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‘Samen Sterk’

Hoezeer is deze spreuk van de 
gedenksteen in ons gemeen-
schapshuis De Pit zo van toe-
passing als in deze tijd. Het 
is rustig in het dorp waar het 
normaal bruist van activiteiten 
en het verenigingsleven volop 
bloeit. De Pit ligt er verlaten bij 
en dat is ongekend voor ons al-

lemaal waar normaal gesproken vele verenigingen hun 
wekelijks repetities houden of activiteiten organiseren.
Gelukkig gloort er weer wat hoop aan de horizon en 
kunnen we waarschijnlijk per 1 juni weer een voorzich-
tige start maken.

Zoals iedereen wel weet zijn 
er door alle Coronamaatre-
gelen geen activiteiten in De 
Pit maar op de achtergrond 
is het bestuur natuurlijk wel 
actief. Jullie begrijpen dat 
we fi nancieel gezien ern-
stig onder druk komen te 
staan nu er geen inkomsten 
zijn en al onze vaste lasten 
wel betaald moeten wor-
den.   We hebben dan ook 
zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de overheids-
regelingen die voor De Pit van toepassing zijn om de 
fi nanciële lasten op te vangen. Dat dit niet onbeperkt 
is zal duidelijk zijn en het is ook in ons aller belang dat 
De Pit z.s.m. weer opengesteld wordt. We zijn hiervoor 
afhankelijk van de besluiten van de overheid maar er 
blijft veel onduidelijk over wat nu wel en niet mag. 
Het bestuur heeft hier wekelijks contact over met de 
gemeente Boxmeer om dit helder te krijgen, en onder 
welke voorwaarden. 

Je zou je kunnen afvragen, als er geen activiteiten zijn 
waar is het bestuur dan zo druk mee? We zijn al ge-
ruime tijd bezig om de De Pit toekomstbestendig te 
maken. We hebben het de naam De Pit 2.0 gegeven. Zo 
hebben we het afgelopen jaar Barry van Opbergen in-
gehuurd om als interim-manager onze hele organisatie 
tegen het licht te houden. Waar kunnen we verbeteren 
als het gaat om o.a. gastvrijheid, sfeer, klantvriende-
lijkheid, communicatie, beleid en organisatie.

Dat dit een uitdaging is voor het bestuur mag duidelijk 

zijn maar we gaan deze graag aan. De Pit is er immers 
door Overloon en voor Overloon, deze gedachte moet 
weer meer gaan leven om zo ook de Pit toekomstbe-
stendig te houden. We zullen jullie als bestuur dan ook 
informeren over de ontwikkelingen en stappen die 
we maken richting De Pit 2.0. Wat we als bestuur nog 
wel extra willen benoemen is dat we onze vrijwilligers 
in dit verhaal zeker niet mogen vergeten. Zij leveren 
namelijk een hele grote bijdrage in het geheel om De 
Pit draaiende te houden. Waar zouden we zijn zonder 
onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de 
gemeenschap Overloon! 

Ook op het personele 
en bestuurlijke vlak 
hebben er enkele wij-
zigingen plaatsgevon-
den. Marian Jacobs, 
beheerder van De Pit, 
heeft haar baan opge-
zegd en is een nieuwe 
uitdaging aangegaan 
in de ouderenzorg. 
Ook medewerkster 
Patricia van der Von-
dervoort heeft beslo-
ten te stoppen bij De 

Pit en heeft een nieuwe baan in de thuiszorg.

Fons van Mil heeft per 1 mei afscheid genomen als 
bestuurslid/voorzitter na 28 jaar werkzaam te zijn ge-
weest voor De Pit. Fons heeft al die jaren ontzettend 
veel betekend voor De Pit, maar zeker ook voor de 
gemeenschap Overloon. Zonder Fons was er waar-
schijnlijk geen nieuw gemeenschapshuis gekomen. 
Jarenlang heeft hij de kar getrokken om met allerlei 
instanties in gesprek te blijven om dit uiteindelijk gere-
aliseerd te krijgen.

We zullen van Marian, Patricia en Fons nog op gepaste 
wijze afscheid nemen. Hierover worden jullie t.z.t. ge-
informeerd.

Er is een vacature opengesteld voor de functie van 
beheerder. Voor het bestuur zijn we opzoek naar een 
nieuwe voorzitter, we hopen beide functies zo snel 
mogelijk weer ingevuld te hebben.

Bestuur SGO “De Pit”
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Jeetje, wat ’n mooi onderhouden wandelpaden!

Twee keer per jaar  worden door leden van onze 
boswerkgroep de wandelroutes, gelegen in de 
Loonse Duinen, gecontroleerd. Hierbij worden de 
routes met routepalen en de hierop aangebrach-
te bewegwijzering nagelopen, om te bekijken of 
de routes nog stroken met de wandelkaarten, die 
wandelaars kunnen kopen. Ook wordt gekeken of 
we geen obstakels tegenkomen zoals overhangen-
de struiken en omgevallen takken of bomen. Daar-
naast komen we helaas ook altijd weer vernielingen 
tegen. Heel erg jammer is dat, maar het lijkt erop 
dat we daarmee moeten leren leven.

Recent vond weer de voorjaarscontrole plaats. Tij-
dens deze controle vonden we weer omgevallen 
bomen die wij met zagers van onze groep geruimd 
hebben. Dit om de wandelpaden toegankelijk te 
houden voor iedereen die van onze mooie bossen 
wil genieten.

Zoals gezegd controleren we twee keer per jaar. Wij 
begrijpen dat onze Overloonse wandelaars tijdens 
hun wandeling wel eens tegen eerder genoemde 
problemen aan lopen. Daarom verzoeken wij u ons 
in die gevallen hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen, zodat wij kunnen zorgen voor 
een oplossing. 
U kunt hiervoor bellen met Ben Verheijen (tel. 
642577 /06 11115514 of Coen Hofmans (tel. 641613 

of 06 49353163).
En dan kunnen we blijven zeggen: “jeetje, wat ‘n…!”

