
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  



 
 
Met trots presenteren wij ons programma en de activiteiten die georganiseerd 
worden bij Onder d’n Plag. De programmering loopt tot het einde van het jaar. 
Op Dreef in Over d’n Dam en ook anderen zijn nog volop bezig met de 
programmering voor de rest van het seizoen. Zij zullen dit tijdig via Over d’n 
Dam en social media bekend maken. Wij zijn ook trots op al onze vaste 
gebruikers die hun activiteiten in dit boekje aan u presenteren. Dankzij hen is 
er vaak en voor elk wat wils te doen. 
 
In dit nieuwe seizoen werken wij met een ticketservice waarmee u zowel 
workshops als evenementen kunt boeken. Hiermee vervalt het telefonisch of 
per e-mail aanmelden voor de workshops e.d. 
Via de QR-code   
of de link 
https://tickets.twelveticketing.eu/events?distributionId=181118 
komt u terecht op onze evenementenpagina met alle 
beschikbare evenementen.  
 
Mocht u geïnspireerd raken om ook zelf een workshop, lezing of iets anders te 
bieden of te organiseren, mail dan naar info@onderdnplag.nl.   
Vindt u het leuk om aan te sluiten bij de grote groep vrijwilligers dan bent u ook 
van harte welkom, op velerlei terreinen kunnen we hulp en ondersteuning 
gebruiken. Kom gerust langs tijdens een van onze activiteiten of maak uw 
belangstelling kenbaar via info@onderdnplag.nl.   
 
Het bestuur van Onder d’n Plag 
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WORKSHOPS EN LEZINGEN 
 
KOOKWORKSHOPS,  SERIE VAN 5 DOOR KEES  VAN DEN BRENK en PIETER GUELEN van 
18.00 – 21.30 uur 
Kosten voor 5 workshops inclusief alle ingrediënten € 139,00 
(exclusief drankjes) (maximaal 10 personen) 
 
Wegens het succes van afgelopen jaar en alle 
deelne(e)m(st)ers op de wachtlijst die wij teleur moesten 
stellen: hierbij een nieuwe kans! 
 
Koken met Kees: kok in hart en nieren! 
De workshops bevatten uiteraard een heel nieuw programma: 
een 3 gangen-menu met verschillende thema’s en technieken. Uiteraard wordt ook nu na de 
gedane arbeid de maaltijd gezamenlijk genuttigd! 

Na de verkoop van zijn restaurant en kookstudio de Peppelen in Schaijk (1984 tot 2013), 
heeft Kees nog zeven jaar op de Broksteeg in Schaijk gekookt en workshops gegeven.  Kees 
koos ervoor om het bedrijf te verkopen, om meer te kunnen genieten van kleinkinderen en 
wandelen in de natuur. Helemaal niets doen zit niet in zijn aard, hij geeft daarom nog 
kookworkshops of kookt in opdracht op locatie.  

Kees, een man met passie voor eten in de breedste zin van het woord. Hij houdt van puur, 
werkt graag met ingrediënten rechtstreeks uit de tuin of van de boer. Als je samen met hem 
in de keuken bezig bent leert hij je allerlei methodes om je gerechten op simpele wijze nog 
lekkerder en mooier te maken.  

Kees en Pieter zijn al bevriend sinds 1984. Als enthousiaste hobby kok volgde hij vele 
kooksessies bij de Peppelen en was later vaak bij Kees in de keuken te vinden om de fijne 
culinaire finesses te leren. Nog steeds koken ze regelmatig samen om te genieten van vele 
verrassende gerechten, vergezeld van een goed glas wijn.  

Inschrijven kun je voor de volgende sessies: 
Koken op dinsdag: 27/9, 18/10, 14/11, 20/12 en 17/1 
Koken op woensdag: 28/9, 19/10, 15/11, 21/12, 18/1 
  



 
VEGANISTISCH KOKEN met MARGRIET JORDAAN: 3, 17 en 31 OKTOBER 18.30 – 21.00 uur 
 

Kosten voor 3 workshops inclusief alle ingrediënten € 69,00 (exclusief 
drankjes) (maximaal 10 personen) 

“Wat eet je dan wel? Dat is de meest gestelde vraag die ik krijg. 
Inmiddels eet ik 8 jaar veganistisch en heb ik geleerd heel gevarieerd te 
koken zonder dierlijke producten te gebruiken. Van stoofpotjes in de 
winter, tot salades in de zomer. Het liefst eet ik originele veganistische 
maaltijden, zonder maaltijd vervangers en met verse ingrediënten.  

