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Annie Verberk nieuwe koningin van Theobaldusgilde

Op zondag 5 juli hadden we 
weer ons jaarlijks koningschie-
ten. Geert Abels moest zijn titel 
weer beschikbaar stellen. Door 
de coronaregels was dit voor ons 
toch een wat sobere dag.

De reveille ’s morgens begon 
een uur later dan normaal, 

waardoor er wel meer mensen notie kregen van onze 
reveille, wat uiteindelijk ook nog een verjaardagsfelici-
tatie teweeg bracht.

Er was dit jaar geen Heilige Mis, geen publiek, geen 
saluutschoten onder de Lindeboom en geen koningin/

prinsgemaal afhalen. Ondanks dat hebben we er samen 
toch weer een mooie dag van gemaakt. Er stond een 
fl inke wind wat het schieten wel wat lastiger maakte, 
maar het was Annie Verberk die na 190 schoten de vo-
gel naar beneden haalde.

Annie was erg ontroerd nadat ze besefte dat ze weer 
een jaar koningin is van ons gilde. Het is voor haar de 
2de koningstitel. Verder werden alle rituelen afgehan-
deld bij ons Gildehuus, indien nodig met mondkapje.

Dit koningschieten gaat de boeken in als een heel 
bijzonder koningschieten, “Koningschieten in 
coronatijd”
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Het mag geen naam hebben
•  De alternatieve HKTT - is dat een intelligente lockdown in een hele grote huiska-

mer…?
•  Toch carnaval in 2021 - det zuj moi zien…!
•  En ook de kermis gaat door - nu de Pit nog… en Overloon gaat weer als ‘n speer…!
•  Kerkbanken Huize Loôn te koop…..God weet wie hier allemaal nog op gezeten

heeft…!?
•  Sinds 3 juli alles in Orde (van Oranje Nassau), Willeke?

Angels Rule in actie bij We Want More, iedere vrijdag om 20:30 uur op SBS6

Angels Rule door naar halve fi nale We Want More

Degenen die afgelopen vrijdag om 20:30 uur afge-
stemd hadden op SBS6 zal het niet ontgaan zijn: 
Angels Rule is door naar de halve fi nale van We 
Want More. In deze zangwedstrijd maken zangers, 
zangeressen en groepen van uiteenlopende leeftij-
den en genres kans om € 100.000,- te winnen. Om 
door te kunnen moeten ze hiervoor wel 4 van de 5 
juryleden weten te overtuigen. De jury, bestaande 
uit Henk Poort, Davina Michelle, Ali B, 
Trijntje Oosterhuis en André Hazes jr. 
kan tot het laatste moment hun stem 
uitbrengen maar ook weer intrekken. 
Hierdoor is iedere auditie spannend tot 
het einde. 

Anges Rule bestaat uit Roel Verheggen, 
Caroline Ermers, Anneke Miggiels, Mar-
lies Driessen en pianist Robert Lemmens 
en maakt al 12 jaar samen muziek. Met 
hun vier- of soms vijfstemmige arran-
gementen van bekende nummers als 
True colors en Love of my life weten ze 
mensen vaak te raken. Zo dit keer ook, 
de jury werd omvergeblazen met het 
nummer Fix you van Coldplay waarin 
prachtig bezongen wordt hoe iemand 
zijn geliefde steunt wanneer deze een 
dierbare verloren heeft.

Het is nog niet bekend wanneer Angels Rule te zien 
zal zijn in de halve fi nale. Wel is bekend dat Angels 
Rule op 31 oktober (mits de dan geldende RIVM re-
gels dat toelaten) in de kerk van Overloon te horen 
zal zijn. In de aanloop naar Allerzielen zal Fix you 
hier ook zeker weer te horen zijn.
Meer info is te vinden op www.angelsrule.nl.

HUISKAMERTHEATERTOUR
(HKTT)

Begin dit jaar zijn we gestart 
met de voorbereidingen van 

alweer  de derde “huiskamertheatertour”. Met 
groot enthousiasme zijn we weer op zoek gegaan 
naar passende eenakters. En….jawel, geslaagd in 
het vinden van leuke stukjes. Maar toen was daar 
Corona, en konden we niet van start met de repe-
tities.