Foto gemaakt door Tiny Willems

Meedoen is veel leuker!!!
Hou je ook van Carnaval en van Muziek? Wil je ook 
eens een keer op een van de leukste podia van ons 
dorp staan. Dan komt hier nu je kans.

Je kent vast de liedjesmiddag wel, een van leukste 
en muzikaalste carnavalsactiviteiten van Overloon. 
Een zaal vol toeschouwers, een live band op het po-
dium en allemaal Lônse deelnemers die een liedje 
zingen. Lijkt je dat ook wat? Grijp dan nu je kans. 

Op zondag 3 januari 2021 organiseren Fanfare 
Vriendenkring en Carnavalsvereniging De Huibuuke 
voor de 45ste keer de Liedjesmiddag. Hiervoor zijn 
we op zoek naar enthousiaste zangers en zange-
ressen, solisten, duo’s of groepen, alles is mogelijk. 
Naast het optreden op de liedjesmiddag wordt je 
nummer ook nog op een professionele wijze op een 
usb-stick vereeuwigd en bestaat de mogelijkheid 

dat je bij een andere carnavalsactiviteit je nummer 
nog eens mag zingen.

Lijkt het je wat of wil je meer informatie, neem dan 
contact op met een van de onderstaande personen. 
Afgelopen jaar wonnen de jongens van de Road van 
11. Word jij de volgende winnaar?? Geef je nu op,
dit kan tot 15 juni a.s. Aarzel niet te lang want vol
= vol.

Aanmelden voor de liedjesmiddag 2021 en meer 
info bij:
Pascal Arts, tel.: 06-23197074
of via email: pascalarts@ziggo.nl
Freek Arts, tel.: 06-48463348
of via email: freekarts75@gmail.com

Werkgroep Liedjesmiddag

Het mag geen naam hebben... --> pagina 6!
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Kerkberichten

Eucharistieviering vanuit de parochie Heilige Martinus op zondagmorgen 
11.00 uur uitgezonden door Omroep Land van Cuijk TV

In verband met het coronavirus vinden er voorlopig 
in Overloon geen eucharistievieringen plaats. Met 
als gevolg dat er vanuit de Theobalduskerk geen 
vieringen kunnen worden uitgezonden. Vanuit Om-
roep Land van Cuijk TV is onlangs een mooi initi-
atief ontstaan om daar op zaterdag een eucharis-
tieviering op te nemen en om die dan op zondag 
om 11.00 uur uit te zenden. Deze eucharistieviering 
wordt verzorgd door de Parochie H. Martinus te 
Cuijk. 

Met Pinksteren, in de viering die op eerste Pinkster-
dag, 31 mei, wordt uitgezonden zal de bisschop van 
’s-Hertogenbosch, monseigneur de Korte, voorgaan 
in deze viering.

U kunt deze viering ontvangen op het hetzelfde ka-
naal als de uitzendingen vanuit de Theobalduskerk 
van Overloon. Alleen het tijdstip is anders: 11.00 
uur op zondagmorgen. Voor Ziggo-abonnees, via 
kanaal 40, voor abonnees van KPN/Telfort/XS4ALL/ 
glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, 
via kanaal 1475, voor abonnees van Telfort met de 
zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte 
via kanaal 2186, en abonnees van Trined, via kanaal 
521.

Geen vieringen in de Theobalduskerk 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.

•  Voor kerkelijke uitvaarten in deze periode geldt
dat er een maximum van 30 aanwezigen wordt
gehanteerd en dat er indien er sprake is van een
eucharistieviering geen communie wordt uitge-
reikt. De pastores blijven beschikbaar voor de zie-
kencommunie en het sacrament van de zieken.

•  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.

•  Mededelingen, die betrekking hebben op de hui-
dige situatie, worden - in de regel onder kerkbe-
richten - gepubliceerd op de website van onze pa-
rochie (www.theobaldusparochie.nl).

De verzorging van het kerkhof
Onze vrijwilligers, die het kerkhof verzorgen, blij-
ven ook in deze periode van de coronacrisis hun 
best doen om het kerkhof zo netjes mogelijk te ver-
zorgen. Onlangs zijn door hen rode en witte bego-
niaplantjes in groten getale gepoot om extra kleur 
en fl eur te geven.

Kosterdienst
24 mei – 30 mei
Jan Hendriks, tel. 641753

31 mei – 6 juni 
Nelly van Gemert, tel. 642504

7 juni – 13 juni
Tiny Willems, tel. 641814

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
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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 berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk : www.mmvdk.nl

Hoog bezoek!

Marietje van Zutphen-Albers 95 jaar en zus Bets 
Cornelissen-Albers  91 jaar zagen elkaar tot een 
jaar geleden bijna dagelijks. Ze woonden tegenover 
elkaar in het centrum van Overloon. Toen Bets in 
het verzorgingshuis “Op ’t Veld” in Sint Anthonis 
kwam wonen beperkten de bezoekjes zich tot twee 
keer per week. Door de Corona werd alles anders. 
Marietje werd anderhalve maand geleden heel erg 
ziek, zo ook haar zus Bets. De angst dat ze het niet 
zouden redden was reëel. Maar jawel hoor, twee 
dappere vrouwen overwonnen al zoveel in het le-
ven, en nu ook Corona. Nadat ze elkaar al ruim twee 
maanden niet meer gezien hadden, mocht Marietje 
met haar zoon in de hoogwerker op bezoek bij haar 
zus Bets. Het was wel spannend, maar ze dééd het 
toch maar. Het was voor beiden een geweldig, ont-
roerend weerzien.

