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In gesprek met Fons van Mil

Sinds 1 mei 2020 is Fons oud-be-
stuursvoorzitter van de Pit. Na 28 
jaar heeft hij formeel geen rol 
meer in het gemeenschapshuis 
van Overloon. De Pit zit echter 
nog steeds in zijn hart en we hoe-
ven weinig moeite te doen om 

Fons aan de praat te krijgen. 
Hij aarzelt geen moment als we hem de vraag stellen: 
“Zou je het weer doen?”
“Absoluut”, is het antwoord, “hoewel 28 jaar eigenlijk 
wel te lang is.”

Fons begon op 1 mei 1992 als penningmeester in het 
bestuur dat voorgezeten werd door Sjef Huijsmans. 
Paul van Eeuwijk zorgde voor het dagelijkse beheer 
van het gemeenschapshuis en als bestuurslid bestond 
je functie toentertijd voornamelijk uit ‘op de 
tent passen’. 
Daar kwam verandering in toen in 2002 de 
gemeente voorbereidingen trof voor renova-
tie van het 14 Oktoberplein. Alle aanwonen-
den werden uitgenodigd om aan te geven 
waar wat hen betrof rekening mee gehouden 
moest worden. De volgende ochtend zocht 
de toenmalige directrice van Huize Loôn con-
tact met het bestuur om te onderzoeken of 
er een samenwerking mogelijk was. Het ge-
meenschapshuis was aan vernieuwing toe en 
ook Huize Loôn zocht een plek om zijn acti-
viteiten uit te breiden. Wat zou mooier zijn 
dan hier samen in op te trekken en iets neer 
te zetten dat door meerdere mensen/organi-
saties gebruikt zou kunnen worden. 

In januari 2003 begonnen de gesprekken. Zes jaar lang 
werd er vergaderd, de plannen waren groots, de idee-
en talrijk, de bedoelingen goed, maar toen er in 2009 
eindelijk spijkers met koppen geslagen konden wor-
den bleek de portemonnee van Pantein te klein. Het 
gezamenlijke plan had geen kans van slagen en werd 
afgeblazen.
Ondertussen was het gemeenschapshuis er niet groter 
op geworden, was er nog steeds vraag naar uitbreiding 
en besloot het bestuur het heft in eigen handen te ne-
men. Ze namen een architect in de arm, die in no-time 
op basis van de wensen, een realistisch en betaalbaar 
plan ontwierp. Dat wat nog goed was werd bewaard, 

de rest zou nieuwbouw worden. Na zoveel jaren van 
plannen maken was het vertrouwen dat het nu werke-
lijk zou slagen niet erg groot, maar toen het startschot 
eindelijk gegeven was, ging het wonderbaarlijk snel.
De carnaval van 2013 werd nog in het oude gemeen-
schapshuis gevierd en de confetti lag nog in de hoeken 
toen er met de sloop begonnen werd, maar in novem-
ber van datzelfde jaar was de nieuwe Pit een feit en 
kon er feestelijk geopend worden. 

Fons geeft aan dat het een uniek project is geweest. 
De betrokkenheid van de mensen in Overloon, de suc-
cesvolle veiling van voorwerpen uit het oude gemeen-
schapshuis, de meer dan 80 vrijwilligers aan de bouw, 
de uitstekende werkrelatie met de bouwmaatschappij, 
de materialen uit het oude ziekenhuis in Boxmeer die 
een tweede leven kregen in de Pit enz. enz. 

Het heeft heel wat energie gekost en het niet door-
gaan van de gezamenlijke plannen met Pantein is voor 
Fons wel het dieptepunt van zijn bestuurscarrière ge-
weest, maar er staat nu een nieuw gebouw waar hij 
trots op is.

Helaas loopt vanaf 2015 de omzet van de Pit terug. 
Hoewel de bezettingsgraad van de zalen en ruimtes 
goed is, wordt er per persoon minder uitgegeven. Hier-
door konden bezuinigingen niet uitblijven en wordt er 
nu i.p.v. met betaalde krachten, veel met vrijwilligers 
gewerkt, maar het blijft een pittige klus om de begro-
ting sluitend te krijgen. 
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Het mag geen naam hebben

•  We mogen weer naar de kerk, maar niet met z’n allen tegelijk…!
•  De terrassen zijn weer open  - coronaproof - van sommige bezoekers wist ik niet

dat ze een gezamenlijk huishouden voeren…
•  Onze senioren moeten voor meer reuring zorgen - wie zullen we daarvoor aan-

wijzen…?

“Er is een vacature voor beheerder van de Pit en 
een nieuwe voorzitter van het bestuur is er ook nog 
niet, hoe is het om te stoppen zonder opvolger?”
“Lastig”, aldus Fons, “maar het besluit om te stop-
pen was vorig jaar al genomen. Na 28 jaar aan het 
roer is het mooi geweest, het is tijd voor nieuwe in-
zichten en een frisse kijk!”

“Is er nog een boodschap die je ons mee zou willen 
geven?”
“Er is de afgelopen 25 jaar veel welvaart geweest 
en minder welzijn. Welzijn zou meer aandacht moe-
ten krijgen.” Daarnaast pleit Fons voor samenwer-
king, het ouderwetse Lónse Samen Sterk. Hij denkt 

daarbij aan een overkoepelend orgaan/bestuur, dat 
een aantal taken voor de afzonderlijke verenigin-
gen kan vervullen, dat korte lijnen heeft met de 
gemeente en waar de gemeente niet omheen kan. 
Vooral met het zicht op de fusie naar één groot 
Land van Cuijk in 2022, is het erg belangrijk om een 
stem te hebben. Uiteraard met behoud van de ei-
gen identiteit van elke vereniging. Fons denkt dat 
hier veel voordeel uit te halen is en wil zich hier wel 
voor gaan inzetten. 