De workshops bestaan uit een stukje uitleg en natuurlijk koken en 
eten!! Ook leg ik uit hoe je met een veganistische leefstijl toch alle noodzakelijke vitamines, 
mineralen en eiwitten binnen krijgt. De 1e les is de basis van het veganistisch koken. De 2e 
les maken wij veganistische tapas en tijdens de 3e les zijn de zoetigheden aan de beurt. Er 
wordt gezamenlijk gekookt en uiteraard ook gegeten! 

Door een intolerantie van dierlijke eiwitten ben ik op zoek gegaan naar producten die ik wel 
kan eten, zonder daarna buikpijn te krijgen. Zo ben ik op vegetarisch en later het 
veganistisch eten uitgekomen. Onze drie kinderen zijn inmiddels de deur uit en voor 2 
personen aparte maaltijden koken was niet te doen. Mijn man heeft daardoor ook de switch 
naar veganistisch eten gemaakt.  

In het dagelijks leven ben ik bootcamp instructeur, ik heb mijn eigen bootcamp school en 
een van de locaties waar ik les geef is Onder d’n Plag. Veganistisch eten en veel sporten is 
heel goed te combineren. Ik vind het ook heel leuk om mijn eigen ervaringen over te dragen 
aan anderen die dat interessant vinden.  

Ik hoop jullie te zien met de kookworkshops. Groet, Margriet” 

BLOEMSCHIKKEN: onder leiding van Gerda van Orsouw en Maria van Erp 
 
Kosten € 17,50 inclusief materiaal en koffie/thee (maximaal 
15 personen per sessie).  
Maria ( 06 44 23 00 05) of Gerda (06 22 50 81 52) 
 
 

HERFSTSTUK:   14 SEPTEMBER   SESSIE 1: 14.00-16.30  
SESSIE 2: 19.00-21.30 
 

KERSTSTUK:   21 DECEMBER  SESSIE 1: 14.00-16.30  
SESSIE 2: 19.00-21.30 

Net als voorgaande jaren zal er een prachtig bloemstuk worden gemaakt onder leiding van 
Maria en Gerda. Eenieder gaat met een uniek stuk naar huis! Zoals altijd wordt de cursisten 
verzocht om een schaartje en tangetje mee te nemen evenals een goed humeur ;-) 
Gezellige, creatieve middag gegarandeerd! 
Voor koffie, thee en het welbekende kuukske wordt uiteraard gezorgd! 



 

DRIELUIK INTERACTIEVE LEZINGEN KUNSTGESCHIEDENIS door 

 LENNART WILLEMS: 1, 15 EN 29 NOVEMBER 
19.00-21.00 uur 

Kosten drieluik inclusief koffie/thee  
€ 32,50 
 
Na het succes van afgelopen jaar keert Lennart 
terug in Onder d’n Plag met een geheel nieuw 

drieluik kunstgeschiedenis. Wat kun je verwachten van deze meester verteller? 
 
Op avond 1 gaan wij op zoek naar de beste verhalen van de Grieken en Romeinen, te zien in 
kunstwerken uit verschillende tijdvakken. 
 
Avond 2 behandelt de Christelijke beeldtaal in de middeleeuwen: wat betekent de kunst in 
kerken en kathedralen? En de laatste avond gaat over de beeldtaal. 
 
De laatste avond gaat over de beeldtaal in de renaissance en de barok: ingewikkelde 
spektakels vol verrassingen! 
Elke avond kent een interactief gedeelte waarin deelnemers actief op zoek gaan naar de 
betekenis van een kunstwerk! 
 