Nieuws

Wat een bijzondere tijd maken we mee vanwege 
het coronavirus. Dit had niemand verwacht en we 
kunnen het eigenlijk nog maar moeilijk bevatten. 
Elke dag worden we eraan herinnerd en hebben we 
te maken met de gevolgen van het virus. Gelukkig 
hebben we de beginfase achter de rug en kunnen 
we hopelijk weer langzaam terug naar een min of 
meer normale situatie. Maar zoals we gewend wa-
ren zal voorlopig niet de realiteit zijn. Het begrip 
“1,5 meter afstand” blijft ons nog lang parten spe-
len. 

Hoe vergaat het straks met optredens van en door 
blaaskapellen? Welke restricties gelden er dan nog? 
Hoe krijgen we dat allemaal geregeld? Moeten de 
muzikanten en de zang mondmaskers dragen? 
Allemaal vragen waarop we nog een antwoord 
moeten vinden. Maar hoe gaat het nu met jullie? 
Hopelijk is nog iedereen gezond en verschoond ge-
bleven van de ongemakken die dit verschrikkelijke 
virus met zich meebrengt. Zorg goed voor elkaar en 
wees alert. Er zijn tegenwoordig vele mogelijkhe-
den om elkaar te spreken of te ontmoeten. Maak 
daar op de gepaste manier gebruik van. Zo slepen 
we elkaar er doorheen.
De muzikanten van Freunde Echo hadden jullie na-

tuurlijk graag ontmoet tijdens een optreden. Maar 
dat kan nu even niet.

CD “springlevend” 
Freunde Echo bestond vorig jaar 50 jaar en bracht 5 
jaar daarvoor deze cd uit. Misschien is jouw exem-
plaar inmiddels stuk gespeeld. Mogelijk wil je een 
eenzaam familielid of goede kennis in deze moei-
lijke tijd met iets leuks verrassen? Er zijn nog enke-
le exemplaren over die wij gratis weggeven. Wil je 
hier gebruik van maken, stuur dan een bericht naar 
info@blaaskapel.nl Met vermelding van uw naam 
en adresgegevens.

FEN club
Natuurlijk kunt u zich ook nog aanmelden bij de 
FEN club van Freunde Echo. Voor slechts € 10,00 per 
jaar ontvangt u regelmatig updates van de kapel, 
zoals; optredens, wetenswaardigheden en andere 
bijzonderheden.

Optredens/concerten 
Ons eerstkomende optreden is het Frühshoppen in 
‘t Helder op zondag 27 september. Mocht u niet 
kunnen op deze dag, niet getreurd, kom dan naar 
onze FEN-avond op zaterdag 31 oktober in de Pit.
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Op 14 oktober 1944

Op 14 oktober 1944, de dag dat Overloon bevrijd werd, 
vetrok de Taylorcraft Auster IV, serie nummer MT142, 
vanaf een tijdelijk vliegveld in Sint Anthonis. De piloot 
Lieutenant Raymond Jesse Hill had als opdracht, zuide-
lijk te vliegen en te proberen Duitse geschutstellingen te 
lokaliseren.  

Lt. Hill behoorde tot het 658 Squadron dat pas in 1943 
was opgericht, ter ondersteuning van de Engelse artille-
rie. De eerste inzet was op 6 juni 1944 tijdens D-day. 
Op die bewuste 14e oktober 1944 zag Annie een ver-
kenningstoestel van de Engelsen en de piloot zag haar. 
Zij groetten elkaar. Enkele minuten later geschiedt een 
ramp; het vliegtuig wordt door eigen artillerie uit de 
lucht geschoten? Het stort brandend neer niet ver van 
camping Duivenbos. 

Nadat ik het fantastische dagboek van Annie doorgele-
zen had, nu ruim 3 jaar geleden, heb ik ten doel gesteld, 
de familie van Raymond Jesse Hill op te sporen. Echter, 
de gegevens zoals deze bij de Engelse overheid bekend 
waren, klopten niet en waren niet volledig. Alle moge-
lijke instanties aangeschreven, vrienden in Engeland ge-
vraagd: NIETS! 

Totdat een Engelse relatie Sue Eynon, woonachtig in 
Frankrijk en deel uitmakend van ons laatste project 
Wings of Freedom Bergen, een poging deed, en de 
dochter van Raymond Jesse Hill vond. 
Deze dochter Jenny, inmiddels 76 jaar, was na ons eerste 
contact compleet verrast en overdonderd. Nauwelijks 
een reactie, en als die al kwam, dan via haar vertrou-
wenspersoon Sue.  

Annie Nabuurs heeft nog een grote wens vervuld te zien 
worden; Haar verhaal vertellen aan Jenny. Annie, inmid-
dels 93 jaar oud en al vele jaren woonachtig in Canada, 
kan niet meer reizen en het contact zal via de social me-
dia gebeuren. De dochters van Annie helpen haar daar-
bij. In Nederland wordt Annie vertegenwoordigd door 
haar neef Gert Jan Nabuurs, uit Overloon die dit project 
in feite een aantal jaren geleden, bewust of onbewust 
heeft opgestart.

Inmiddels is er contact geweest tussen beide dames. In 

de nacht van 4 op 5 mei jongstleden hebben de dames 
met elkaar gesproken. Een emotioneel maar ophelde-
rend gesprek; en dat na 75 jaar. 

In de jaren 60 en 70 bestond de mogelijkheid om graven 
op de ‘oorlogskerkhoven’ te adopteren. Zo ook het graf 
van lieutenant Hill op het geallieerde kerkhof aan de 
Vierlingsbeekseweg. De heer Piet van den Hark uit Oef-
felt, heeft jaren voor dit graf gezorgd, totdat hij in 2001, 
op veel te jonge leeftijd overleed. Ook is de familie Hill 
in 1966 en 1967 en ergens in de jaren 80, bij de familie 
van den Hark te gast geweest.

