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Bericht van uw burgemeester

Beste inwoners,

Van ons allemaal wordt veel gevraagd tijdens de be-
strijding van het coronavirus. Allemaal worden we, al is 
het voor een belangrijk doel, in onze vrijheid beperkt, 
moeten we ons sociale leven parkeren. Extra moeilijk 
is deze periode voor onder andere ernstig zieken en 
hun familie en voor bewoners van verzorgings- en 
verpleegtehuizen en hun familie. Onze inwoners die 
in de zorg werken, staan onder enorme druk om de 
topprestaties die van hen gevraagd worden. Ook voor 
heel veel van onze ondernemers zijn het zeer onzekere 
tijden die zorgen opleveren. 

Het is dan ook hartverwarmend om te zien dat in onze 
gemeente zoveel inwoners en ondernemers voor elkaar 
klaar staan. Inwoners die aanbieden boodschappen te 
doen of hulpmiddelen inzamelen. Ondernemers, die 
zelf in zwaar weer, toch de moeite nemen wat te doen 
voor anderen die het moeilijk hebben. Zoals met het 
aanbieden van thuissport, het brengen van plantjes 
aan verzorgingstehuizen tot het leveren van dringend 
noodzakelijke materialen aan het Maasziekenhuis. 

Het allerbelangrijkste is en blijft dat we de richtlijnen 
volgen: blijf zoveel mogelijk thuis, houd anderhalve 
meter afstand van anderen als je wel op pad moet. 
Maar dat betekent niet dat we niet toch iets voor an-
deren kunnen betekenen. Stuur eens een kaartje of bel 
een keertje met mensen die nu veel alleen zijn. Bestel 
bijvoorbeeld eens een maaltijd bij een van de horeca-
ondernemingen die nu aan huis bezorgen. Zie je crea-
tieve ideeën van ondernemers om door deze moeilijke 
tijd te komen, steun deze en deel ze op social media 
zodat zoveel mogelijk mensen er van weten. 

Vanaf deze plaats, wil ik u in het bijzonder verzoeken 
zorg en respect te hebben voor de medewerkers in de 
supermarkten. Net als mensen in de zorg, werken zij 
keihard zodat ze ons kunnen blijven voorzien van de 
eerste levensbehoeften. Houd afstand tot de mede-
werkers en volg hun aanwijzingen op.

Laten we elkaar vooral blijven helpen en voor elkaar 

blijven zorgen. Door actief iets voor anderen te be-
tekenen en heel belangrijk nu, elkaar te helpen door 
thuis te blijven en afstand te houden. Dan kunnen we 
straks tegen elkaar zeggen dat we dat toch maar mooi 
samen hebben doorstaan. 

Burgemeester van gemeente Boxmeer,

Karel van Soest, 27 maart 2020

Burgemeester Karel van Soest
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Het mag geen naam hebben

Beste Wie wá bewaart, hoe schrijf je Corona in het Lóns…?

HOT droomt alweer van samenscholingen  tot 20 personen - wij dromen graag mee…!

Militracks uitgesteld - stille getuige…!

Nooit geweten dat we in Overloon ’n marketentster hebben - Annie profi ciat!

Kindervakantieweek 2020
14 – 15 – 16 juli

Zoals velen houdt ook 
de organisatie van Kin-

dervakantieweek de ontwikkelingen rondom het 
coranavirus nauwlettend in de gaten. Wij hebben 
besloten zo goed mogelijk te starten met de voor-
bereidingen en de inschrijvingen in de al eerder ge-
plande periode gewoon door te laten gaan. Net als 
iedereen, zijn wij ook afhankelijk van de maatrege-
len die opgelegd worden, aan ons, maar ook aan de 
bedrijven en instellingen die Kindervakantieweek 
mede mogelijk maken.
Als de uitvoering van Kindervakantieweek in de 
knel komt, zullen wij iedereen die zich inschrijft 
daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Voor alle kinderen die op 1 juni 2020 in groep 3 t/m 
8 zitten én in Overloon wonen of hier naar school 
gaan geldt:

Inschrijven kan van woensdag 1 april t/m zondag 19 
april via de website van SJIL.

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek

Na 19 april is inschrijven niet meer mogelijk!

De inschrijfkosten bedragen €20,- per deelnemend 
kind.

Indien Kindervakantieweek in verband met het co-
ronavirus onverhoopt geheel geannuleerd moet 
worden, wordt het inschrijfgeld terug gestort.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel moge-
lijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee 
te doen, maar in verband met bestellingen, indelen 
van groepjes, activiteitenschema’s etc. moeten we 
echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Schrijf 
je dus op tijd in!

Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of 
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend 
weer een leuk programma.

Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als 
wij en zien we jullie bij de kindervakantieweek!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Eén keer per maand worden van-
uit Sjil voor de verschillende werk-
groepen leuke activiteiten (zoals 
een gps-tocht, pizzabakken en 

graffi ti spuiten) georganiseerd.

Voor de werkgroep 7/8 zijn we nog op zoek naar 

een aantal vrijwilligers om leuke activiteiten te be-
denken en mee te organiseren.

Ben jij enthousiast en vind jij het leuk om voor de 
jeugd van Overloon wat te organiseren, neem dan 
contact op met Irma Vissers (06-18946658) voor 
meer info.
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Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten 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. 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

Kerkberichten

Geen vieringen tot en met Pinksteren 31 mei en 1 juni
•  Naar aanleiding van de meest recente overheids-

maatregelen hebben de bisschoppen besloten om
af te zien van alle publiekelijk toegankelijke ker-
kelijke vieringen tot en met Pinksteren. Hieronder
vallen dus ook de stille missen op weekdagen, zo-
als die tot dusver doorgang vonden. Met betrek-
king tot kerkelijke uitvaarten volgen binnenkort
nadere richtlijnen. De pastores blijven beschikbaar
voor de ziekencommunie en het sacrament van de
zieken.

•  De TV-uitzendingen vanuit de Theobalduskerk ko-
men hierdoor te vervallen. Op, onder andere, Ne-
derlandse, Belgische en Duitse TV-zenders kunt u
op zondagmorgen een eucharistieviering volgen.

•  Wanneer de mogelijkheden om gewijde palmtak-
jes en wijwater op te halen bekend zijn, worden
deze gepubliceerd op de website van onze paro-
chie (www.theobaldusparochie.nl).

•  Misintenties, die al eerder opgegeven zijn, zullen,
wanneer er weer weekendvieringen in de Theo-
balduskerk plaatsvinden, afgelezen worden. Zo-
veel mogelijk in overleg met de aanvragers.

•  De inloopochtend in de pastorie op dinsdagmor-
gen, evenals de mogelijkheid om op zondag-
morgen in de pastorie binnen te lopen, worden
gestopt tot en met 1 juni. De kerk zal op dinsdag-
morgen eveneens gesloten zijn.

Kosterdienst

29 maart – 4 april
Nelly van Gemert, tel. 642504

5 april - 11 april
Tiny Willems, tel. 641814

12 april – 18 april
Jan Hendriks, tel. 641753

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

Kerkklokken luiden als
“een boodschap van hoop en troost”

Op 25 maart werden in het hele land de kerkklok-
ken een kwartier lang geluid tussen 19.00 uur en 
19.15 uur. Woensdag 18 maart gebeurde dat ook al, 
na een oproep van de Raad van Kerken om “een 
boodschap van hoop en troost” te geven voor ieder-
een die te maken heeft met het coronavirus.

“Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen ker-
ken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van 
sociaal isolement heen”, aldus de Raad van Kerken.
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Vastenactie 2020
Werken aan je toekomst!

Aswoensdag, 26 februari, is de vastentijd begonnen 
en daarmee ook de landelijke Bisschoppelijke Vas-
tenactie-campagne 2020. Dit jaar is het thema van 
Vastenactie: Werken aan je toekomst! Vastenactie 
steunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden, 
onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Le-
one. Met deze projecten stelt Vastenactie mensen 
in staat te werken aan een betere toekomst. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kin-
deren en jongeren naar school gaan en een vervolg-
opleiding krijgen om een vak te leren, zoals mon-
teur, lasser, kleermaker, bakker of winkelier. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmidde-
len waar Vastenactie aan bijdraagt:
• € 24 : een technisch leerboek  voor een hele klas
• € 40 :  een ‘terug-naar-school’ pakket met

schooluniform, boeken en schooltas

• € 200 :  een beroepsopleiding (monteur, lasser,
kleermaker, bakker) van 1 jaar

• € 360 : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’
Doet u ook mee met de Vastenactie 2020? Dat kan
via de Vastenactie 2020 op de Goede Doelenlijsten
of door rechtstreeks uw gift over te maken op het
rekeningnummer van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den
Haag. In de betaalomschrijving zetten:
Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochie
Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis.
Dus het campagnethema, de naam én de plaats van
de parochie in de betaalomschrijving zetten omdat
banken geen gegevens meer meegeven bij de beta-
ling en Vastenactie de betalingen goed wil verwer-
ken. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens
alle kinderen en jongeren die met de projecten
meedoen en willen werken aan hun toekomst!

Gezocht: huiskamers!

Ervan uitgaande dat we tegen het eind van het 
jaar de corona-perikelen achter de rug hebben en 
we ‘gewoon’ weer bij elkaar over de vloer mogen 
komen,  kondigen we alvast aan: de derde Lónse 
Huiskamertheatertour! 