 

WORKSHOP “PIMP JE OUDE SPULLEN”  door SASKIA 
WILLEMSEN :  
WOENSDAG 9 NOVEMBER 19.00 – 21.00 uur 
Kosten workshop inclusief materiaal en koffie/thee 
€ 15,00 
 
Heb jij ook allerlei oude vaasjes, waxinelichtjes, 

(bloem)potjes en/of flessen in je kast staan die je niet meer mooi vindt? 
Kom dan naar deze workshop in Onder d’n Plag en neem 4 van deze spullen mee. Maak van 
iets ouds, iets nieuws en trendy voor in je huis. 
 
Creatieve alleskunner Saskia Willemsen leert je werken met beton- en steenpasta en tevens 
leer je nieuwe decoratietechnieken. 
 
Wat kun je pimpen? Alles van: glas, keramiek, terracotta, metaal, plastic of een combi van 
deze materialen. De spullen mogen niet te groot zijn, het moet iets voor op tafel of in de 
vensterbank zijn. Iedereen vanaf 8 jaar kan meedoen! 
Trek wel oude kleding aan. 
 
  



 
“HUMOR OP Z’N BRABANTS”:  WOENSDAG 23 NOVEMBER 14.00 – 18.00 uur 

Kosten € 15,00 inclusief koffie/thee en Brabantse 
hapjes 
Cor Swanenberg en Henk Verhagen zijn al meer 
dan vijfenveertig jaar actief op de Brabantse 
podia. Zij mogen in de regio tot de Brabantse 
artiesten van het eerste uur gerekend worden.  

Swanenberg, schrijver, verteller en zanger, schreef 
tientallen boeken en stelt al 35 jaar lang de Brabantse Spreukenkalender samen. Hij 
presenteerde 15 jaar het Brabantse Lach en Liedfestival in het Osse theater De Lievekamp en 
was twintig jaar actief met wekelijkse Brabantse bijdragen voor Omroep Brabant. Hij is 
redactiesecretaris van tijdschrift Brabants.  

Recent verschenen zijn memoires onder de titel ‘Met de kont in de boter’ en het fraai 
geïllustreerde boekje ‘Èn gij geleuft dè!’ dat hij samen met Riny Boeijen en Henk Janssen 
mocht maken na het winnen van de Zachte G-prijs.  

De voorstelling ‘Humor op z’n Brabants’ bestaat uit een mengeling van vrolijke liedjes en 
verhaaltjes in Oost-Brabants dialect. Accordeonist Henk Verhagen is de vaste muzikale maat 
van Cor. Hij is de oprichter van de befaamde Dungense volksdansgroep ‘Brabants Bont’.  

Emile Böinck, basgitarist en zanger, versterkt het duo bij hun theatervoorstellingen.  

De middag met conference en liedjes staat garant voor een gemoedelijke sfeer met 
gezelligheid.  

 

KERSTBONBONS MAKEN MET DINIE VAN DEN BRENK: MAANDAG 19 DECEMBER 
19.00-21.30 uur 
 

Kosten € 25,00 inclusief gebruik materiaal, grondstoffen en 
koffie/thee (maximaal 15 personen) 
 
Eigenlijk had Dinie de chocoladepannen en -mallen al in de 
spreekwoordelijke wilgen gehangen. Voor Onder d’n Plag 
maakt zij nog eenmaal een uitzondering en dan stopt zij er 
echt mee. 
Altijd al kerstbonbons willen maken? Dan is dit je kans. 

De bonbons blijven zeker goed t/m de kerst. De enige zorg 
die je moet hebben is of iedereen er tot die tijd vanaf kan blijven.....   

Feit is, dat als je die middag Onder d'n Plag verlaat, jouw doosje (250 tot 300 gram 
eigengemaakte bonbons) nog vol is....   



VASTE ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 
ONDER D’N PLAG 

 
 
KOOKGENOTEN: 7 september, 14 oktober, 16 november en 16 december. 
Er is plaats voor 30 personen. 
Aanmelden bij Gerda van Orsouw (06 22 50 81 52) 
 
Heerlijk uit eten in Onder d’n Plag! Mooie, 
gezellig gedekte tafels, vriendelijke mensen 
en een geweldig enthousiast team dat met 
liefde voor je kookt! En dat proef je! Met 
verse ingrediënten, seizoen groenten en 
veel creativiteit wordt er een fantastisch 3 
gangen diner geserveerd. Een lust voor het 
oog en je smaakpapillen. 
Iets wat jezelf “moet” komen ervaren.  
Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang 18.00 uur. 
Strippenkaarten zijn verkrijgbaar in Onder 
d’n Plag, op de avonden zelf. Een 
strippenkaart kost € 30,00 en bevat 10 strippen. 
Je betaalt 1 strip (voor een voorgerecht en 1 strip voor een nagerecht, het hoofdgerecht kost 
2 strippen, drankjes zijn daarbij niet inbegrepen. 
 