Inmiddels is er gelukkig weer van alles mogelijk, en 
kunnen we starten met de repetities. En wij hebben 
er weer zin in om aan de slag te gaan. Dat gaat luk-
ken, al is het op een aangepaste wijze. Ook de op-
zet van de HKTT zal anders dan anders zijn. Hoe dit 

er precies uit komt te zien, is nu nog niet helemaal 
duidelijk. Maar wees niet ongerust, u hoort er t.z.t. 
meer van. Voorlopig noemen we het de alternatieve 
HKTT.

Belangrijk is dat de data al bekend zijn, én dat we 
weer aan de slag kunnen.
Noteer alvast in uw agenda: 23 en 25 november 
HOT: alternatieve HKTT 

We wensen u een fi jne vakantie in een goede ge-
zondheid.

Een zonnige groet, namens alle HOTTERS
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Kerkberichten

Vanaf zondag 14 juni vinden er weer vieringen plaats in
onze Theobalduskerk en vanaf 5 juli wordt weer vanuit de

Theobalduskerk uitgezonden op zondagmorgen om 10.30 uur.

De vieringen vinden plaats met de nodige aanpas-
singen om het risico van besmetting met het co-
ronavirus te vermijden. 

•  Vanaf 1 juli zijn er, in verband met de 1,5 meter af-
stand houden, in onze kerk voldoende zitplaatsen
aanwezig voor de kerkgangers.
U dient hiervoor wel te reserveren.

•  Daarom wordt u verzocht zich aan te melden voor
de vieringen bij het e-mailadres van de parochie:
info@theobaldusparochie.nl of telefonisch bij Wil
Derks, tel. 0478 852488. Aanmelden kan tot 19.00
uur op de zaterdag voorafgaande aan de zondag-
viering.

•  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 zul-
len in de vieringen van de maand juli gelezen wor-
den. Zo mogelijk ook in overleg met de families.

•  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.

Vieringen 12 juli – 15 augustus

Zondag 12 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets

Intenties: jaargetijde is voor Net Bardoel-Droesen, 
de overleden ouders Jans-Bloo en hun zoon Wim; de 
intenties zijn ook voor Wim en Anna Willems-Jans, 
Jan en Jo Hendriks-van Osch vanwege hun verjaar-
dag, Gerrit Geurts

Zondag 19 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems

Intenties: jaargetijde is voor Toon en Bertha Ver-
blakt-Mertens; de intenties zijn ook voor Marie Be-
ckers-Puin vanwege haar verjaardag, tevens voor 
Wim Beckers, Paul en Erik-Jan Cornelissen, Harrie en 
Marie Bardoel-van Duijnhoven.

Zondag 26 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets

Intenties: Pastoor Van Boxtel, Paul en Erik-Jan Cor-
nelissen, Elisabeth Heemskerk-Raspe vanwege haar 
verjaardag

Zondag 2 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: jaargetijde is voor Hanneke Vogel- 
sangs-Koenen, tevens voor Harrie Vogelsangs

Zondag 9 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Jeanne Willems

Intenties: nog niet bekend

Kosterdienst

5 juli – 11 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

12 juli – 18 juli
Nelly van Gemert, tel. 642504

19 juli – 25 juli
Tiny Willems, tel. 641814

26 juli – 1 augustus
Jan Hendriks, tel. 641753

2 augustus – 8 augustus
Nelly van Gemert, tel. 642504

9 augustus – 15 augustus
Tiny Willems, tel. 641814
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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

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 16, 22 
en 23 augustus bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 4 augustus op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of via het e-mailadres van de 
parochie (info@theobaldusparochie.nl). De kosten 
voor een intentie bedragen € 12,-.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij 
bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag 
van de maand, worden de vieringen uitgezonden 
vanuit de kerk via het Tv-kanaal Omroep Land van 
Cuijk. In de maand juli vervalt de gebedsviering. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn te ontvangen: 
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 afstandsbedie-
ning, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186 en voor 
abonnees van Trined, via kanaal 521.

De digitale Tv-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de 
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk, 
Grave, Uden, Veghel en Landerd. 

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

Wie zijn wij …

… en waartoe zijn wij op deze Aarde? Ik zou willen 
dat ik het u kon zeggen. Maar op zulke diepzinni-
ge vragen moet ik u het antwoord schuldig blijven. 
Wat ik wel kan proberen is wat inzicht te geven in 
hoe de bevolkingsopbouw in Overloon er min of 
meer objectief uitziet. Het Centraal Bureau voor 
Statistiek (CBS) biedt daarvoor alle mogelijkheden. 
Online en gratis, dus het onderstaande is eenvoudig 
nog eens een keer na te zoeken.

