloeiwijze 47 vogelverbli-
jf 48 indien 49 huisdier 51 naaldboom 53 
betaalplaats 55 overwinning 56 hijstoestel 
58 slaapje 59 soort schaatsen 60 slee 61
honingbij 63 lusthof 65 numero 66 fi jnge-
bouwd 67 onlangs.

Verticaal: 1 muziekinstrument 2 metaal 3 
loterijbriefje 4 bijwoord 5 droombeeld 6 plotseling 
7 zangnoot 8 kreet 9 overal 10 besef 11 uitbouw 15
snack 17 vuurwapen 19 bedrijfsvorm 21 plakband 
23 steen 24 watering 27 taille 29 limiet 32 afslagp-
laats bij golf 34 gebouw in Amsterdam 37 Italiaans 

gerecht 38 zoutachtig 39 boom 40 blunder 41 mom 
42 op de wijze van 43 eikschiller 44 kortschrift 46 
gescheiden 50 vertegenwoordiger 52 zuiver 54 Sov-
jet-Unie 55 aardgordel 57 vogeleigenschap 59 Ned. 
voetbalclub 62 pers. vnw. 64 lidwoord.
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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

www.saloncarolina.nl
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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   21 september
aanleveren uiterlijk 14 september 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

Wist u dat
Wij gespecialiseerd 

zijn 
in Hydroplanten

wwww.bloems-overloon.nl