Voor wie de eerste twee edities gemist heeft, het 
werkt als volgt: je wandelt ’s avonds onder begelei-
ding van een gids met een groep van maximaal 15 
enthousiaste deelnemers een route door Overloon. 
Op deze route doe je meerdere huiskamers aan, al-
waar je telkens verrast wordt met een voorstelling 
van ongeveer 20 minuten.

Huiskamers
Geen huiskamertheatertour zonder huiskamers. 
Dus… zijn we op zoek naar leuke huiskamers in het 
centrum van Overloon. Misschien zijn er inwoners 
die het leuk vinden om hun huiskamer beschikbaar 
te stellen. Enige voorwaarde is dat deze ruimte 
moet bieden aan ca. 20 personen, inclusief enige 
speelruimte. Wil je hier meer over weten, bel dan 
even met Tonny Claassen, tel. 06-51477300. 

Het Overloons Toneel 

Niet klagen
Niet willen vragen
Altijd zichzelf gebleven
Zo was zijn leven

Theo Vogelsangs

22 oktober 1944 - 28 maart 2020

echtgenoot van
Els Vogelsangs-Gerritsen
Pap en trotse opa van
Maarten, Lucas, Elise
José en Eric, Suus, Melle

Helderseweg 12
5825 CG Overloon

We nemen in besloten kring afscheid van 
Theo.

Heeft u nog een leuke foto of herinnering 
die u met ons wil delen dan mag dat via:

afscheid.theo.vogelsangs@gmail.com.
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN 

Agenda 
Vanwege het coronavirus heeft het bestuur van 
KBO Overloon besloten tot nader bericht bijeen-
komsten en activiteiten geen doorgang te laten vin-
den. Houd de website van KBO Overloon goed in 
de gaten! 
De website van KBO Overloon is als u in de adres-
balk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Vrijwilligersdag

Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar weder-
om gegroeid. Helaas zullen we voorlopig op de be-
loofde vrijwilligersdag, die op 4 april gepland stond, 
moeten wachten. 
Deze “dank jullie wel”-middag moeten we ook van-
wege het coronavirus opschuiven.
Door ons als bestuur (zien we) wordt jullie inzet 
voor meerdere activiteiten en deelnemende leden 
zeker opgemerkt. We zien wat voor een plezier dat 
met elkaar teweeg brengt. “Samen is zoveel leu-
ker!” Beste vrijwilligers, toch alvast  via deze weg: 
Dank jullie wel! Jullie horen  zeker nog van de vrij-
willigersdag, zodra samenkomen weer mogelijk is. 

‘TELEFONISCHE CONTACTLIJN’
Wij als KBO Overloon hebben alle 
activiteiten vanwege het coronavi-
rus afgelast totdat de situatie nor-
maliseert. Daarmee leven we op 
een eilandje. 
Het zal niet voor alle leden ge-

makkelijk zijn de weg hierin te vinden. Meerderen 
zullen voor langere tijd alleen zitten en er staat niet 
zomaar bezoek op de stoep. Mogelijk rijzen er vra-
gen of is er behoefte aan even een luisterend oor.
Wij als bestuur KBO Overloon realiseren ons dit ter-
dege. We willen graag in de periode dat onze acti-
viteiten zijn afgelast, en daardoor de sociale con-
tacten verminderen, als bestuur klaar staan, met 
de telefonische contactlijn voor wie dit wenst. “We 
denken graag met u mee”.

Het bestuur KBO Overloon
0478 - 641444    Jacqueline Cremers-Welles 
0478 - 641840    Wil Philipsen
0478 - 642101    Henk Weerts
0478 - 641846    Maria Muijsers-Roosen

0478 - 641719 Christine Hendriks-Arts
0478 - 641580 Suzan van den Munckhof-Kremer
0478 - 642166 Fred School
0478 - 640125 Jan Lamers (ouderenadviseur) 