 

 

 

 

BUURTOCHTENDEN (MET EN ZONDER LUNCH)  
 
Wie ben ik? 

“Ik ben Gerda van Orsouw-Stevens, gepensioneerd en woonachtig in Dieden. 
Wat doen wij? 
Sinds mei 2015, in overleg met het bestuur, is in het kader van 
ontmoeting en leefbaarheid in de kleine kernen, de buurtochtend ontstaan.” 
 
Voor wie? 
In eerste instantie voor alle senioren  ten behoeve van  hun welzijn en nieuwe 
bewoners om kennis te maken met de activiteiten rondom Onder d'n Plag. 
Het doel is het creëren van het je-thuis-voelen zoals in je eigen huiskamer. 
Wanneer? 
De buurtochtenden vinden plaats op de 1e en 3e donderdag van iedere 
maand vanaf 10 tot 12 uur. 



Op de 1e donderdag van de maand 
wordt aansluitend aan de 
buurtochtend om 12 tot 13 uur een 
lunch bereid.   
Van tevoren dient men zich wel voor 
deelname aan  te melden, het liefst via 
de WhatsApp  06 22 50 81 52. 
 
Voor dit jaar staan nog 1 en 15 
september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 
november en 1 en 15 december  
gepland. 
De data voor 2023 zijn  5 en 19 
januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 

maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni, 6 en 20 juli, 3 en 17 augustus, 7 en 21 
september, 5 en 19 oktober, 2 en 16 november en 7 en 21 december. 
 
 
YOGA 
 

Op donderdagavond wordt er in Onder d'n Plag 
yogales gegeven van 
18.45-19.45 uur en van 20.00-21.00 uur.  
In beide groepen zijn er nog enkele plaatsen vrij. 
 
“Ik ben Marijke Delforterie-Bergers en geef al een 

aantal jaren yogales 
vroeger  in ‘de Vlaam ‘ en later in Onder d'n Plag. 
Yoga kent vele vormen, ik geef hatha-yoga in combinatie met Dru-yoga. 
In deze lessen staat de balans tussen lichaam en geest centraal. 
Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, houdingen en 
bewegingsreeksen leiden tot meer ontspanning en rust.  
Je bent van harte welkom op een proefles! 
De lessen kosten € 8,00 per les, er worden 2 blokken van 15 lessen 
gegeven, je betaalt per blok ( € 120,00) 
Aanmelden kan per mail: yogalesmarijke@gmail.com  
of telefonisch: 06 45 45 08 57 
Ik hoop je snel te kunnen begroeten!” 
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ONDERNEMERS CAFÉ DE KRACHT VAN DE POLDER 
De Kracht van de Polder organiseert vier keer per jaar een 
ondernemersbijeenkomst. Zo brengen we ondernemers, mensen die 
ondernemend denken en mensen die graag in contact komen met 
ondernemers bij elkaar. Het is dus geen voorwaarde dat je zelf ondernemer 
bent.  
Deelnemers aan de bijeenkomsten komen uit Over d’n Dam en de 
omliggende dorpen. 
Elk kwartaal is er een bijeenkomst; de ene keer een bedrijfsbezoek, de 
volgende keer een thema-avond in Onder d’n Plag. Het programma vind je 

in het blad ‘Over d’n Dam’ . 
Contact opnemen kan via krachtvandepolder@outlook.com. Of via 
nellyvangrunsven@hotmail.com 
 
 
 
HANDWERKCLUB 
 

Wij zijn een handwerkclub van 12 dames, op 18 
oktober 1982 opgericht 
door Sjaan van Huisseling- van Uden. 
Dit jaar vieren wij ons 40-jarig jubileum. Nieuwe 
leden zijn van harte 
welkom. 
 