De beide dochters van Piet, Marian en Hetty, hebben fo-
to’s van deze gebeurtenissen bewaard. 

Al vele jaren geleden is er bodemonderzoek gedaan 
om de exacte locatie van deze crash te kunnen bepa-
len. Meerdere weides, akkers en bospercelen zijn on-
derzocht. De verkeerde plaatsen? Er gaan verschillen-
de verhalen de rondte 
en daarom staan er nog 
steeds een paar vragen 
open: 
Weet iemand de precieze 
plek van deze crash?
Waar was het eerste 
‘veldgraf’ van Lt. Ray-
mond Jesse Hill? Over-
loonseweg / Oploseweg? 
Andere informatie?

In dit gebied is het aantal 
neergestorte vliegtuigen erg groot. Een gebied van bij 5 
km2 bevat minimaal 4 crashlocaties, waarvan er 3 gedefi -
nieerd zijn middels bodemonderzoek.

Hieronder een gedeelte uit het dagboek van Annie Na-
buurs (van den Broek - Nabuurs) waarin zij als ooggetuige 
precies vertelt  wat zij zag en voelde. Een emotioneel 
verhaal.

Deze dag, 14 oktober 1944, staat voor altijd in mijn ge-
heugen gegrift. Het leek me net alsof het gras nog nooit 
groener was geweest, de zon nog nooit zo fel had ge-
schenen als op die zaterdagmorgen. Toen ik wegging 
voor een boodschap voor mijn moeder, woelde ik me 
geweldig want we waren vrij! Vrij van de gehate vijand 
die vijf tot zeven mijl was teruggedreven van de plaats 
waar wij woonden. In de avond kwam de vijand nog 
steeds erg dicht bij onze boerderij in de buurt, maar wat 
kan het schelen, met honderden soldaten die de wacht 
houden? Op mijn weg terug was er nog steeds dat ge-
weldige geluid van kanonnen die overal stonden te don-
deren maar ik was niet meer bang.  Ik zag een militair 
vliegtuig, dat de soldaten Betsy noemden, boven obs 
huis cirkelen en toen op me afkomen! Ik gooide dat wat 
ik droeg hoog in de lucht en zwaaide met beide armen 
en zag, in een fl its, dat hij naar me terugzwaaide! Had 
mijn rode sweater zijn aandacht gevangen of voelde hij, 
op deze prachtige morgen, ook een nieuwe smaak voor 
het leven zoals ik? Toen ik weer thuiskwam, waren mijn 
broer en zus in de achtertuin, met het enthousiasme van 
een zeventienjarige begon ik te vertellen over die piloot 
die naar me had gezwaaid. Toen we praatten, cirkelde 
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IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ  GESLOTEN OP:
maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni

Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen
van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born
Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend
en feestdagen mag u bellen met de 
Centrale huisartsenpost: 0900-8880

Bedankt! 

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedan-
ken voor alle kaartjes met lieve berich-
ten, bloemen en andere attenties die 
ons mam en ik hebben ontvangen.

Het was hartverwarmend en geweldig!

Ondanks alle beperkingen door de coro-
na-maatregelen hebben wij ons 60 jarig 
huwelijk samen met kinderen en klein-
kinderen toch een beetje feestelijk kun-
nen vieren. Mede dankzij de inzet van 
het personeel van het Hof van Loon.

nogmaals bedankt
Toon & Bets vd Pas- Versmissen

Bedankt
voor de vele kaarten,

bloemen en een blijk van
belangstelling voor onze
briljante huwelijksdag.

Gerrit en Mia Janssen Deriet
(den Bekker)

Het mag geen naam hebben

•  De Pit zoekt nieuwe voorzitter - dat is mooi - een nieuwe voorzitter, een leuke nazit is leuker...

•  Beste Schijt aan de Grens, ik kan wel een steuntje in de rug gebruiken, mijn ramen moeten ook
nog gelapt worden en kunnen jullie ook schilderen...?

•  Ik ben een eenzaam familielid - wie wil voor mij een gratis CD aanvragen...?

•  Hoog bezoek voor Bets...
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hij weer over onze appelboomgaard terwijl de kanon-
nen nog steeds donderden. Toen was er plotseling een 
bal van vuur en het kleine vliegtuig kwam naar beneden 
als zwarte stukjes achter de appelbomen. Zwarte wolk-
jes rook hingen in de lucht. Wat een shock! Het was on-
geloofl ijk, maar er was net iets verschrikkelijks gebeurd! 
Soldaten die het ook hadden zien gebeuren, legden uit 
dat een van hun eigen projectielen dat hem had geraakt! 
Waarom? Had niemand hem gewaarschuwd dat dit kon 
gebeuren? Ik ging naar binnen, gedeprimeerd door de 
onverschilligheid van de soldaten, maar me realiserend  
dat deze jonge mannen erg hard waren geworden in 
deze oorlog. Mijn intense vreugde maakte plaats voor 
een diepe droefheid. Een tijdje later was er een klop op 
de deur en een geestelijke vroeg of hij wat bloemen uit 
onze tuin mocht plukken voor het graf van de piloot die 
zojuist gedood was.