Tja, stil zitten, het zit niet in de aard van het beest-
je…..

De mantelzorgwaardering kan weer worden aangevraagd!

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken 
jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze be-
staat uit een geldbedrag van € 100, - en wordt één keer 
per jaar uitgereikt. Met deze attentie willen de vijf 
gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de man-
telzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? 
Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.
mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering-2020. Aan-
vragen kan van 1 juni tot 15 december 2020.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorg-
waardering?
Om de waardering te ontvangen, gelden deze cri-
teria:
•  Je bent 18 jaar of ouder.
•  Het gaat om bovengebruikelijke, langdurige zorg:

langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per
week (gemiddeld).

•  Per zorgvrager kan er maar 1 mantelzorger een
waardering ontvangen.

•  De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt ver-
leend, woont in een van de vijf gemeenten in het
Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint
Hubert of Sint Anthonis).

•  Als mantelzorger kun je maximaal 2 waarderingen
ontvangen.

•  Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan. Je
ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzor-
gers
Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar 

die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of 
verslaafd familielid kunnen een waardering aan-
vragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden bovenstaande 
criteria niet. Het is mogelijk om binnen één gezin 
meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen 
als het kinderen betreft tussen 8 en 23 jaar.  Wel 
geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt 
verleend, in een van de vijf gemeenten in het Land 
van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 
18 en 23 jaar die de waardering voor jonge man-
telzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aan-
spraak meer maken op de volwassen mantelzorg-
waardering en vice versa. 

Kijk voor meer informatie over ondersteuning aan 
mantelzorgers op www.mantelzorglvc.nl. 

Wat is mantelzorg?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald 
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulp-
behoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan 
een partner, ouder of kind zijn, maar ook een an-
der familielid, vriend of kennis.
Het zorgen voor een naaste komt soms onver-
wacht en kan een grote belasting zijn, zowel 
emotioneel als in tijd. Een mantelzorger is zeer 
waardevol voor de persoon waar hij of zij voor 
zorgt. Én waardevol voor onze samenleving. 
Want het is belangrijk om elkaar te steunen en 
voor elkaar te zorgen. De gemeente is er om de 
mantelzorgers te ondersteunen. Maar ook om 
hen de waardering te geven die zij verdienen.
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Kerkberichten

Vanaf zondag 14 juni zullen er weer vieringen
in onze Theobalduskerk plaatsvinden

Deze vieringen zullen gaan plaatsvinden met de 
nodige aanpassingen om het risico van besmetting 
met het coronavirus te vermijden. Met dit bericht 
informeren wij u hierover.

•  Vanaf 1 juni mogen er 30 aanwezigen zijn bij een
viering in de kerk, naast de voorganger, acoliet,
koster, cantor, organist. Vanaf juli wordt dit aantal
mogelijk verhoogd naar 100 aanwezigen.

•  Daarom wordt u verzocht zich aan te melden voor
de viering van 14 juni, 21 juni en 28 juni bij het
e-mailadres van de parochie: info@theobaldus-
parochie.nl of telefonisch bij Wil Derks, tel. 0478
852488. Aanmelden kan tot 19.00 uur op de zater-
dag voorafgaande aan de zondagviering.

•  Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een be-
smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel en wordt
u gevraagd of u coronaklachten hebt.

•  U krijgt aanwijzingen en informatie  welke voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen onder
de viering.

•  De intenties die zijn vervallen vanaf 13 maart zullen
in de vieringen van de maand juli gelezen worden.

•  De  overledenen van onze parochie, overleden
vanaf februari, worden onder de vieringen vanaf
14 juni herdacht.

•  Er wordt aan gewerkt dat de gebedsvieringen
vanaf de vierde zaterdag van de maand augustus,
22 augustus, weer plaatsvinden.

•  Het openen van de kerk en de inloopochtend op
dinsdagmorgen worden nog uitgesteld.

•  De kindernevendienst, in de regel op de eerste
zondag van de maand, wordt voorlopig nog niet
gehouden.

•  De eucharistieviering, uitgezonden door Omroep
Land van Cuijk TV, wordt in de maand juni vanuit
de parochie Heilige Martinus te Cuijk op zondag-
morgen om 11.00 uur uitgezonden. Vanaf 5 juli
wordt weer vanuit de Theobalduskerk uitgezon-

den op zondagmorgen om 10.30 uur.

U kunt deze vieringen ontvangen:
•  Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  abonnees van KPN/Telfort/XS4ALL/ glasvezelprovi-

ders, met de witte afstandsbediening, via kanaal
1475;

•  voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte via kanaal 2186;

•  voor abonnees van Trined, via kanaal 521.

Vieringen 14 juni – 27 juni

Zondag 14 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems

Zondag 21 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems

Kosterdienst
7 juni – 13 juni
Tiny Willems, tel. 641814

14 juni – 20 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

21 juni – 27 juni
Nelly van Gemert, tel. 642504

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl.
U kunt eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 
88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie H. 
Theobaldus kunt u vinden op de website www.the-
obaldusparochie.nl

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

gazon verticuteren, periodiek onderhoud

en overige tuinwerkzaamheden.

Voor info bel/app 06-13831481

Schalk Tuinonderhoud 

Overloon

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
Beauty & Ismakogiepraktijk Margo

Zie pagina achteraan.