Wat doen wij? 

Wij breien, haken, quilten, knopen, vlechten, borduren, naaien, knippen, 
plakken , etc. 
Alle producten worden zoveel mogelijk verkocht en de opbrengst gaat naar 
goede doelen. 
 
Wanneer? 
Iedere woensdagochtend van 9 tot half 12 zijn wij te bereiken in Onder 
d’n Plag, maar niet tijdens de vakantietijd. 
 
Bijzonderheden: 1x per jaar een gezamenlijke lunch, deelname aan dorpsmarkten, de 
contributie op jaarbasis  € 45,00 
 
 
GYM 

Elke dinsdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur gymmen we met ca 
18 personen onder leiding van een ervaren trainer van Ons 
Welzijn. 
De trainingen zijn zo ingedeeld dat de oefeningen zowel staande, 
liggend op een matje en op een stoel kunnen worden uitgevoerd. 
Een en ander wordt ondersteund door muziek. 
De oefeningen die we doen zijn spier- en botversterkende 

mailto:krachtvandepolder@outlook.com
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oefeningen, oefeningen voor de gewrichten, maar ook hart, longen en ingewanden doen in 
dit geheel mee met andere woorden oefeningen voor de totale beweeglijkheid en voor de 
balans. 
En na een uurtje meer of minder bewegen kan onder het genot van een kopje thee of koffie 
nog wat worden nagepraat. 
 

 

DAM POWER is door enkele dorpsbewoners belangeloos opgestart 
voor alle bewoners en bedrijven in Over d ’n Dam, om samen de 
gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Wij doen dit door 
te adviseren en ondersteunen. Dam Power wil energie blijvend 
beschikbaar en betaalbaar houden. Ons doel is Over d’n Dam: 
Energie-neutraal in 2030. Dat vereist natuurlijk veel meer dan 

zonnepanelen op huizen en bedrijven en daarvoor is al menig idee op tafel gekomen, echter 
er moet ook veel kennis worden vergaard.  We leven met elkaar in deze mooie groene 
leefomgeving en het is een geweldig doel om met de hele gemeenschap naar een energie 
neutrale gemeenschap toe te werken. 

Meer weten: Stuur een mail naar DAM-Power@outlook.com of bel met Hettie Mulders 06 
50 23 41 62 

Uiteraard kun je ook een van je dorpsgenoten hier over aanspreken;Henrie Brands, Wim van 
Ernich, Willem Jan Hanegraaf, Alex van der Heijden, Harry Hofman, Luc Jans, Ruud Megens, 
Hettie Mulders, Arno Nelemans, Antoine Schonenberg, Judith Zengers. 

 

DEDICO DRUMBAND/LYRACORPS is opgericht in 1963. Wij verzorgen al 
bijna 60 jaar optredens. Het hoofddoel van onze vereniging is om 
gezamenlijk in een gezellige sfeer, muziek te maken. Naast optredens, 
zijn we jaarlijks aanwezig bij diverse evenementen om deze muzikaal te 
begeleiden. Al vele jaren hebben wij  onze repetities in Onder d’n Plag.  

Elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.15 uur. Kom gerust eens kijken, wie 
weet is het ook wat voor u. Aanmelden kan o.a. tijdens de repetities. De kosten zijn € 15 per 
maand, dit is inclusief koffie/thee na afloop. Voor meer informatie of aanmelding: 
dedicodemen@outlook.com of neem contact op met Marian Verstegen 06 27 19 26 88  
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OOGSTGENOTEN  

Sinds mei 2020 hebben we in Onder d’n Plag een oogstgenoten 
tuin gestart. 
 
Dit betekent  dat lokaal, zonder bestrijdingsmiddelen en 
kunstmest, biologische groenten, kruiden, bloemen en klein fruit 
wordt geteeld in het teken van gezonde voeding, ontmoeting, 
verbinding, biodiversiteit en delen van kennis over de natuur. Zo 

valt goede zorg voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde samen op lokaal niveau. Als je 
oogstgenoot wilt zijn, kun je iedere dag vers gaan oogsten wat de tuin gedurende het jaar te 
bieden heeft. Deelnemen kan door een financiële jaarbijdrage te leveren of door mee te 
helpen gedurende het jaar. 