Mijn angst werd bevestigd: hij was dood en zijn begra-
fenis zou om 2 uur zijn. Hij nodigde ons allemaal uit om 
erbij te zijn. Toen we een uur later gingen, zagen we 
een van de buren dahlia’s dragen, de enige bloemen die 
in onze oktobertuin waren overgebleven. We zagen de 
stretcher die het lichaam droeg, gewikkeld in een grijze 
deken. Ik kon zijn soldatenkistjes zien, bedekt door de 
modder. Er werd een graf gegraven in een van de bu-
ren hun weide, dichtbij het kruispunt van een weg. Toen 
de geestelijke wat gebeden opzei, keken wij en zo’n 
30 soldaten, rond. Acht van hen droegen het uniform 
van R.A.F. (Royal Air Force). Waren zij ook neergescho-
ten en hadden ze simpelweg geluk dat ze nog leefden? 
De laatste ambt klonk. Zo akelig. Toen de laatste noot 
wegstierf, was er complete stilte. Overal hielden de ka-
nonnen op met schieten. Was dit om eer te bewijzen 
aan een gevallen kameraad? Toen gooide de geestelijke 
de eerste schop grond met klei op het in de deken ge-
wikkelde lichaam. Ik kon de tranen niet helpen die op 
mijn handen vielen. Het was zo triest, zo niet nodig. Drie 
korte uren geleden, zo vol van leven, en nu, liggend in 
een ondiep graf, geen kist, geen familie, niet eens vlag 
om de ceremonie wat militaire eer te geven. Tot mijn 
verrassing kwam de geestelijke naar mij toe en vroeg me 
om de volgende schop voor met aarde op de dode sol-
daat te doen. Toen deden mijn zus en broers, en alle sol-
daten hetzelfde. Toen het allemaal voorbij was gingen 
we weer in stilte naar huis. Ik keek achterom en ik zag 
de geestelijke en een Rode Kruis soldaat zijn naam op 
een kruis zetten, ‘kapitein Hill’. De vliegtuigen gooiden 

altijd zilverfolie uit en later maakten we hier 

krans en een ketting om het graf af te grenzen van. Het 
leek op de een of andere manier toepasselijk. In de da-
gen en weken die volgden, waren mijn gedachten vaak 
bij zijn familie. Ik wenste dat ik hen het verhaal over zijn 
dood zou kunnen vertellen, en zijn laatste groet voor 
hem over kon brengen aan al zijn dierbaren. In juli ver-
plaatsten ze zijn lichaam naar een militair kerkhof in 
Overloon om bij de rest van zijn gevallen kameraden be-
graven te worden. Toen een vriendin van mij en ik zijn 
nieuwe graf bezochten, vloeide er weer droefheid door 
me heen omdat ik me realiseerde dat de grond waarin 
hij lag zo zanderig was, er zouden daar nooit geen gras 
of bloemen kunnen groeien. Ik wenste dat ze hem in 
on ze buurt hadden gelaten waar we zijn graf zouden 
bezoeken.  We immigreerden naar Canada en kwamen 
twaalf en een half jaar later terug om het te bezoeken. 
Gedurende dit bezoek nam mijn broer me mee naar het 
graf van Kapitein Hillen. Ik was verbaasd dat ze het weer 
hadden verplaatst, dit keer naar een mooi militair kerk-
hof met gras en bloemen. Ik was ook verbaasd om te 
ontdekken, toen ik zijn naam opzocht in het herinne-
ringen boek, dat hij nog maar vierentwintig jaar was en 
niet rond de veertig als ik me dat altijd had voorgesteld 
dat hij zou zijn. Hij was nog maar een jaar getrouwd met 
Joan Mary Hill, toen hij gedood werd.

Opnieuw wenste ik dat ik haar het verhaal van zijn dood 
en begrafenis had kunnen vertellen maar er was geen 
adres en na zo’n lange tijd… Ik kon de gedachte niet 
verdragen dat ik haar deze pijnlijke herinnering weer 
opnieuw zou laten beleven. Hij moest wel een erge ge-
liefd mens zijn. De prachtige inscriptie op de onderkant 
van zijn steen zei het zo mooi: ‘dit rijke stof herbergt een 
rijkere stof’  Sinds toen heb ik Nederland twee keer be-
zocht en elke keer heb ik zijn graf bezocht en gekeken 
in het boek naast de altijd brandende vlam in de herin-
neringskapel voor zijn naam. Op herinnering dag denk 
ik er weer aan. Ik heb over dit verhaal geschreven in de 
lokale krant van 11 november 1990.  

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

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

20%

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen over
het coronavirus?

U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer

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

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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Schijt aan de Grens helpt mee!

In deze coronaperiode is 
Schijt aan de Grens druk 
met het verbinden van men-
sen en te helpen daar waar 
nodig is. De aandacht is met 
name gericht op de mensen 
die tijdens deze coronape-
riode aan huis gebonden 

zijn en daardoor eenzame tijden beleven. Maar het 
zijn niet alleen de ouderen die gebukt gaan onder 
deze crisis. Ook de ondernemers worden heel hard 
getroffen. Vooral fi nancieel natuurlijk. Toch blijven 
velen van hen positief en verdienen natuurlijk ook 
zij onze steun.

Neem Hay Bos. Vanaf het begin van de coronaperio-
de zorgt team Bos (Hay-Clair-Stan-Emmy) ervoor dat  
elke zaterdag een pubquiz georganiseerd wordt. 
Niet alleen voor de bezoekers van het café, maar 
voor iedereen die mee wil doen. Café Bos is niet 
langer een kroeg, maar een studio met apparatuur 
waar de quiz wekelijks tot stand komt. Met z’n vie-
ren verzinnen ze de vragen. Het doel is om mensen 
op veilige afstand bij elkaar te brengen. “Het is heel 
belangrijk om in deze tijden samen iets te doen” 
zegt Clair Bos. En dat het idee aanslaat is duide-
lijk. De topavond was de avond met maar liefst 250 
deelnemende teams. 

Hoe doe je mee? Het is mogelijk om individueel of 
als team mee te doen. Op Facebook (Partycentrum 
Bos) vind je alles wat je moet weten om deel te kun-
nen nemen.