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

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

SSttiilllleettjjeess wwaass hheett eenn wwiijj hheebbbbeenn uu zzeekkeerr ggeemmiisstt!!  
GGeelluukkkkiigg kkuunnnneenn wwiijj nnuu wweeeerr ddoooorrggaaaann mmeett aaccttiivviitteeiitteenn.. 
HHiieerrbbiijj zzuulllleenn wwiijj uuiitteerraaaarrdd ddee mmaaaattrreeggeelleenn vvaann hheett RRIIVVMM 
iinn aacchhtt nneemmeenn.. 
HHoouuddtt uu ddee wweebbssiittee iinn ddee ggaatteenn!! 
AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff??  SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 

Ruimte voor úw ideeën!
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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

Lt. Raymond Jesse Hill

In de vorige editie van Ons Eigen Erf heeft u een 
gedeelte van het dagboek van Annie van den Broek 
– Nabuurs kunnen lezen.
Zij vertelt hier wat er zich op 14 oktober 1944 voor
haar ogen afspeelde. Een DRAMA!!  Vanaf dat mo-
ment had Annie de wens om ‘haar verhaal’  aan
de familie van deze piloot te vertellen. En onlangs,

ruim 75 jaar na dato, ging deze moeilijke wens in 
vervulling. Een eerste ontmoeting op social media, 
vond plaats in de nacht van 4 op 5 mei jongstleden. 
Een emotioneel gesprek, van beide kanten. Het ver-
volg op dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden 
en was voor beiden veel gemakkelijker.

(collectie: Leo Janssen:
Harrie Daverveld, bij de locatie 
van het veldgraf.
Op de achtergrond het huis van 
de familie Nabuurs)

Groeters in Overloon weer op pad

De Groeters in Overloon gaan vanaf maandag 1 juni 
a.s. weer op pad door Overloon met geïnteresseer-
den.

Op maandagen (om de 2 weken) vertrekken zij om 
11.00 uur vanaf de Theobalduskerk in Overloon voor 
een wandeling door de geschiedenis. Deze duurt ca 
2 uur. Voor iedereen die de omgeving liever per fi ets 
verkent: vanaf maandag 8 juni, elke 2 weken, is er 
een fi etstocht o.l.v. een Groeter in en om Overloon. 
Deze start om 13.30 uur vanaf het Museumplein in 
Overloon. Deelnemers dienen hun eigen fi ets mee 
te brengen. De tocht is 27 km en duurt 2 -3 uur. 

Deelname is in beide gevallen gratis. (zie de Land 
van Cuijk Agenda voor de exacte data).
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Heel bijzonder,
heel gewoon,
gewoon een heel
bijzonder persoon.

Toch nog vrij onverwachts is rustig overleden

Harrie van der Zanden
* Overloon, 11 juli 1941
† Boxmeer, 24 mei 2020

Piet en Diny van der Zanden – Jans
Riek † en Jan † van den Berg – van der Zanden
Gonny en Grad Wilms – van der Zanden
Mia en Toon Verrijdt – van der Zanden
Paul en Maria van der Zanden – van den Oever
Martha en Wil van Oosteren – van der Zanden
Nelly en Wim † Weijers – van der Zanden
Jan en Joke † van der Zanden – Pelle, Els Zeilstra
Anne en Harm Scheepstra – van der Zanden
Neven en nichten

Correspondentieadres:
Kleine Beekstraat 14
5845 AG  Sint Anthonis

We hebben in het crematorium in besloten kring 
afscheid genomen van Harrie op donderdag 28 mei. 

In plaats van bloemen, liever een donatie aan de 
KWF stichting via https://www.inmemoriamvoor-
kwf.nl/harrie-van-der-zanden

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor 
de vele blijken van medeleven na het over-
lijden van mijn echtgenoot, ons pap, trotse 

opa en super opa

Harry Stroecken

Het is  jn te ervaren dat er veel mensen zijn 
die zo met ons meeleven.

De bloemen de kaarten en telefoontjes zijn 
hartverwarmend.

Heel veel dank daarvoor. Het doet ons goed.
Nolda Stroecken-Claassen
Kinderen- kleinkinderen en
achter-kleinkinderen
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We mogen weer naar buiten

Zondag 1 juni 2020. Corona gaat in de ban. Bava-
ria herovert de terrassen. Iedereen komt opgelucht 
weer bovengronds. De zomerzon lokt op deze 
tweede pinksterdag en schoorvoetend bestijgen 
hele risicogroepen weer hun stalen rossen. Het mag 
weer en de remmen gaan los. De accu doet de rest. 
Het terras bij Effe loopt langzaam vol. Ontspannen 
genieten de bezoekers van hun herwonnen vrijheid 
en hun Bavaria. De sociale contacten herleven weer 
als vanouds. Het terras bruist. 

Plotseling ontstaat er reuring als door de draaideur 
van de Plus een buitendorpse winkelbezoeker ver-
schijnt met een drietal vakkenvullers, hangend aan 
de panden van zijn jas.  Ze maken een kansloze 
indruk in hun verwoede pogingen de man tot stil-
stand te brengen. Het ziet er hopeloos uit voor onze 
drie musketiers, gekleed in het gifgroene tenue van 
de Plusmarkt. Maar de redding komt uit onverwach-
te hoek en snel. Op het terras wordt een tafel met 
zeventien consumpties omvergeworpen en de Over-
loonse burgerwacht onder leiding van twee toeval-
lig aanwezige agenten in burger schiet onvervaard 
te hulp. De actie maakt een getrainde indruk. Twee 
mannen zetten strategisch de weg af. Drie mannen 
duiken op de vluchteling, die probleemloos tegen 
het asfalt gaat. En één man belt intussen 112. Pie-
pende banden en blinkende handboeien bewijzen, 
dat hij ook na vijf bier nog in staat was het goede 
nummer te bellen.  Sensatie. De man wordt meege-
nomen en hopelijk tot minstens tien uur ’s avonds 
opgesloten. Als we geluk hebben.