Op bedevaart naar Smakt

Zoals ieder jaar ging de KBO Overloon in de maand 
maart, Jozefmaand, op bedevaart naar de Smakt. 
Meerdere KBO’s uit de directe omgeving sluiten 
hierbij aan. De weg daar naartoe kan op vele ma-
nieren: wandelen, op de fi ets of per auto. Dit jaar 
waren er 18 enthousiaste mensen die graag deze 
pelgrimstocht te voet wilden afl eggen. Op de heen-
weg waren de weergoden ons goed gezind en kwa-
men wij dus droog aan bij het pelgrimshuis. Op de 
pauzeplaats in het bos werd iedereen verrast met 
een warm kopje koffi e of thee. Er werd een korte 
overdenking uitgesproken die betrekking had op 
de wandeltocht. 
Welk pad kies je in je leven? Welke keuzes maak 
je, en hoe ga je hier dan mee om? Hierbij werd ook 
even de link gelegd naar alle vluchtelingen wereld-
wijd. Zij hebben ook een keuze gemaakt om op 
zoek te gaan naar een beter leven zonder angst en 
oorlog. 
De H. Mis in de kapel werd voorgegaan door Pater 
Ruud Willemsen. Het thema was enerzijds vrijheid 
(75 jaar bevrijding) en anderzijds het vluchten voor 
geweld en oorlog. Ook Jozef en Maria werden door 
“de Engel” gewaarschuwd om naar Egypte te vluch-
ten, omdat Herodus op zoek was naar de pasgebo-
ren Jezus. 
Onze 75 jarige bevrijding werd herdacht door 2 
schoolkinderen uit Maashees. Zij lazen 2 mooie ge-
dichtjes voor over wat het voor hen betekent om 
vrij te zijn. 
Na de viering volgde een gezellig samenzijn met 
koffi e en vlaai. 
Ook een bezoekje aan de Sint Jozefkapel voor een 
intentie of persoonlijk gebed hoort bij deze bede-
vaart. 
Het was een mooie zinvolle middag en wie weet 
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gaan we met z’n allen volgend jaar weer naar de 
Smakt. 

Een pelgrim, Ans Hovens

Maatregelen SWOGB
•  Alle SWOGB-groepsactiviteiten zijn opgeschort tot

nader bericht.
•  De diensten zoals ‘Tafeltje Dekje’, blijven we aan-

bieden. Mocht u, door de RIVM genoemde klach-
ten hebben annuleer dan de afspraak en breng de
aanvrager/cliënt direct op de hoogte.

•  Voor nadere informatie zie de website van SWOGB: 
https://www.swogb.nl/

Regionale Seniorenbeurs 17 en 18 april 2020 gean-
nuleerd.
Het bestuur van Kring Land van Cuijk heeft moeten 
besluiten genoemde beurs vanwege het Coronavi-
rus niet door te laten gaan. 

Uitstel belastingaangifte 2019 mogelijk tot 1 sep-
tember.
De belastingadviseurs van  KBO Afdeling Overloon 
kunnen en mogen momenteel niet naar de ouderen 
toe om de belastingaangifte van 2019 in te vullen. 
Dit door de huidige omstandigheden, veroorzaakt 
door het Coronavirus en de genomen maatregelen 
door de overheid. 
Wij wijzen u erop dat u uitstel aan kunt vragen. U 

krijgt dan uitstel tot 1 september 2020. Bij fi scaal 
partnerschap moet voor beide partners apart uitstel 
aangevraagd  worden. De belastingadviseur wil dit 
graag voor u doen, u dient er dan voor te zorgen 
dat de adviseur uw machtigingscode ontvangt. Bel 
uw belastingadviseur eerst op, voordat u actie on-
derneemt en maak telefonisch een afspraak.

Mocht u zelf uitstel aan willen vragen, dan kan dit 
via de belastingtelefoon:
•  Bel de belasting telefoon 0800-0543.
•  In het keuzemenu kiest u voor optie 3 als u uitstel

wilt voor de belastingaangifte 2019.
•  Toets het burgerservicenummer in voor degene

voor wie u uitstel vraagt en sluit af met een hekje.
Dit burgerservicenummer vindt u in uw paspoort
of rijbewijs.

•  Kies optie 1 voor uitstel belasting aangifte 2019
•  Het burgerservicenummer wordt herhaald. Beves-

tig dit door op 1 te toetsen.
•  Uw aanvraag is verwerkt. Degene voor wie uitstel

is aangevraagd, ontvangt een bevestigingsbrief.

Dit is een vervelende situatie, maar de gezondheid 
en de veiligheid van eenieder gaat boven alles. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met uw be-
lastingadviseur. De namen en telefoonnummers van 
de belastingadviseurs kunt u vinden in de info van 
KBO Afdeling Overloon.

Ook Militracks uitgesteld wegens Corona

Het jaarlijkse evenement 
Militracks van Oorlogsmuseum Overloon is verplaatst 
van mei naar september. Maar krijgt daardoor wel 
een bijzonder tintje.

Het Overloonse museum is momenteel dicht. Wat 
een topjaar had moeten worden door het 75-jarig 
jubileum van de bevrijding dreigt voor het museum 
nu een jaar langs de fi nanciële afgrond te worden. 
Want ook het evenement Militracks moet wegens 
het rondwarende coronavirus worden verplaatst. 
Dit zou namelijk in mei plaatsvinden.
Toch hoopt het museum van een nood 
een deugd te maken, want het evene-
ment wordt uitgesteld naar 19 en 20 
september. Dat weekend is namelijk 
van oudsher ook het moment waarop 
de bevrijdingsoperatie Market Garden 
wordt herdacht. En speciaal voor deze 
editie  zal Militracks dan ook niet maar 
alleen Duits materieel presenteren, 
maar ook rijdend geallieerd materieel. 
Het Duitse materieel was in de Tweede 
Wereldoorlog vooral technisch superi-