Wat Schijt aan de Grens betreft, had Hay voor dit 
initiatief een beloning verdiend. De wasmegjes Wax 

in & Wax uut verrasten de auto van Hay met een  
spetterende wasbeurt. Hay mocht toekijken, maar 
wel vanuit zijn auto natuurlijk. Handhaving was 
niet nodig, want om groepsvorming te voorkomen, 
was uitgeweken naar Hoeve de Knol in Holthees. 
Met de bekende “Hay Bos smile” op zijn gezicht ver-
trok Hay na een lekker pilsje weer huiswaarts. En 
dat is waar we het voor doen. Mensen een beetje 
gelukkiger maken in deze periode.

Schijt aan de Grens beschikt over een gevarieerd 
aanbod. Weet je iemand die in deze bizarre tijd wel 
een steuntje in de rug kan gebruiken? Neem dan 
contact op met ons. Dit kan via info@schijtaande-
grens.nl of via 06-21974611.

Kijk op www.schijtaandegrens.nl of op Facebook 
voor een impressie van de activiteiten.

Overal wordt rekening gehouden met de RIVM-re-
gels. 

Nieuw in Overloon 

Stip Schoonmaakbedrijf 
bestaat inmiddels 3 jaar, 
is opgericht door Sandie 

Stiphout en sinds januari 2019 gevestigd in Overloon.

Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben in de 
schoonmaak heeft zij in 2017 besloten om zelf een 
schoonmaakbedrijf op te starten.  Sinds vorig jaar 
is haar vriend Roy ook werkzaam in het bedrijf. Ze 
werken allebei fulltime en ieder heeft zijn eigen ta-
ken. Zij komen op veel verschillende projecten. Dat 
maakt het erg leuk en ze komen veel in contact met 
mensen uit de hele regio. 
Hun diensten: Schoonmaak voor bedrijven, particu-
lieren, instellingen, appartementencomplexen en 
opleveringsschoonmaak. 
Daarnaast kunt u hier ook vloerreiniging, hoge-

drukreiniging, glasbewassing en sanitaire verbruiks-
artikelen bestellen zoals schoonmaakmiddelen, 
toiletpapier, handdoekpapier, vuilniszakken, lucht-
verfrissers, wc blokjes, handzeep.

Bij Stip Schoonmaakbedrijf willen ze de klant ont-
zorgen. Daarom leveren zij niet alleen schoonmaak-
werkzaamheden, maar zorgen wij er ook voor dat 
de sanitaire producten netjes zijn aangevuld. 
Als u kiest voor kwaliteit, service en betrouwbaar-
heid dan bent u hier aan het goede adres.

U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen!
Stip Schoonmaakbedrijf, Hoge Akker 2, 5825 JZ 
Overloon
www.stipschoonmaakbedrijf.nl  Tel.: 06 51971437
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

kom ons versterken!en

Restaria Loon
Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon | 0478-641480 | info@restarialoon.nl | www.restarialoon.nl

MEDEWERKERS

GEZOCHT
allround Cafetaria medewerkers

voor overdag en in de avonduren
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Miene Wauwi

Overloon, september 2006
Idyllische beelden op tv in het programma Boer 
zoekt Vrouw. Boer Martijn staart wezenloos voor 
zich uit zonder oog te hebben voor de grazige wei-
den achter zijn bedrijf aan de Houtklef in Overloon. 
Offi c ieel in Venray, maar voor ons is het Overloon. 
Hij moet een keuze maken. Wie wordt de vrouw 
van zijn leven? Een aantal uitzendingen eerder za-
gen we hem nog onbevangen in beeld vertellen “Ik 
ben Martijn, 25 jaar en zoek een leuke vriendin.” 
Sfeervolle beelden van een mooi bedrijf, maar voor-
al van een zoektocht naar de eeuwige liefde. 

Ruim twee miljoen vrouwen zaten wekelijks met 
hun schijnbaar ongeïnteresseerde mannen op de 
bank voor de buis. Gegrepen door de romantiek. 
Glazige ogen. Ze hoopten zó dat het goed kwam 
met boer Martijn. Zijn gunfactor was hoog. Zo’n 
eerlijke en bescheiden jongen. Zo’n goed karakter. 
Liep nooit voorop, dat kon je zo zien. Als voetballer 
bij SSS gaf hij het eerlijk toe “Ik kan jullie niet bij-
houden jongens” Het maakte niet uit. “Ga jij maar 
op doel” En het kwam goed. Twee miljoen vrouwen 
slaakten synchroon een diepe zucht toen Martijn 
fl u isterend met gesloten ogen zijn beslissing we-
reldkundig maakte: “Marlies”

Boxmeer, september 2018
De gemeente Boxmeer is herrezen. Niemand in Ne-
derland kende vroeger Boxmeer. Nu hoef je alleen 
nog te zeggen “Boxmeer, dat ligt vlakbij Overloon” 
en iedereen zegt “Oh”. Wat boer Martijn al niet te-
weeg gebracht heeft. Maar er staat een gemeente-
lijke herindeling op stapel. En regeren is vooruitzien. 
Wethouder Willy Hendriks-van Haren, woonachtig 
in Oeffelt, is verantwoordelijk voor de portefeuille 
Kunst en Cultuur. Ze komt met een lumineus idee. 
“Laten we voorsorteren op de gedachte dat Oeffelt 
straks het culturele centrum wordt van de nieuwe 

gemeente in het Land van Cuijk. We benaderen de 
KRO en ik zorg voor een waardige opvolger van 
boer Martijn. Oeffelt zal de nieuwe parel in de ge-
meente Land van Cuijk worden.”