Een terras verder bij Boompjes. De tuin zit vol met 
gasten van het restaurant. Het terras zelf wordt 
slechts bewoond door twee grijze mannen met een 
leeftijd die een hoge mate van wijsheid suggereert. 
Net bevrijd van de ketenen van corona en duidelijk 
nog niet gewend aan het nieuwe vrije leven. De pri-
vacywet verbiedt het helaas om zelfs maar de initia-
len van deze twee bezoekers te vermelden. Jammer, 
want iedereen kent ze. Bij Haj Bos vonden ze het te 

druk. “Dan werkt òns gehuurapperaat nie”. Uitge-
laten dartelen ze tussen de lege tafels en stoelen. 
Als koeien die in de lente voor het eerst weer los-
gelaten worden in de wei. Met gestrekte lijven en 
zwiepende staarten. 

Iedere passant wordt luidruchtig uitgenodigd voor 
een verstandig praatje met bijbehorend drankje. 
Niemand zit langer dan een half uur. Zij wel. Oude 
vrienden. Al vanaf de kleuterschool. Vanaf het con-
sultatiebureau zelfs. Mooi om zo oud te kunnen 
worden toch? “Ik dênk, det de soep thuus al wel 
druëg gekokt is nou”, zegt de een met een soepige 
blik in de ogen. “Dè dênk ik ok” zegt de ander heel 
fi losofi sch. “Moi wá, um zó âld te mugge worre?” 
“Ja, moi” zegt de ander terwijl hij de serveerster ver-
lekkerd nakijkt. Als de zon langzaam over het plein 
zakt, zakken de twee voldaan maar met duidelijke 
uitvalverschijnselen onderuit in hun stoel. Ze vragen 
de rekening. Die valt niet mee. “Hé mök, wörum 
noemde geej meej aegelek ‘ne mök?” vraagt de 
een binnensmonds en nauwelijks verstaanbaar aan 
de ander. “Umdè geej òw zoë gedraagt jòng”. “Hè 
hè, vroeger misschien, mar teggeworrig nie mer. Ik 
vraet allang nie mer ònder d’n draod dör as ik net 
ien ’n neej wei loëp.” 

Het is sluitingstijd. Allebei gaan ze huns weegs. 
Naar huis. Met knikkende knieën. Wat is beter? In 
Boxmeer op water en brood of in Overloon bij een 
droog gekookte soeppan?

In hetzelfde artikel vroeg ik ook of er mensen zijn 
die zich iets van dit voorval weten te herinneren. 
Via Piet Peters en Henk Pouwels, ben ik in contact 
gekomen met Harrie Daverveld. Samen met Harrie 
en Henk, ben ik naar de Overloonseweg gegaan, 
waar het ouderlijk huis van Harrie nog steeds staat 
ter hoogte van de kruising: Westerbeek/Oploo/
Overloon. Het in 1929 gebouwde huis, was in okto-
ber 1944 een Rode Kruis post. Harrie, inmiddels 84 
jaar oud en woonachtig in Venray, kan zich dat nog 
goed herinneren.

Ook wijst hij mij met 100% stelligheid de plaats aan, 
waar Lt. Raymond Jesse Hill op 14 oktober 1944, in 

de namiddag werd begraven. (foto)
Tijdens onze fi etstocht (Harrie doet alles nog met de 
fi ets) naar huis, wees Harrie mij de plek aan waar Lt. 
Hill neergestort is. Dit gaan we verder onderzoeken.

Mochten er nog meer mensen zijn die aanvullende 
informatie hebben, dan hoor ik dat graag.

Uw reactie naar:
Leo Janssen
Stevensbeekseweg 17d
5825JB Overloon
tel. 0478 582175 / mob. 06 53693428
mail: leojanssen1954@ziggo.nl
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genieten de bezoekers van hun herwonnen vrijheid 
en hun Bavaria. De sociale contacten herleven weer 
als vanouds. Het terras bruist. 

Plotseling ontstaat er reuring als door de draaideur 
van de Plus een buitendorpse winkelbezoeker ver-
schijnt met een drietal vakkenvullers, hangend aan 
de panden van zijn jas.  Ze maken een kansloze 
indruk in hun verwoede pogingen de man tot stil-
stand te brengen. Het ziet er hopeloos uit voor onze 
drie musketiers, gekleed in het gifgroene tenue van 
de Plusmarkt. Maar de redding komt uit onverwach-
te hoek en snel. Op het terras wordt een tafel met 
zeventien consumpties omvergeworpen en de Over-
loonse burgerwacht onder leiding van twee toeval-
lig aanwezige agenten in burger schiet onvervaard 
te hulp. De actie maakt een getrainde indruk. Twee 
mannen zetten strategisch de weg af. Drie mannen 
duiken op de vluchteling, die probleemloos tegen 
het asfalt gaat. En één man belt intussen 112. Pie-
pende banden en blinkende handboeien bewijzen, 
dat hij ook na vijf bier nog in staat was het goede 
nummer te bellen.  Sensatie. De man wordt meege-
nomen en hopelijk tot minstens tien uur ’s avonds 
opgesloten. Als we geluk hebben.

Een terras verder bij Boompjes. De tuin zit vol met 
gasten van het restaurant. Het terras zelf wordt 
slechts bewoond door twee grijze mannen met een 
leeftijd die een hoge mate van wijsheid suggereert. 
Net bevrijd van de ketenen van corona en duidelijk 
nog niet gewend aan het nieuwe vrije leven. De pri-
vacywet verbiedt het helaas om zelfs maar de initia-
len van deze twee bezoekers te vermelden. Jammer, 
want iedereen kent ze. Bij Haj Bos vonden ze het te 

druk. “Dan werkt òns gehuurapperaat nie”. Uitge-
laten dartelen ze tussen de lege tafels en stoelen. 
Als koeien die in de lente voor het eerst weer los-
gelaten worden in de wei. Met gestrekte lijven en 
zwiepende staarten. 