eur. Maar de geallieerden verstonden de kunst van 
het produceren van tanks in grote aantallen. Uit-
eindelijk konden de geallieerden als overwinnaars 
uit de strijd komen omdat zij schijnbaar onbeperkt 
tanks naar het front konden sturen.
Bij Militracks komen die partijen weer tegenover el-
kaar te staan, waarmee het museum weer een histo-
risch kloppend plaatje neerzet. En het hoopt met dit 
bijzondere evenement later dit jaar de bezoekers-
aantallen weer naar het normale niveau te kunnen 
brengen. Dat is nodig om de toekomst met vertrou-
wen tegemoet te kunnen blijven zien.
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ELKAAR HELPEN
KLEURPLAAT

Onder de deelnemers wordt een prijsje verloot (het is dus geen wedstrijd).
Inleveren bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n Bond), 

met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Tip: bij meer kinderen in 1 gezin dan eerst kopiëren.
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

• Volgens de richtlijnen van RIVM mogen wij niet meer
face-to-face behandelen tot  minimaal 6 april. 

De praktijk blijft “open” voor al uw (zorg)vragen.
Neem hiervoor telefonisch, of per email, contact met ons op.

Wij zijn te bereiken op tel nr: 0478-640520 en 06-2500 5743 en info@fysioteunissen.nl

• Wij adviseren iedereen om goed in beweging te blijven.
Bewegen is goed voor uw weerstand en brein, vooral in deze tijd!

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 226080 Winkel tel.: 0478 - 562231

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 18.00u. 

Op zon- en feestdagen van 10.00u tot 18.00u.

Voor al uw verse (geschilde) asperges.
Met een ruime keuze aan streekproducten.
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Annie Cornelissen gehuldigd tijdens
jaarvergadering van Sint Theobaldusgilde

Op 6 maart jl. hield het Gilde haar 
jaarvergadering.
De activiteitenkalender voor het 

komende jaar werd doorgenomen en daarna volg-
de het kasverslag door onze penningmeester.
Bij de bestuursverkiezing was onze penningmeester 
Stefan Meijer herkiesbaar  en werd met algemene 
stemmen weer herkozen voor een volgende perio-
de.
Verder kwam onze Oud-papieractie ter sprake. Mo-
menteel zijn het moeilijke tijden voor de verenigin-
gen die dit oud-papier ophalen. 
Het papier is momenteel bijna niets waard, waar-
door de kosten momenteel hoger zijn dan de op-
brengsten. Met alle verenigingen in de gemeente 
Boxmeer zijn we hierover in overleg met de ge-
meente.
Deze avond huldigden wij ook een jubilaris:
Annie Cornelissen is 25 jaar lid van onze vereniging.
Annie is begonnen als hofdame en later overgestapt 
naar Marketentster. Naast deze functie verzorgt 
zij alle was die wij in ons Gildehuus gebruiken en 
poetst zij geregeld ut Gildehuus. Verder is ze altijd 
bereid om de handen uit de mouwen te steken bij 
andere activiteiten van ons gilde.
Annie profi ciat.
De avond werd afgesloten met een drankje en ‘n 
heerlijk worstenbroodje.

Onze jaarlijkse eieraktie in de week voor Pasen gaat 
niet door i.v.m. de coronacrisis.

Wat betreft onze papieractie op 11 april en 9 mei.
Wij weten nog niet of deze ophaaldagen door kun-
nen gaan.
Hierover blijven we in contact met de gemeente 
wat wijsheid is op deze dagen.
Wij zullen u, zo gauw wij iets defi nitiefs weten, op 
de hoogte houden via onze website en social media.

HET KLOKJE

Het klokje bij het voormalige verzorgingshuis aan 
de Engelseweg heeft een rijke historie.
Omdat dit pand in de verkoop staat zou het jammer 
zijn als dit klokje verloren gaat voor de Overloonse 
gemeenschap.
Tijdens de 2e wereldoorlog werd het  voormalig 
klooster aan de Bosweg (nu Museumlaan) gebom-
bardeerd. Het klokje heeft men nog kunnen redden 
en werd later opnieuw geïnstalleerd in het wijk-
zorg/ nonnenklooster op het Boerenbondplein.
Hierna is het klokje wederom mee overgeplaatst 
naar  de Engelseweg  waar de nonnen ( zusters 
van het Heilig Hart) een verzorgingshuis  opzet-
ten. Deze nieuwbouw werd voor het overgrote 
deel  door onze inwoners  gefi nancierd 
Gezien het historisch karakter  wil de raad van be-
stuur van Pantein graag voor de verkoop van het 
complex het klokje aan de Overloonse bevolking 
overdragen.
Het zou mooi zijn als dit klokje een prominente 
plaats in ons dorp zou innemen.