Oeffelt, september 2019
“Ik bin Geert, 52 jaar en goj op zuuk nor miene 
wauwi” hoor ik op tv iemand zeggen. Een program-
ma van de VPRO over weggelopen poezen? Nee 
hoor. Het is de opening van een nieuw seizoen Boer 
zoekt Vrouw. Met veel gevoel voor dramatiek wordt 
deze aankondiging uitgesproken door boer Geert. 
Jawel, boer Geert uit Oeffelt, gemeente Boxmeer, 
Nederland. De tolk voor doven en slechthorenden 
ontbreekt, maar de ondertiteling is er wel voor de 
wereld buiten Oeffelt.

Ruim drie miljoen Nederlanders gaan er eens goed 
voor zitten. En ze worden niet teleurgesteld. Wat 
komt er behalve Geert allemaal niet voorbij dit sei-
zoen. Gesteriliseerde boeren die bekennen af en toe 
een pilletje te slikken. Boeren die vastgeplakt zit-
ten aan de zetel van hun John Deere en een vrouw 
zoeken voor de boekhouding. Een boerin, die een 
eerdere poging via de boerinnenkalender zag mis-
lukken. Een boer die niet kon kiezen en zich daarom 
verkleedde. Nu eens als haremsjeik, dan weer als ko-
nijn. Hoe zou Geert zich staande houden tussen al 
dit kijkersgeweld. 

Geen nood, Geert had zijn eigen stijl. Een ongeluk-
kige uitspraak? “Tja, zo ben ik. Zo kennen ze me al-
lemol in Oeffelt.” Zijn uitspraken kregen landelijke 
bekendheid. “Kriegde gij al kriebelkes van mèn, ik 
gleuf ut wel hè?” “En wè denkte gij, zudde gij hier 
in Oeffelt aard kriege?” Uitzendingen lang zie je de 
vrouwen hunkeren naar Geert. “Hij is zo leuk hè” 
vertrouwen ze Yvonne Jaspers toe. “Wat dan? Wat 
is er zo leuk aan?” vraagt zij vertwijfeld. In koor 
roepen zijn uitverkorenen dan “Ja, hij heeft zoveel 
humor hè, enne, je kunt er zo’n goed gesprek mee 
voeren hè”.  Hij heeft dan nog twee dames over. “Ik 
geleuf, det ze allebei wel op mien vallen.” 

Intussen verdeelt hij het diner wat hij geregeld 
heeft. Zoonlief gaat gestrekt op de bank voor de 
Tv met een frikandel speciaal op schoot. Geert ligt 
er naast met zijn voeten keurig verdeeld over twee 
salontafels. Een van de twee dames klapt haar boek 
over de psyche van de man dicht en krijgt acuut 
heimwee. Ze geeft ondubbelzinnig aan dat ze wil 
vertrekken. Geert volhardt stoïcijns in zijn rol. “Ja, 
da’s ok beter. Dè haj ik zelf ok al bedaacht. Ik haj 
ut allang gezien. Gij kunt mij nie bijblieven.”  Op 
dat moment gaan mijn gedachten terug naar 2012, 
naar boer Martijn. “Ik kan jullie niet bijblijven jon-
gens. Ik ga wel op doel.”
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BERGKAMPWEG 2 - WWW.SALONTOINE.NL
0478 - 641584 - INFO@SALONTOINE.NL 

• openingstijden van:
maandag t/m donderdag van 8.30 - 20.30
vrijdag van 8.00 - 20.30
zaterdag van 8.00 - 17.00

• de hereninloop vervalt omdat we alleen op
afspraak werken

WE STAAN WEER 
VOOR U KLAAR!

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 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

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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Meer ondersteuning voor mantelzorgers

Er komt meer ondersteuning voor mensen die inten-
sief voor hun zieke partner, kind of andere naaste 
zorgen; de zogenaamde mantelzorgers. De vijf 
gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor 
nieuw beleid gemaakt, samen met o.a. mantelzorgers, 
mensen die mantelzorg ontvangen en zorgorganisa-
ties. Alle gemeenteraden van de gemeenten in het 
Land van Cuijk hebben de ‘Nota Mantelzorg Land van 
Cuijk Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint 
Hubert, Sint Anthonis 2020-2023’ onlangs vastgesteld.

Helpen helpen
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de ei-
gen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun 
sociale netwerk. Reden hiervoor zijn veranderingen 
in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de 
wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. De rol van informele zorgverleners, zoals 
mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, wordt hier-
door steeds belangrijker, complexer en intensiever. 
Het doel van het nieuwe mantelzorgbeleid van de 
vijf gemeenten in het Land van Cuijk is om (jonge) 
mantelzorgers en hun zorgvragers beter te kunnen 
ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat profes-
sionele (zorg)organisaties de mantelzorgers in het 
Land van Cuijk beter gaan herkennen en waar no-
dig gaan ondersteunen.

Zes thema’s
De nota is tot stand gekomen in samenwerking met 

mantelzorgers en met organisaties gericht op zor-
gontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoe-
ring van de actiepunten wordt een samenspel van 
gemeenten, betrokken professionele en informele 
organisaties en is gebaseerd op zes thema’s: 
•  Mantelzorg & werk;
•  Mantelzorg & wonen;
•  Respijtzorg (voorzieningen die tijdelijk de mantel-

zorg overnemen);
•  Jonge mantelzorgers;
I•  nformele zorg;
•  Herkennen & erkennen.
Deze thema’s zijn tevens de basis voor het lande-
lijke kennisuitwisselingsproject ‘In voor Mantelzorg
Thuis’, waarvoor de beleidsnota Land van Cuijk is
geselecteerd. Via dit project worden de gemeenten
gedurende twee jaar begeleid en ondersteund bij
de uitvoering van de actiepunten uit de mantel-
zorgnota.