Iedere passant wordt luidruchtig uitgenodigd voor 
een verstandig praatje met bijbehorend drankje. 
Niemand zit langer dan een half uur. Zij wel. Oude 
vrienden. Al vanaf de kleuterschool. Vanaf het con-
sultatiebureau zelfs. Mooi om zo oud te kunnen 
worden toch? “Ik dênk, det de soep thuus al wel 
druëg gekokt is nou”, zegt de een met een soepige 
blik in de ogen. “Dè dênk ik ok” zegt de ander heel 
fi losofi sch. “Moi wá, um zó âld te mugge worre?” 
“Ja, moi” zegt de ander terwijl hij de serveerster ver-
lekkerd nakijkt. Als de zon langzaam over het plein 
zakt, zakken de twee voldaan maar met duidelijke 
uitvalverschijnselen onderuit in hun stoel. Ze vragen 
de rekening. Die valt niet mee. “Hé mök, wörum 
noemde geej meej aegelek ‘ne mök?” vraagt de 
een binnensmonds en nauwelijks verstaanbaar aan 
de ander. “Umdè geej òw zoë gedraagt jòng”. “Hè 
hè, vroeger misschien, mar teggeworrig nie mer. Ik 
vraet allang nie mer ònder d’n draod dör as ik net 
ien ’n neej wei loëp.” 

Het is sluitingstijd. Allebei gaan ze huns weegs. 
Naar huis. Met knikkende knieën. Wat is beter? In 
Boxmeer op water en brood of in Overloon bij een 
droog gekookte soeppan?

In hetzelfde artikel vroeg ik ook of er mensen zijn 
die zich iets van dit voorval weten te herinneren. 
Via Piet Peters en Henk Pouwels, ben ik in contact 
gekomen met Harrie Daverveld. Samen met Harrie 
en Henk, ben ik naar de Overloonseweg gegaan, 
waar het ouderlijk huis van Harrie nog steeds staat 
ter hoogte van de kruising: Westerbeek/Oploo/
Overloon. Het in 1929 gebouwde huis, was in okto-
ber 1944 een Rode Kruis post. Harrie, inmiddels 84 
jaar oud en woonachtig in Venray, kan zich dat nog 
goed herinneren.

Ook wijst hij mij met 100% stelligheid de plaats aan, 
waar Lt. Raymond Jesse Hill op 14 oktober 1944, in 

de namiddag werd begraven. (foto)
Tijdens onze fi etstocht (Harrie doet alles nog met de 
fi ets) naar huis, wees Harrie mij de plek aan waar Lt. 
Hill neergestort is. Dit gaan we verder onderzoeken.

Mochten er nog meer mensen zijn die aanvullende 
informatie hebben, dan hoor ik dat graag.

Uw reactie naar:
Leo Janssen
Stevensbeekseweg 17d
5825JB Overloon
tel. 0478 582175 / mob. 06 53693428
mail: leojanssen1954@ziggo.nl
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

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

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

Shop Jacobs
Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.  

Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen  
in ons gezellig shopje. 

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 

Gasflessen voor 
terrasheater of bbq 

5    kg - € 16,00 
10,5 kg - € 26,00 

Homerr 
ServicePunt 

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 
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Armoede in deze regio, pakweg twee honderd jaar geleden

“Arm onder  Willem I, Weldadigheid in de vroe-
ge 19 eeuw met een Brabants tintje”, zo luidt de 
volledige titel van het nieuwste boek van Jos Ver-
hagen uit Overloon.  Als socioloog en criminoloog 
beschrijft hij het dagelijkse leven van arme mensen 
in de eerste barre tijden van het toen nog piepjon-
ge Koninkrijk der Nederlanden. De Fransen die hier 
op dat moment de dienst uitmaakten, waren versla-
gen, maar hadden het land berooid achtergelaten. 
Hun aanwezigheid had goede dingen gebracht, zo-
als de oprichting van gemeentes, de instelling van 
een burgerlijke stand, de straten hadden een naam 
gekregen en de huizen een nummer, er waren vaste 
maten gekomen om oppervlakte, gewicht en inhoud 
van iets uit te drukken en er was godsdienstvrijheid 
gekomen. Maar de kosten van de veldslagen, de 
vele slachtoffers die moesten worden opgevangen 
en het soms jaren achtereen mislukken van oogsten 
maakten dat veel mensen moesten ploeteren naar 
een onzekere dag van morgen, door uit bedelen te 
gaan en desnoods door te stelen.  Echt veilig was 
het toen niet. ’s Avonds en ’s nachts was het vooral 
donker. Straatverlichting ontbrak. 
De armoede had in 1816  vormen aangenomen die 
de regering niet eerder had meegemaakt. In Leiden 
leefde de helft van de inwoners onder het bestaans-
minimum; in Amsterdam was dat één op de drie.  Er 
was wel een soortement armoedebestrijding: door 