In 2019 telde het CBS in Overloon (of preciezer ge-
zegd: in postcodegebied 5825) in totaal 3915 bewo-
ners. Ten opzichte van het moment van de eeuw-
wisseling is het aantal bewoners daarmee met 10% 
gestegen. De hele Nederlandse bevolking groeide 
in diezelfde periode 9%. Dus we wijken daarin als 
dorp niet grootschalig af van het landelijke beeld, 
denk ik.

Groei is mooi, zou je zeggen. Nu ben ik geen weten-
schapper, maar ik geloof dat het toch iets genuan-
ceerder ligt. Want er gebeurt in die twintig jaar wel 
iets opmerkelijks als je naar verschillende leeftijds-

groepen kijkt: 
•  Voor kinderen en jongeren tot 20 jaar nam de

Overloonse bevolking met 15% af (ontwikkeling
in heel Nederland: -2%)

•  De groep 20- tot 40-jarigen nam bij ons met 21%
af (NL: -9%)

•  De groep 40- tot 60-jarigen groeide bij ons met
14% (NL: +10%)

•  De groep 60- tot 80-jarigen groeide bij ons met
83% (NL: +52%)

•  De groep 80 jaar en ouder groeide bij ons met
159% (NL: +60%)

In normaal Nederlands samengevat: Overloon heeft 
minder jongeren dan twintig jaar geleden en veel 
méér senioren dan toen. Dat geldt gemiddeld voor 
heel Nederland, blijkens de cijfers tussen haakjes. 
Alleen gaat bij ons die verandering véél sneller.

Is dat dan een probleem, er is toch genoeg reuring 
in het dorp? Misschien, maar laten we ons niet in 
de luren leggen. Bij ons valt het misschien nog niet 
zo op. Immers, in de zomer hebben we er toeristen 
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bij en hulptroepen bij de aspergepluk. En daarnaast 
hebben we een grote groep asielzoekers in het AZC. 
Maar die inwoners van het AZC zijn al in de tellin-
gen meegenomen. Die zitten vooral in de jongste 
leeftijdsgroepen. Dus ik zou zeggen dat als je die 
weglaat uit de tellingen we qua jeugd nog harder 
achteruit hollen.

Er is nog een tweede duidelijke ontwikkeling: Over-
loon telde in 2018 volgens het CBS 515 mensen met 
een migratie-achtergrond. Herkenbaar: we horen 
steeds meer talen om ons heen die we niet direct 
kennen of herkennen. Ik vermoed een hoop Pools en 
Arabisch. Iedereen die tenminste één buitenlandse 
ouder heeft of zelf van buitenlandse nationaliteit is, 
geldt als iemand met een migratie-achtergrond. De 
kleine helft van die Overloonse 515 migranten zijn 
mensen van Westerse buitenlandse komaf. Kortom, 
zij komen uit Europa (zonder Turkije), Noord-Ameri-
ka, Australië, Japan of Indonesië (Nederlands-Indië). 
En de grootste helft van die 515 is van niet-Wester-

se komaf: die heeft wortels in Turkije, Afrika, La-
tijns-Amerika of de overige Aziatische landen, zoals 
de ingeschreven AZC-ers uit Syrië en Eritrea.

De conclusie van dit alles is dat Overloon vergrijst. 
En migratie maskeert de mate waarin dat gebeurt. 
Anders gezegd, we lijken op wonderlijke wijze te-
gelijk te vergrijzen en verkleuren.

De vergrijzing kun je overigens ook positief bena-
deren: de gemiddelde levensverwachting stijgt en 
het dorp zal dus steeds rustiger worden. Niettemin, 
vergrijzing leidt ook tot een grotere vraag naar pro-
fessionele zorg, naar mantelzorg en naar kleinere 
woningen. De vergrijzing tegengaan is een utopie. 
Maar ons er beter op voorbereiden zou geen kwaad 
kunnen. Daarmee zou dit artikeltje zo maar een 
pleidooi voor meer inclusie kunnen zijn.

Erik van den Dungen

Kerkbanken Huize Loôn
Op vrijdagmiddag 17 juli is er voor de Overloners 
een mogelijkheid om een oude kerkbank te kopen 
afkomstig uit de kapel van Huize Loôn, dit na sa-
menspraak met Pantein.