Actiepunten
Voorbeelden van actiepunten uit het nieuwe man-
telzorgbeleid zijn de realisatie van een Vrijwilligers-
academie en een Bureau voor mantelzorgers en 
vrijwilligers in het Land van Cuijk. Beide initiatieven 
ondersteunen de mantelzorger, de informele zorg-
verlener of de zorgprofessional. Dit gebeurt door 
kennisuitwisseling of door ontlasting van de man-
telzorger, zodat hij of zij uiteindelijk de zorgtaak 
beter kan vervullen of beter kan volhouden.

Oorlogsmuseum Overloon mag
vanaf 1 juni weer open!

Na twee en een halve maand gesloten te zijn ge-
weest voor het publiek mag Oorlogsmuseum Over-
loon op 1 juni haar deuren weer openen. Hard is er 
de afgelopen weken gewerkt om het museum An-
derhalve Meter Proof te maken en dat is gelukt! We 
hopen dat mensen de weg naar ons museum weer 
weten te vinden, ook de 
Lónders uiteraard. Daar-
bij vermelden we graag 
dat de weg naar de mu-
seumingang tevens naar 
een heerlijk en zonnig 
terras leidt. 
Voor een bezoek aan ons 
terras hoeft van te voren 
niet te worden gereser-
veerd, voor een bezoek 
aan het museum wèl. 
Via onze ticketpagina op 
onze website www.oor-
logsmuseum.nl   kun je 
vanaf 25 mei je bezoek 
reserveren. Dit geldt als je 

nog een ticket wil kopen, of nog een ticket in je be-
zit hebt, maar ook voor Museumjaarkaarthouders 
en Vrienden van het museum. 
Wees Welkom! Want wat hebben we ons publiek 
gemist, het was veel te stil in het museum.

Lónders aan het werk in Oorlogsmuseum Overloon. We zijn er klaar voor.
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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

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120
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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.

 

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Iedereen kan weer een afspraak maken voor fysiotherapie. Voorafgaand zullen wij u vragen stellen 
mbt corona virus. Afhankelijk daarvan kunnen we het behandeltraject wel of niet ingaan.

In de praktijk worden uiteraard de hygiënemaatregelen in acht genomen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan telefonisch, of per mail, contact met ons op.

Wij zijn te bereiken op tel nr: 0478-640520 en 06-25005743 en info@fysioteunissen.nl

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl
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Agenda
2020

Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten 
afgelast. Daarom moeten wij bij 
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op 
de website van de betreffende or-
ganisaties. Geef ook aan ons door 
wanneer uw activiteit verplaatst 
of geannuleerd wordt! 

8 juni
Dorpsraad, Besloten vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 juni
KBO, Wandeling IVN
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
23 juli
Zonnegroet, NL Doet, 10.30 - 
16.00 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 september
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 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
27 september
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t 
Helder
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
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 vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia 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, de Pit
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, 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
15 november
Sinterklaascomité, Sinterklaasin-
tocht, 14.30 uur en programma in 
de Pit, 15.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur

22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert.
25 december
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Kerstmis
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur

2021
3 januari
Fanfare en Huibuuke, Liedjesmid-
dag, de Pit 
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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 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n 
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 31 mei 2020.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
PLUS Verbeeten.

De winnaar van de puzzel
in de uitgave van 13-5 is:

Bep 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

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

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

Horizontaal: 1 aanvoerder 6 makker 12 bekende 
13 waterzuchtige zwelling 15 barenspijn 16 op de 
wijze van 18 voorzetsel 19 jaartelling 20 spil 22
gezwel 25 domina 26 kortschrift 29 kledingstuk 
30 zuivelproduct 32 scheepsschade 34 verbouw 
36 roem 37 ieder 39 lang en smal 41 plaat 44 deel 
van Oostenrijk 46 telwoord 48 slavenschip 50
voegwoord 51 dagtekening 53 Frans lidwoord 54 
bijbelse fi guur 56 drinkgerei 57 droog 59 boom 
60 halsjuk 62 rangtelwoord 64 naaldboom 65
sportvrouw.
Verticaal: 1 taille 2 een zekere 3 voorzetsel 4 pro-
jectieplaatje 5 riv. in Spanje 7 bloem 8 een weinig 
9 en dergelijke 10 ontkenning 11 rangtelwoord 
12 schildergerei 14 maand 17 klooster 18 proef 21
briefomslag 23 circa 24 sigaar 27 en andere 28 Rus-
sisch gebergte 30 omsingeling 31 motorraces 33
snelle loop 35 voordat 38 nauwe straat 39 de oud-

ste 40 geleerd 41 optelteken 42 buisverlichting 43
patiënt 45 idee 47 grondtoon 49 selecte groep 51
wapen 52 beginstreep 55 papegaai 56 steen 58 klei-
ne ruimte 59 Europeaan 61 bijwoord 63 zangnoot.

De woorden zitten 
horizontaal, verti-
caal en diagonaal in 
alle richtingen in de 
puzzel verstopt. Ze 
kunnen elkaar ook 
overlappen. Zoek ze 
op en streep ze af. De 
overblijvende letters 
vormen achter elkaar 
gelezen de oplossing.

ADIOS
BANKETLETTER
CACAO
EENSPAN
FINSTERWOLDE
FRIET
GERUST
HARTIG
IMAGO
KALOT
KARAF
KORAN
LUCHT
MULCH

NOOIT
ONDIEP
POEDOE
PORIE
ROUTE
ROZET
SALOON
SCHOON
STRAK
TOMELOOS
TROTTOIR
VLASLAND
VOORVERING
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

We staan
voor u klaar

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

Bel ons 
gerust

We ontvangen jullie graag weer
op ons kantoor.

Omdat we onze klanten één voor
één willen binnenlaten,
blijft de deur nog gesloten, dus
bel even aan.
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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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 2020:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   10 juni
aanleveren uiterlijk 3 juni 20.00 uur
   

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