een meestal elitair clubje dat onder de naam “ar-
menbestuur” nood trachtte te lenigen, maar dat 
lukte niet echt. Ook Brabant, het eens zo machtige 
hertogdom onder Jan I en vóór en na de afschei-
ding van België, eeuwenlang wingewest, arm en 
dom gehouden maar ondanks knechtschap en re-
pressie katholiek gebleven, kende haar pover deel. 
Op het platteland heerste minder armoede dan in 
de steden, maar daar brachten groepen landlopers 
de veiligheid in gevaar. “De eenzaamheid der wo-
ningen van de meeste landslieden, de afwezigheid 
van de bewoners die op het land aan het werk zijn, 
de onbeschaamdheid en zelfs de bedreigingen van 
de bedelaars dwingen de te huis verblijvende bewo-
ners giften af die zij vrijwillig niet zouden hebben 
gegeven”. Zo zei de toenmalige minister van bin-
nenlandse zaken het in 1816 in het parlement. Hij 
liet er geen twijfel over bestaan. Bedelen deed niet 
iedereen door de hele dag met een lege hoed voor 
zich op de grond te gaan zitten en daar dan wat 
voor zich uit te staren. Nee, bedelen was in die tijd 
vaak een mengvorm van vragen en eisen. “Troepen 
van 6 tot 12, dikwijls weerbare kerels, veelal verge-
zeld van slechte vrouwlieden, loopen de gehuchten 
af, bedelen, vorderen en dreigen, tot aan derzelver 
verlangen is voldaan. Zij nemen het nacht-verblijf 
in de schuren en stallen, en de boeren durven niets 
te verweigeren, uit vreeze voor brandstichting”. 
“Nachtbidders” werden deze landlopers destijds 
genoemd. 
Het was Johannes van den Bosch die deze ontwikke-
lingen een halt toe wilde roepen. Hij schreef in 1818 
een verhandeling “over de mogelijkheid, de beste 
wijze van invoering, en de belangrijke voordeelen 
eender algemeene armen-inrigting in het Rijk der 
Nederlanden, door het vestigen eener Landbou-
wende Kolonie in deszelfs Noordelijk gedeelte”. 
Wat hij had bedacht, bracht hij met de door hem 
opgerichte Maatschappij van Weldadigheid in prak-
tijk. Op woeste, nog niet ontgonnen terreinen in 
het Drents-Friese grensgebied werd een hele reeks 
binnenlandse koloniën aangelegd, bedoeld om tot 
armoede vervallen landgenoten, toen “paupers” 
genoemd, vooruit te helpen. Zij zouden daar voor 
zichzelf en voor hun gezin een menswaardig be-
staan kunnen gaan opbouwen. In diezelfde kolo-
niën werden ook weeskinderen geplaatst. En later 
ook bedelaars. Van den Bosch wilde de paupers ze-
delijk verheffen. 

Het boek van Jos Verhagen wil vooral een soci-
aal-culturele vertelling zijn. Hoe hielden de armen 
tweehonderd jaar geleden het hoofd boven water? 
Het antwoord op die vraag vond Jos Verhagen in 
wat de mensen zelf vertelden over wat ze mee-
maakten. Hun verhalen tekende hij op, maar soms 
was hij het die hun verhaal vertelde. Hij kon dat 
doen door intensief op zoek te gaan in het Brabants 
historisch informatiecentrum, het Gelders archief en 
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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.

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

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid
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het Drents archief. De stukjes en beetjes die hij daar 
vond knoopte hij aan elkaar en zo vlocht hij levens-
beschrijvingen in elkaar. 
In het boek  wordt een tijdsbeeld geschetst van het 
miserabele leven van de armen in het Koninkrijk 
van Willem I. Er is in het boek ook van allerlei le-
zenswaardigs te vinden over de dorpen hier in de 
buurt en wat voor rechtszaken zich daar hebben af-
gespeeld. Er wordt ingezoomd op de ‘eerste’ lande-
lijke armoedebestrijding door de “Maatschappij van 
Weldadigheid” in de ‘koloniën’ in de veengebieden 
van Drenthe, Friesland en Overijssel waar ook wel 
mensen uit deze regio terecht kwamen. Hoe kwa-
men die daar terecht?  Wat deden de mensen daar? 
Was het succesvol?
Maar het meest bijzondere van het boek is toch wel 
dat de lezer - aan de hand van twee Vierlingsbeekse 
(jawel!) mannen, op basis van dagboekfragmenten, 
brieven en rapporten – heel concreet zicht krijgt 
op de onder- en bovenkant van de toenmalige sa-
menleving. Hoe was het om twee eeuwen geleden 
ergens onderin die samenleving te bungelen? Hoe 
zag je leven eruit als je tot de betere stand behoor-
de? 

Frans Teunissen uit Vierlingsbeek is de naam van de 
pauper wiens leven in het boek wordt beschreven. 
Hij was één van de bijna 9.000 ‘hulpelooze of ver-
latene kinderen, weezen en vondelingen’ die toen 
in een speciale kinderkolonie in Veenhuizen werden 
opgenomen. Hij wist daar besmettelijke ziektes als 
cholera te overleven. 
Teil Schindler is de naam van een arts, ook uit Vier-
lingsbeek afkomstig, die in diezelfde tijd dienst trad 
van de Maatschappij van Weldadigheid en die in 
de kolonie een einde maakte aan een uitbraak van 
schurft die daar op dat moment veel slachtoffers 
maakte. Later raakte deze arts in het door gods-
dienst verscheurde Nederland betrokken bij een ge-
ruchtmakende rechtszaak tegen een kapelaan die 
als ‘maagdenschenner’ bekend was komen te staan.

Jos Verhagen is lid van Probusgroep ‘Maas en Niers’ 
in Boxmeer. Dat is een afdeling van een landelijke 
vereniging van gepensioneerden die  tweewekelijks 
bijeenkomen om hun ervaringen en kennis op so-
ciaal/cultureel terrein te delen. Hij schreef dit boek 
op verzoek van zijn Probusgroep. Het boek zal in 
beginsel dienen als present voor de sprekers die in 
deze club een inleiding komen houden, maar er zijn 
nu ook enkele exemplaren te koop bij boekhandel 
Van Dinter in Boxmeer. Het boek telt 176 pagina’s 
en kost €19,95. 