Voor het symbolische bedrag van € 25,- per stuk (de 
banken zijn 260 cm en 210 cm lang).

De opbrengst is bestemd voor een heerlijke “kou-
de” versnapering aan de bewoners van “Hof van 
Loon”.

Een kerkbank kan gekocht worden uitsluitend op 
afspraak met Jos van Katwijk (06-22757548), en zo 
lang de voorraad strekt.

U dient met 2 personen de bank op te halen.
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De geschiedenis van een gemeenschapshuis

Overloon 1950
Pastoor van Boxtel schrijft al drie jaar in Ons Eigen Erf 
over de noodzaak van een gemeenschapshuis in Over-
loon. Geld is in die tijd schaars, maar de pastoor weet 
vooral bij veel boeren de gevoelige snaar te raken en 
daarmee geld los te peuteren. Met weemoed brengen 
ze hun beste koe naar de veemarkt in Den Bosch in 
plaats van die zelf op te eten. De pastoor mist daar-
door het lekkerste stuk van de koe, wat hij altijd toe-
geschoven kreeg, maar daar kan hij mee leven. 

Hij heeft het druk. Zijn parochianen verzamelen zich 
noodgedwongen nog altijd in de noodkerk en zijn 
plannen voor de nieuwe kerk vragen veel tijd. Hij krijgt 
personele hulp van het bisdom, dat hem een stagiaire 
stuurt. Regelmatig stuurt hij die op pad voor de acqui-
sitie van middelen voor zijn gemeenschapshuis. Na het 
bidden van zijn dagelijks brevier stapt hij op zijn fi ets 
met op het stuur een groot kompas. TomTom bestond 
nog niet. Wel tumtum. Die had hij een zak vol in zijn 
pij en die vond hij lekker. 
Dat vonden de boerinnen 
ook, dus hij was overal 
welkom. Het kompas was 
afkomstig van een Duitse 
soldaat, als boetedoening 
ingeleverd na een snelle 
biecht bij de pastoor. Als 
een jonge hond trekt hij 
de Peel in. Al een week 
lang is hij in de wolken, 
omdat hij zijn fi ets weer 
teruggevonden heeft. 
Tja, die verdwenen fi ets. 
Hij was ervan overtuigd 
dat die gestolen was. 
Het vrat aan hem en op 
de preekstoel besprak hij 
gepassioneerd het vierde 
gebod: gij zult niet stelen. 
De fi ets bleef weg en hij 
begon te denken aan een nieuwe. Enige weken later 
besprak hij het zevende gebod: gij zult geen onkuis-
heid begeren. Toen viel hij stil. Iedereen keek verbaasd 
naar boven, naar de preekstoel. In een fl its was hem te 
binnen geschoten waar zijn fi ets stond. 

Stampend op de pedalen trotseert hij nu weer dage-
lijks de zandstormen op het Vlak en op Siberië. Handig 
slalomt hij tussen de landmijnen door, die de Duitsers 
hebben achtergelaten als dank voor de genoten gast-
vrijheid.  De zandstormen geselen zijn gezicht. Zijn 
lange zwarte pij wappert gevaarlijk dicht bij de open 
kettingkast. Hij heeft tijd zat om te denken. Te denken 
dat een boer hier wel weet hoevéél grond hij heeft, 
maar nooit waar die ligt. Hij waait elke dag ergens an-
ders heen. Maar de ontberingen werden beloond. Op 
10 juni 1951 kon pastoor Van Boxtel zijn parochiehuis 
inzegenen. Burgemeester Jans hield een toespraak, de 
fanfare speelde een mars en de toneelvereniging een 
blijspel. En de stagiaire, die werd waarschijnlijk ergens 
kapelaan. Pas zes jaar later, in 1957 werd de nieuwe 
kerk ingewijd.

Overloon 1980
De kerk verarmde in de loop der tijd… De overheid 
bulkte intussen van het geld. De kerk verkocht het 
gemeenschapshuis voor een vriendenprijsje aan een 
nieuw opgerichte stichting, die een fl inke uitbreiding 
van het gebouw realiseerde. De boeren hadden in-
middels koeien in overvloed, maar het geld kon bijna 
allemaal worden opgehaald bij het gemeentehuis in 
Vierlingsbeek. De rest werd opgehaald bij de Over-
loners. Die kochten massaal renteloze obligaties. Het 
geld ging naar het gemeenschapshuis en de obligaties 
verdwenen veelal in de onderste la van het dressoir om 
daar nooit meer uit te komen.