Oproep aan de Overloonse bevolking.
We vragen onze  Overloonse inwoners om mee te 
denken over  de plaats en de uitvoering hiervan. 
Voor 1 mei moet het klokje in elk geval  wegge-

haald worden, omdat het anders meegaat in de ver-
koop.   
Voor ideeën,suggesties  of technische ondersteu-
ning voor het verplaatsen  hiervan kunt u mailen, 
bellen of schrijven naar: 

Martien Hendriks
Stevensbeeksweg 2a
Tel. 642018
Martien.h.hendriks@ gmail.com

Annie Cornelissen
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Verhuizing!
Met ingang van 30 maart verlaten wij het 
mooie Overloon.
Onze werkzaamheden zetten we voort in 
het nieuwe pand te Ysselsteyn.

Graag zien we u op het nieuwe adres: Agrobaan 5, 5813 EB Ysselsteyn
Vanuit deze nieuwe locatie blijven we met ons vertrouwde 

team de service verlenen die u gewend bent!

Fer van Els en medewerkers

Agrobaan 5  •  5813 EB Ysselsteyn  •  T [0478] 64 15 02
info@fervanelsbouw.nl  •  www.fervanelsbouw.nl

Heeft u vragen over
het coronavirus?

U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer

0800 - 1351
(tussen 08:00 en 22:00 uur).

Onderstaand bericht van een onbekend meisje zat
in de brievenbus bij een van de Redactieleden.

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

In verband met het Coronavirus 
zijn alle activiteiten, exposities en 

andere bijeenkomsten bij ’t 
Helder tot juni geannuleerd. Wij 

houden u op de hoogte via de 
website!

AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff –– ssttuuuurr eeeenn eemmaaiill 
 

Ruimte voor úw ideeën!
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Beste leden van de OVO.
De overheid wil ervoor zorgen 
dat het Coronavirus zo min 
mogelijk verspreid wordt, zo-
dat kwetsbare mensen in onze 
samenleving minder snel ziek 
worden en minder kans hebben 
daar aan te overlijden.

Daarom  is op 23 maart door de overheid besloten 
om tot 1 juni aanstaande alle (groeps)bijeenkom-
sten te verbieden.
Onze bijeenkomsten horen daar natuurlijk ook bij. 
En aangezien ons seizoen altijd eindigt vóór 1 juni, 

zullen we elkaar in dit verband weer pas zien in sep-
tember.
Het bestuur gaat zich nog beraden over de stappen 
die moeten worden genomen om de leden het geld 
terug te betalen van activiteiten die betaald zijn 
maar niet door kunnen gaan.
Het bestuur gaat aan de slag om dan een nieuw 
jaarprogramma te kunnen presenteren. Misschien 
worden enkele activiteiten die gepland stonden 
voor maart 2020 tot en met mei 2020 verplaatst  
naar het volgend seizoen 2020-2021.

Bestuur OVO

Ik zit met Corona…

Ik heb het niet, althans dat denk ik. Maar ik zit aan 
huis gekluisterd. Gezien mijn leeftijd zít ik in de risi-
cogroep en daar zit ik wel ’n beetje mee. Het is za-
terdag, vroeg opgestaan voor ’n boswandeling, om 
de meute vóór te zijn. Je moet wél in beweging blij-
ven! Vorig weekend zijn we overvallen door de hor-
de wandelaars, renners en mountainbikers, die de 
800 hectaren Overloons bos in no-time overspoel-
den. Waar ze vandaan kwamen, Joost mag ’t weten. 
Als bijen naar de honing… waren ze er ineens. “’s 
Morgens is de natuur op z’n mooist”, zeg ik tegen 
mijn vrouw. Al vindt ze het ‘abnormaal vroeg’, toch 
gaat ze mee. Ik vraag haar om zachtjes te praten om 
het wild niet te verjagen. Eigenlijk bedoel ik ‘níet 
praten’, maar weet uit ervaring dat zoiets niet haal-
baar is.

Vogels tjilpen naar hartenlust. ’n Specht trommelt 
er op los alsof het leven er vanaf hangt. Verder blijft 
’t opvallend rustig. Ik weet dat er de nodige ree-
en zitten, maar we zien er geen. Toch nog teveel 
gepraat… of zullen de rendieren gedacht hebben; 
‘het is weer zaterdag, Overloon gaat weer los, we 
blijven thuis’.
Op het Smakterveld, grenzend aan onze bossen, 
is vandaag ook weinig te zien: ‘n paartje grauwe 
ganzen, ‘n paartje Canadese ganzen, ‘n paartje wil-
de eenden, ‘n haas en ’n kievit. Dat is het wel zo’n 
beetje… en dan nog ’n paartje, dat zijn wij. Thuis 
gekomen geven de vogels ’n tuinconcert bijna net 
zo mooi als de artiesten afgelopen week voor de 
bewoners van Hof van Loon.