Wij vroegen Jos Verhagen hoe hij terugkijkt op het 
schrijven van dit boek: “Er is letterlijk een wereld 
voor mij opengegaan. Eigenlijk moet ik zeggen dat 
er hele werelden zijn opengegaan.  In de eerste 

plaats doordat ik zicht kreeg op wat er in ons land 
nog zo kort geleden allemaal is gebeurd. Dat werkt 
heel relativerend. Wie erachter komt hoe het er hier 
tamelijk kort geleden nog aan toeging, zal vandaag 
de dag niet snel mopperen. Maar er ging ook een 
wereld voor me open, toen ik ontdekte hoeveel 
mensen bezig zijn met het verleden. Allemaal heel 
enthousiaste en hulpvaardige mensen. Van de twee 
mensen wier leven ik in het boek beschrijf wist ik 
aanvankelijk niets. Alleen hun naam en geboorte-
plaats. De mensen van De Oude Schoenendoos in 
Vierlingsbeek hebben me op weg geholpen. Daarna 
heb ik via Internet een oproep geplaatst en ben ik 
door talloze mensen uit de hele wereld geholpen. 
Tientallen mensen hebben met me meegezocht 
naar bijzonderheden. Zelfs vanuit Australië was 
men voor mij op zoek. Aan die hulptroepen heb ik 
veel te danken. Er is op Internet ook zo ongeloofl ijk 
veel informatie over ons verleden te vinden! Alle 
ooit in Nederland uitgegeven kranten bij voorbeeld, 
ze staan allemaal op Internet. Ga maar eens naar 
www.delpher.nl en type daar je naam en geboor-
tedatum in. Toen ik dat een paar jaar geleden voor 
het eerst deed, verscheen onmiddellijk de Helmond-
se Courant van 5 februari 1946 op mijn scherm. Bij 
de familieberichten in die krant hadden mijn ouders 
een advertentie geplaatst over mijn geboorte, de 
dag ervoor”.  
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Boekje ‘In Vrijheid Vieren’

Verkrijgbaar bij
Plus Verbeeten Overloon

Prijs: € 3,-

Het weer

Mei; droog en zeer zonnig,
lente; zonnigste ooit

Sinds half maart is de luchtdruk 
immer hoog geweest. Hierdoor hadden we steeds 
met een blokkering te maken en hadden storingen 
geen of nauwelijks kans om tot onze regio door te 
dringen. Dat was in deze meimaand niet anders. 
Slechts op 7 dagen viel er wat regen. Zo begon deze 
bloeimaand met wat nattigheid en hadden we op 
de 1e meteen de hoogste dagsom. Met 3.3 mm stel-
de dat maar weinig voor. Over de hele maand viel 
op mijn station bijna 12 mm. Normaal is dat ruim 60 
mm. Tot aan de ijsheiligen waren de temperaturen
redelijk. Maar tijdens die dagen bleef de tempera-
tuur duidelijk achter ten opzichte van de normale
waarde.

Vooral de nachten waren koud, maar tot vorst in de 
weerhut is het net niet gekomen. Wel had ik over 
de hele maand 7 dagen met grondvorst. De laag-
ste temperatuur kon ik op de 12e noteren toen de 
meetbuis 12.9 en minimum 0,2 graden aanwees. 
Rond Hemelvaartsdag werd het zomers. Op 2 dagen 
liep de waarde op naar bijna 28 graden. Ook had-
den we toen de hoogste minimumtemperaturen 
van de hele maand. En wel 13.9 graden. Overigens 
wat het maar 4 dagen boven de 10 graden. Niet ver-
wonderlijk dus dat de gemiddelde minimumtempe-
ratuur 1.5 graden beneden normaal is uitgekomen. 
Toch bedraagt het totaal gemiddelde13.8 graden 
hetgeen vrijwel normaal te noemen is.

Het aantal aan zonuren was in deze laatste mete-
orologische lentemaand met 302 ongekend hoog. 
Plaats 3 in de top 10. In mei 1989 scheen de warm-
tebron 329 uren. Sinds dit jaar hebben we weer een 
nieuw tijdvak wat het langjarig gemiddelde betreft. 
Dat gaat over 30 jaar. Het nieuwe tijdvak is van 1991 
tot 2020. Dat houdt in dat ook deze maand iets war-
mer, wat droger en ook een stuk zonniger is gewor-
den. Ook de maanden hiervoor was dat het geval. 
Alleen februari was natter.

Over de hele lente komt mijn gemiddelde tempe-
ratuur uit op 11.0 graden. Dat is nog net binnen 
de top 10. Nummer 1 blijft 2007 met 12.1 graden. 

De droogste lente was die van 2011, toen bleef de 
neerslag beperkt tot slechts 49 mm. Nu viel er 74 
mm en daardoor plaats 7 in de top 10. Wel was het 
de zonnigste lente ooit. De zon scheen hier namelijk 
792 uren. Een verbetering van maar liefst 70 uren, 
ten opzichte van 2011. Over de 3 lentemaanden is 
500 uren normaal. Ook de cijfers zijn veranderd in 
30 jaar. Het is wat warmer, duidelijk droger en ruim-
schoots zonniger geworden.

Inmiddels zijn we aan de meteorologische zomer 
begonnen en dat heeft al meteen zomerse dagen 
opgeleverd. Nadien een wat koeler en wisselvalliger 
weerbeeld.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 
13.30 en ook in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. zowel in de och-
tend- als avonduren.

Weerman Bert Vloet
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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

Zorg goed voor jezelf en pas goed op elkaar!

Het Coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt jou en 

onze medewerkers bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Wij blijven ons tot 

het uiterste inspannen om jou als klant te helpen.

Via de Rabo App en Online Bankieren kun je veel bankzaken 24 uur per dag zelf 

regelen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op (088) 722 66 00. Voor urgente zaken is 

ons adviescentrum in Beugen volgens de reguliere openingstijden geopend. Onze 

kantoren in Cuijk, Mill, Gennep en Boxmeer zijn tot nader order gesloten.

Ga voor meer informatie en onze contactgegevens naar: rabobank.nl/lvcm

Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen

Aangepaste 
bereikbaarheid
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Financiële positie gemeente Boxmeer
evenwichtig en gezond

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zo-
merreces een drietal fi nanciële documenten uit de 
planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt 
plaats in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande. 
Geconcludeerd kan worden dat de fi nanciële positie 
van de gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond 
is. De diverse fi nanciële ratio’s laten de laatste jaren 
een stabiele positieve ontwikkeling zien in tegen-
stelling tot een landelijk dalende trend. De gemeen-
te Boxmeer presenteert al jaren een reëel sluitende 
begroting en de jaarrekeningen laten een positief 
resultaat zien.