Wil je Oogstgenoot worden? 
Wil je aan dit project meehelpen of eraan bijdragen  op een jouw passende wijze? 
LAAT HET ONS WETEN! 
Stuur dan een mailtje naar: oogstgenoten@onderdnplag.nl 

 
KAARTCLUB 

 
Elke donderdag van 14:00 tot 17:00 uur, van 1 
oktober tot en met 30 april wordt er in Onder 
d’n Plag een kaartmiddag georganiseerd.  
Aan één tafel wordt gerikt en aan de andere 
gejokerd. Het is er altijd heel gezellig. 
 
Er is altijd ruimte voor nieuwe leden bij de 
kaartclub. Er kan met meer dan 2 tafels gekaart 
worden en bij voldoende belangstelling zijn 
andere kaartspelen dan rikken en jokeren altijd 

mogelijk. Als kaarten je hobby is nodigen we je graag uit om op donderdagmiddag eens 
binnen te lopen of contact op te nemen met Theo van Erp telefoonnummer 06-11117993 of 
0486-413680 of via de website: www.onderdnplag.nl/activiteiten   
 
 
LINE DANCE 

Maandagmiddag hebben wij gedurende de wintermaanden 
van oktober tot en met april een line dance middag waar 
over het algemeen senioren op een ontspannen wijze bezig 
zijn.  Plezier staat hierbij voorop. 
Line dance is ook zeker geschikt voor alle leeftijden. 
  
Dit alles onder de bezielende leiding van een ervaren line 
dance-ster.  Als je zin hebt om mee te doen, kun je contact 

op te nemen via de website: www.onderdnplag.nl/activiteiten   
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JONG ODP 

Heyy, wij zijn Jong ODP en zijn een enthousiast groepje 

jongeren die activiteiten willen organiseren voor de 

jeugd van Over D’n Dam en omliggende dorpen. 

Afgelopen jaar hebben wij al een biercantus 

georganiseerd en zijn we met een bus vol gezellige 

mensen naar Vrienden van Amstel Live gegaan. Wij 

zullen meer van dit soort activiteiten organiseren voor 

verschillende leeftijdsgroepen vanaf 12+. Deze 

activiteiten zullen georganiseerd worden in- en 

rondom Onder D’n Plag. Wij zijn momenteel druk bezig 

met het organiseren van een spetterend najaar activiteit. Mocht jij hier ook enthousiast over 

worden, dan zouden wij jouw hulp graag kunnen gebruiken in de organisatie. Maar de 

feestgangers kunnen natuurlijk ook niet ontbreken! Je kunt ons volgen op Instagram en 

Facebook via @jong_odp 

 
Stay Tuned for more information! 
 
 
 
BILJARTCLUB DE PLAGSTOOT 
 

Biljartclub De Plagstoot speelt in Onder 
d’n Plag op maandag en 
vrijdag libre biljart van september tot juni.  
Op de vrijdag is er vrije inloop voor leden 
en niet-leden om onderling wedstrijden te 
spelen tegen betaling van € 2,00 per 
vrijdag en enkele muntjes (0,50) in de 
biljartklok. 
Lambert van Uden geeft je daarbij graag 

wat aanwijzingen om het spel beter te gaan beheersen. 
Voor € 50,- per seizoen ben je lid en kun je op de maandagen meedoen 
in de onderlinge ledencompetitie. Ieder speelt op zijn of haar sterkte en maakt dus kans op 
de seizoen beker! 
Geen kampioenschap of gewonnen wedstrijd, maar dan toch in ieder geval 
een gezellig samenzijn. 
Welkom! 
Een speciaal welkom aan jongeren die wel eens kennis willen maken met 
de biljartsport. 
 
Voor tijden en andere informatie kun je  bij Lambert van Uden 
(06 25 15 103 7) of Riny Bardoel (0486 41 24 34) terecht. 
  