Mijn lief - al meer dan veertig jaar, hoe houdt ze het 
vol - zet de zelfgebakken appeltaart op tafel. Het 
is feest vandaag. Onze oudste kleinzoon is jarig, hij 
wordt acht. We kunnen er nu niet naar toe vanwege 
dat verdomde virus en behelpen ons met Skype. Ons 
cadeautje hebben we tijdig opgestuurd en pakt hij 
nu voor het schermpje uit. Hij glundert, wij glunde-

ren. Onze dag kan niet meer stuk! Skype is ’n prach-
tige techniek, maar haalt het bij lange na niet bij 
de warmte van echt contact. Wat zou ik hem graag 
eens stevig knuffelen. Realiseer me nu hoe moeilijk 
het moet zijn voor grootouders die hun kleinkinde-
ren in Verweggistan hebben wonen. Nadat we al 
zwaaiend de verbinding verbreken, denk ik terug 
aan acht jaar geleden. Dat deze kerel ’n heel klein 
nietig hummeltje was. Hij was 5 weken te vroeg. 
Het cadeau dat ik voor hem in petto had was nog 
niet af. Deze keer niet omdat ik weer te laat begon-
nen was, maar omdat hij te vroeg kwam kijken wat 
opa geknutseld had. 

Wat doen we nou de rest van de dag? Alle activitei-
ten liggen stil. De tuin ligt er zo aangeharkt bij als 
in veertig jaar niet voorgekomen is. Niemand komt 
kijken en niemand zou ’t herkennen als míjn tuin. 
Maar ja, je moet wat als je de deur niet uit mag. De 
Pit - anders het kloppend hart van ons dorp - is op 
slot. De cafés en eetgelegenheden hebben de deu-
ren moeten sluiten. De KBO - de club voor mensen 
van mijn leeftijd - ligt stil; ik mag bellen maar ik kan 
niet kiezen uit zoveel namen en telefoonnummers. 
Het is net als bij het keuzemoment van Boer zoekt 
Vrouw. Daarom bel ik maar niet. Ik ben geen voet-
balfanaat. Toch mis ik het spel van SSS’18 nu al. Ik 
mis het gejuich dat over het dorp golft als ‘Over-
loons Trots’ heeft gescoord. Nou komt dat de laatste 
tijd toch al minder voor, maar toch. Ik mis, ik mis… 
ik mis jullie, dorpsgenoten.

Als afsluiting van de dag nemen we er nog eentje 
op de verjaardag van onze kleinzoon.
Ik heb het -nog- niet, althans dat denk ik - maar ik 
zít er wel mee…

Blijf gezond!

Opa
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I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN IS
DE SALON GESLOTEN.

Om uw haar toch te kunnen verzorgen 
zoals u gewend bent bezorgen we aan huis.
Zo hebben we speciaal samengestelde 
haarverfpakketten om thuis de uitgroei bij te 
kleuren. Ook uw favoriete haarproducten 
kunt u bestellen.
Voor vragen of meer info kunt u mailen 
met info@salontoine.nl

Ook voor haarwerken zijn wij altijd bereikbaar

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Gezocht

Bezorger voor Ons Eigen Erf

2 uur per 2 weken

route binnen bebouwde kom

Voor meer info: 06-11424617 
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Agenda
2020
Vanwege het Coronavirus zijn - of 
worden - veel activiteiten afgelast. 
Daarom moeten wij bij onderstaand 
overzicht enig voorbehoud maken. 
Kijk eventueel op de website van de 
betreffende organisaties.

1 t/m 19 april
Inschrijving Kindervakantieweek
11 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” – Man-
nen van Naam, 20.00 uur
3 mei
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
4 mei
Dodenherdenking
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 mei
Dorpsraad, vergadering, de Pit, 20.00 
uur
14 mei
De Lónse Bieb, Jaarvergadering, de 
Pit, 20.00 uur
21 mei
Sportivo, Hemelvaartstournooi
1 juni
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Tweede Pinksterdag
2 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
6 en 7 juni
Openluchttheater, Operette/musical 
“Zaad van Satan” door studenten-
harmonieorkest Aurelius Eindhoven
7 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 juni
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit,14.30 - 15.00 uur
15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
18 juni
KBO, Wandeling IVN
20 juni
Fanfare, Avond van de fi lmmuziek, 
Openluchttheater, 20.30 uur
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur

23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaagse
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
5 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 juli
Openluchttheater, Peter Pan door to-
neelvereniging Mariahout, 14.30 uur
14, 15 en 16 juli
Kindervakantieweek
18 juli
Openluchttheater, Op vakantie met 
Dirk Scheele, 14.30 uur
23 juli
Zonnegroet, NL Doet, 10.30 - 16.00 
uur
29 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle, de 
Lachfabriek, 14.30 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
2 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 september
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
9 augustus
Openluchttheater, De vergeten zan-
geressen, 14.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
5 september
Openluchttheater, Filmavond, 20.30 
uur
6 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 13.30 
uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur

19 en 20 september
Oorlogsmuseum, Militracks
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, de 
Pit
4 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO in de 
kerk, aansluitend concert in de Pit 
i.v.m. 50 jaar jubileum koorlid, 10.30 
uur 
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia 
Overloon 2020, de Pit, 10.00 - 17.00 
uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
8 november
Kindermarkt
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschie-
ters, Vierlingsbeek
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 14.00 
uur
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Restaria Loon | Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon | 
0478-641480 | info@restarialoon.nl | www.restarialoon.nl

Bestellen kan online via www.restarialoon.nl 
(of scan de QR code)

en kies voor de optie afhalen of bezorgen.
Telefonisch via 0478-641480 of aan de balie 

bestellen is ook mogelijk.
Wij bezorgen in de volgende postcodegebieden:

4845 - 5764 - 5804 - 5815 - 5817 - 5821 - 5823 - 
5824 - 5825 - 5826 - 5827 - 5841 - 5844.

Wij zijn dagelijks geopend voor afhaal van 12:00 tot 20:00 uur en 
voor bezorging van 12:00 tot 14:00 uur en 17:00 tot 19:30 uur!

ga naar onze bestelsite! 

wij gaan
BEZORGEN!

afhalen is ook mogelijk!
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Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

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

Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl
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VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  

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
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Extra puzzelplezier 
(zie ook pagina 18)

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

De woorden zitten hori-
zontaal, verticaal en diag-
onaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kun-

nen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter el-
kaar gelezen de oplossing.
BEELD
FLOEP
GELOOF
GELUID
JEHOVA
KLONT
LANTERFANTEN
MEETBAAR
NOBEL
ONAFGEBROKEN
PANEL
PENALTY
POTIG
PRUIK

RADIO
RADON
RUGBY
TAPIOCA
ULTIEM
VAKKUNDIG
VERVOER
VOODOO
VRIENDENCLUB
ZEEHOND
ZENIT
ZOMER
ZONKANT

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

20%



18

1 2
3456

7

8 9

Extra puzzelplezier  (zie ook pagina 17)
In deze uitgave 3 puzzels. Je mag 1, 2 of alle 3 de puzzels inleveren. 

Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n 
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 22 maart 2020.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door PLUS 
Verbeeten. 

De winnaar van de
puzzel / Woordzoeker

in de uitgave van 18-3 is:
Karien Janssen 

(DA Drogisterij & Parfumerie)

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

HORIZONTAAL
1 kamerverhuurster 7 land in Zuid-Amerika 8 ten-
nisterm 10 bordspel 11 plek 13 annexus 14 slee 16
civiel ingenieur 17 gewicht 18 mager 20 bijwoord 
22 ongehoorzaam 24 rijksuniversiteit 25 jaargetijde 
27 veldfl es 29 grappenmaker 30 sterke drank 31 cij-
fer 33 staat in Amerika 35 grondtoon 36 mislukken 
38 noordzuid 39 masker 40 met name 42 voorzetsel 
43 gewicht 45 dat is 46 bloem 48 liefdesgod 50 fris-
drank 52 bosgod 53 beroep.
VERTICAAL
1 kledingstuk 2 zwaardwalvis 3 Sovjet-Unie 4 ter 
plaatse 5 opschik 6 Algemeen Voortgezet Onderwijs 
7 metalen staafje 9 hevig 10 fl ard 12 harde klap 15
kerkgebruik 16 golfstok 19 en omstreken 21 soort 
appel 22 boetedoening 23 dwingeland 24 boekvorm 
26 vochtig 28 zet 31 rubbersoort 32 verlichtingsmid-
del 33 kledingstuk 34 pl. in Turkije 37 lichamelijke 
opvoeding 41 Ned. dagblad 42 Europese hoofdstad 
44 vogel 45 Spaanse titel 47 elektrisch geladen deel-
tje 49 vogel 51 administratietroepen 52 frater.

9 6
5 4
4 5

4 3 9 2
3 1 9
8

5 9 3 1
8 4 6 5

2 1

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 voorko-
men.
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BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7 5825 AA OVERLOON

0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 

unt u de deur niet uit? Blijft u liever thuis?
    U kunt ons bellen, een zorgen          

Wij kunnen het bezorgen!

ijk voor de openingstijden op onze website

TOT BLOEMS

        0478-641890

www.bloems-overloon.nl

info@bloems-overloon.nl

•
•
•

•
•
•
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