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 van de gemeente Boxmeer 
sluit na overheveling van doorlopende budgetten 
naar 2020 met een netto positief resultaat van € 
1.103.143. Belangrijkste meevallers zijn een hoge-
re Algemene Uitkering van het Rijk, lagere kosten 
Inkomensvoorzieningen en een hogere opbrengst 
van leges. Voorgesteld wordt het positieve resultaat 
te storten in een bestemmingsreserve ter dekking 
van toekomstige investeringen. Daarnaast is een be-
drag van € 500.000 opzij gezet om onder andere de 
gevolgen van de corona-crisis op de gemeentelijke 
budgetten in 2020 op te vangen.

Inhoudelijk is in 2019 veel gerealiseerd en gestart. 
Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken:
•  Vaststelling van het herindelingsontwerp tot vor-

ming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk per
1 januari 2022;

•  Instelling Jongerenforum;
•  Start nieuwbouw gymzaal Metameer;
•  Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied;
•  Start herontwikkeling hoek Burgemeester Ver-

kuijlstraat/Steenstraat;
•  Start herinrichting Hoogkoorplein;
•  Aanleg breedband in de gemeente Boxmeer.

Een volledige toelichting op de inhoudelijke en fi -
nanciële realisaties van de gemeente Boxmeer in 
2019 is terug te vinden in de jaarrekening 2019.

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang 
van de uitvoering van het door de gemeenteraad 
vastgestelde beleid en de hier aan gekoppelde mid-
delen van het dienstjaar 2020. Geconcludeerd kan 
worden dat de begroting 2020 op koers ligt met per 
saldo een negatieve afwijking van € 292.026. Be-
langrijkste mutaties zijn:
•  Lagere personeelskosten € 405.000 (voordeel);
•  Hogere kosten outplacement € 212.000 (nadeel);
•  Hogere kosten inhuur personeel € 247.000 (na-

deel);
•  Kosten bestrijding eikenprocessierups € 60.000

(nadeel);
•  Lagere winstuitkering BNG € 51.000 (nadeel);
•  Hogere kosten WOZ bezwaar en beroep € 50.000

(nadeel).

Kadernota 2020
In de Kadernota 2020 wordt een eerste doorkijk ge-
geven naar de begrotingsjaren 2021-2024. Hiermee 
wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium 
betrokken bij de door het college van B&W gedach-
te beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten 
aangeven.

De fi nanciële positie van gemeenten staat al lan-
ger onder druk en de coronacrisis verslechtert deze 
positie verder door hogere kosten en derving van 
inkomsten. Met het kabinet wordt onderhandeld 
over meer fi nanciële stabiliteit voor gemeenten. 
Daarnaast lopen onderzoeken naar de structurele 
kosten van de Jeugdzorg en de Herijking van het 
Gemeentefonds. Met name de laatste kan grote 
(negatieve) gevolgen hebben voor de plattelands-
gemeenten.

Het college van B&W stelt in het begrotingsjaar 2021 
een hoger investeringsniveau voor dan gebruikelijk. 
Dit wordt ingegeven door de wens de gemeente 
Boxmeer met een goed voorzieningenniveau over 
te laten gaan naar de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk. Het college hecht er aan dat een aantal nood-
zakelijke projecten doorgang kunnen vinden. Tege-
lijkertijd wil het college de gemeente Boxmeer als 
een fi nancieel gezonde gemeente overdragen aan 
de nieuwe gemeente. De Kadernota 2020 laat dan 
ook ondanks het hogere investeringsniveau een 
sluitend meerjarenperspectief zien.

De Jaarrekening 2019, 1e Algemene Begrotingsbij-
stelling 2020 en de Kadernota 2020 zijn vanaf 29 mei 
digitaal beschikbaar op www.boxmeer.nl onder de 
knop BEGROTING ONLINE

28 mei 2020
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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

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

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

20%

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

beauty & health
Carolinasalon

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120
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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!

13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Vergadering, de Pit, 
20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 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 14 juni.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
Beauty & Ismakogiepraktijk Margo.

De winnaar van de puzzel
uitgave van 27-5 is:

Ger Rutten
(PLUS Verbeeten)

1 2
3456

7 8
9

In elk vakje moet een cij-
fer van 1 tot en met 9 in-
gevuld worden. Je moet 
de lege vakjes zo invullen, 
dat in elke rij, elke kolom 
én elk blok de cijfers 1 tot 
en met 9 slechts één keer 
voorkomen.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.

AAGJE
BREED
EINDE
ENGEL
FACET
GAPEN
GOLIATHKEVER
KATVIS
MAHONIE
NATJE
NEGENTIG
OCTAAF
OFFSET
ONDENKBAAR

OPWACHTEN
PASTORIE
PORTAAL
RANDGEMEENTE
REVUE
START
TANGA
TARBOT
TENEUR
TEUGEL
UTRECHT
VOUWEN
ZEGGE

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

7 1 2 8
7 4 9

8 6 7
6 4

2 8 5
4 3

3 2 1
2 5 8
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Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessen producten en noten

•
•
•

•
•
•Op zoek naar een loungeset,

barbecuemeubel of binnenmeubel,
of iets héél anders?

Wij maken alles op maat en volledig
naar wens van de klant.

(nieuw of gebruikt steigerhout)

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan een kijkje op de facebookpagina 

van Mark Jans Steigerhout.
“Van alle MARKten thuis”

E-mail: markjanssteigerhout@gmail.com
Tel.: 06 12874574

www.facebook.com/markjanssteigerhout

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