 
 
TONEELVERENIGING 'T  VLÄMKE   
  

Toneelvereniging ’t Vlämke voert jaarlijks een 
toneelstuk op in Onder d’n Plag. 
Wij oefenen hiervoor vanaf begin september elke 
maandavond in datzelfde gebouw.  
In 2023 vieren wij ons 40 jarig jubileum met een 
mooi stuk, waarbij zeker weer gelachen kan 
worden!  
Wij hopen jullie natuurlijk allemaal te zien. Ook 

zullen we begin maart een feestelijke aangelegenheid organiseren om ons jubileum extra te 
vieren. 
Hierover later meer. 
  
De uitvoeringsdata zijn 25, 26, 31 maart en 1 april 2023.  
  
Houdt onze Facebook pagina of Over d’n Dam in de gaten voor de kaartverkoop. 
 
We zijn aan het kijken of het gaat lukken om de jeugd enthousiast te maken voor toneel. 
Bij genoeg aanmeldingen gaan we vanaf september starten met 't Vlämke Junior! 
Kinderen van 8 tot 16 jaar kunnen zichzelf hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar 
vlamkejunior@gmail.com   
 
FULL BODY WORKOUT 
 

  
 
 
 
 
 
 
Ik 

ben Bodine Schoenmakers, 26 jaar en professioneel taekwondo atleet. Om een centje bij te 
verdienen voor mijn topsportcarrière heb ik mijn eigen bedrijfje opgezet “Change4Yourself “. 
Hiermee verzorg ik onder andere Personal training op maat en geef ik groepslessen. Elke 
donderdag avond van 19:00 tot 21:00 zijn 2 sportieve groepen (mannen en vrouwen) te 
vinden in de beweegtuin van onder d’n Plag. Dit is een FullBody workout die iedereen kan 
volgen op zijn of haar eigen niveau. Het hele lichaam komt aan bod. Ook de conditie wordt 
op de proef gesteld. Ben jij nieuwsgierig geworden en zou je een keertje mee willen doen? 
Neem dan contact met mij op of neem een kijkje op mijn website. En wie weet, tot 
donderdag avond! 
 
0611 805 366 
www.change4yourself.nl  

mailto:vlamkejunior@gmail.com
http://www.change4yourself.nl/


 
 
 
RLD ACTIVE 

 
 
 
 

Iedere dinsdagavond en zaterdagochtend zijn er trainingen bij 
de beweegtuin in Onder d’n Plag. Deze zijn bedoeld voor 
mensen die een eerste stap willen zetten naar een actief leven. 

Deze “Bewust Actief” trainingen onderscheiden zich door een kleine groepsgrootte, 
laagdrempelige oefeningen en er is ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding. De 
lessen worden gegeven door Margriet Jordaan. Wil jij de stap zetten naar een fitter en 
gezonder leven? Meld je dan aan voor een gratis introductie les. info@rldactive.nl of  06 52 
09 43 72 
 
 

CARNAVALSVERENIGING DE SCHOTTELZAKKEN  

Carnavalsvereniging De Schottelzakken heeft ten doel het organiseren 
van carnavals- en dorpsactiviteiten voor Over d’n Dam. Voor meer 
info: www.schottelzakken.nl     
 
Reeds geplande activiteiten zijn: 
 
16 en 17 september - Vijfsterrenfeest. Voor jong en oud een sportief 
en gezellig dorpsfeest in de tent op het evenemententerrein bij Onder 

d'n Plag in Demen. 
Aanmelden voor volleybal en jeu de boules verplicht. 
Voor meer info: www.schottelzakken.nl/vijfsterrenfeest 
 
5 november 2022 - Prinsonthulling CV De Schottelzakken. 
Wie wordt de nieuwe prins of prinses in Over d'n Dam? 
Voor meer info: www.schottelzakken.nl 
 
31 december 2022 - Oliebollenactie. CV De Schottelzakken bakt ze weer bruin. 
Voor meer info en bestellingen: www.schottelzakken.nl/oliebollen 
 
???? januari 2023 - Pronkzittingenweekend in Onder d'n Plag 
Een speciale avond en middag vol dans, zang en acts voor onze prins (es !) 
Voor tickets : www.schottelzakken.nl 
 
18 t/m 21 februari 2023 - Carnaval in Over d'n Dam  
Hang de (Schottelzakken) vlag uit en trek un moi pekske an! 
 
  

mailto:info@rldactive.nl
http://www.schottelzakken.nl/
http://www.schottelzakken.nl/vijfsterrenfeest
http://www.schottelzakken.nl/
http://www.schottelzakken.nl/oliebollen
http://www.schottelzakken.nl/


SDDL is de voetbal- en korfbalvereniging van Over d’n Dam en werkt samen met VV 
Ravenstein  in VESTA’19. 
  
In de coronatijd bestond SDDL 75 jaar. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan en 
alsnog met al onze (oud)leden en vrienden vieren. Hoe, wat en wanneer is nog onbekend. 
Via Social Media van SDDL wordt het programma en de datum bekend gemaakt.  
  
Als SDDL zijnde zijn wij voornemens om bij iedere thuiswedstrijd van het 1e voetbalelftal van 
Vesta'19 bij Onder d’n Plag een DJ en/of artiest te laten komen. Iedereen is welkom! De 
exacte data weten we pas als het wedstrijdschema door de KNVB is vastgesteld. De jaarlijkse 
wildkermis wordt dit jaar niet overgeslagen en ook deze zal tijdens een thuiswedstrijd van 
het 1e voetbalelftal plaatsvinden. Via Social Media van SDDL en VESTA’19 wordt het 
programma per keer bekend gemaakt. 
 
 
OM ALVAST IN JE AGENDA TE ZETTEN! 
 
ZATERDAG  19 NOVEMBER PIETENDISCO Stichting Jeugdwerk 
Doelgroep: kinderen van groep 5 t/m schoolverlaters 1-2 

Een leuke disco avond voor de jeugd in het teken van 
Sinterklaas (ten tijde van informatie doorgeven is nog 
niets met zekerheid vastgesteld door het bestuur. 
Alle juiste info wordt verstrekt via de Facebook 
pagina van Jeugdwerk en dorpsblad Over d’n Dam) 
 
 

 
ZONDAG 20 NOVEMBER INTOCHT SINTERKLAAS IN OVER D’N DAM 

 
Voor kinderen van 2 jaar t/m groep 4 
 
Aanmelding: info volgt later   
Voor beide activiteiten geldt dat alle verdere informatie 
over locatie, kosten, tijden etc. zal worden verstrekt via 
de Facebook pagina van Jeugdwerk en in Nieuwsblad 
Over d’n Dam) 



 
BEHEER VAN ONDER D'N PLAG 
Onder d'n Plag wordt geëxploiteerd door de Stichting met behulp van vrijwilligers. 
  
Verschillende teams van vrijwilligers zorgen met veel inzet en enthousiasme voor alle zaken 
die het beheer van een gemeenschapshuis met zich meebrengt: de horecafunctie, 
technische hand- en spandiensten, het onderhoud van het terrein en de groenstroken en de 
schoonmaak van het gebouw. 
 
Betrokken vrijwilligers die interesse hebben om één van deze teams te versterken zijn altijd 
welkom, en kunnen voor meer informatie contact opnemen met het bestuur van Onder d’n 
Plag via info@onderdnplag.nl 
 
 
OP DREEF IN OVER D’N DAM EN PLAGIAAT 
  
Op Dreef in Over d’n Dam en Plagiaat zijn activiteitencommissies die zich, naast het aanbod 
van onze vaste gebruikers, bezighouden met het programmeren van activiteiten in Onder 
d’n Plag zoals de workshops, lezingen, Ladiesfair, etc. 
Plagiaat houdt zich vooral bezig met het organiseren van muziekevenementen en heeft een 
vaste kern van 4 personen. Op Dreef in Over d’n Dam heeft vooralsnog een ‘kern’ van 1 
persoon waarbij het ook mogelijk is dat er een aparte groep voor een evenement wordt 
gevormd zoals bij de zeer succesvolle Ladiesfair. 
  
Met name bij Op Dreef in Over d’n Dam zijn we nog op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om in deze enthousiaste setting mee te werken aan de verdere ontwikkeling van ons 
programma. 
Hebt u interesse, schroom dan niet om contact op te nemen via het 
e-mailadres: vandepartij@onderdnplag.nl 

mailto:vandepartij@onderdnplag.nl