Overloon 2013
In 2000 klopte de jeugdvereniging aan bij het bestuur 
voor een activiteitenruimte. En de buurman, stichting 
Pantein, zag ook wel wat in een gemeenschapshuis 
voor hun bejaarde klanten. Toen ging het heel snel. 

Binnen dertien jaar wer-
den de plannen gereali-
seerd. Pantein had afge-
haakt. Hun klanten waren 
inmiddels dertien jaar ou-
der en hadden daarmee 
de doelgroep verlaten. 
Maar met renteloze lenin-
gen van  de gemeente, de 
stichting Wonen Vierlings-
beek en de KBO werd het 
gebouw top gemoderni-
seerd. De Rabobank deed 
ook mee, maar dan wel 
rentedragend. Maar voor-
al veel vrijwilligers deden 
mee, heel veel, met tome-
loze energie.

Overloon 2020
Corona slaat een deuk in 

de toch al niet te dikke portemonnee van de stichting. 
Er is nooit een winstoogmerk geweest. Prijzen moes-
ten vooral klantvriendelijk zijn. Alles kan. Er wordt wa-
ter gedronken uit de kraantjes op de toiletten in plaats 
van dure cocktails te bestellen aan de bar. De krenten-
bollen van Annie Degen verschijnen op tafel als het 
kienen begint. Het bestuur gaat aan de slag. Vrijwil-
ligers lopen zich het vuur uit de sloffen. Wethouder 
van Cultuur Willy Hendriks-van Haren wordt bezocht 
in Boxmeer. Ze zegt dat ze geen geld heeft. De voor-
zitter verdenkt haar ervan dat ze er bovenop zit terwijl 
ze het zegt. Ze zit opvallend hoog op haar troon. Een 
patstelling. Iemand stelt voor om onze eigen wethou-
der Jeu Verstraaten samen met haar op retraite te stu-
ren. Kunnen ze in alle rust een regeling te treffen. Een 
inwoner van Overloon, grijs en wijs, geeft aan dat hij 
nog goede contacten heeft met een klooster in Sim-
pelveld, ook al is hij daar zelf ooit weggestuurd. Hij 
wil volstrekt anoniem blijven. Dat is geen probleem. 
Nee, dat gemeenschapshuis gaat na zeventig jaar niet 
verloren voor Overloon.

Foto van de Oude Schoenendoos



7

Voor onze JO17, JO19 en MO19 elftallen zoeken wij enkele enthousiaste spelers of speelsters om volwaar-
dige teams op de been te brengen. Uiteraard is iedereen welkom bij SSS’18!!

Wie verdient de Dr. Peelen Cultuurprijs of Stimuleringsprijs?

Onze wereld is de afgelopen 
maanden sterk veranderd door het 
coronavirus. Ondanks deze ver-
andering worden ook dit jaar de 
Dr. Peelen Cultuurprijs en -Stimu-
leringsprijs uitgereikt, beide voor 
bijzondere culturele prestaties 
in onze gemeente. Tot 1 oktober 
2020 kunt u personen of organisa-
ties voordragen op www.drpeelen.
nl . Via de website heeft u binnen 
10 minuten al een voordracht ge-
daan.

Wie komt in aanmerking?
Iedereen kan een persoon, vereniging of instelling 
voordragen die zich door één of meerdere bijzon-
dere culturele activiteiten of initiatieven in de ge-
meente Boxmeer heeft onderscheiden. Het gaat er 
daarbij niet per se om wat in de afgelopen maan-
den heeft plaatsgevonden.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Cultuur is 
in veel opzichten het hart van onze gemeente. Ook 
in de afgelopen periode met zoveel beperkingen 
hebben we gezien hoe onze gemeenschap zich in-
zet om dit te koesteren. Iedereen die een culturele 
bijdrage levert, doet dit met passie en plezier. Door 

hen te nomineren laat u zien dat u dit waardeert. 
Dus: kent u iemand die de Dr. Peelen Cultuurprijs of 
Stimuleringsprijs verdient?”

Het college van B&W wil met deze prijzen haar 
waardering tonen voor degenen die zich inzetten 
op cultureel gebied. Om zo anderen te stimuleren 
dit ook te doen en het aanbod en de deelname aan 
cultuur in de gemeente Boxmeer te bevorderen. De 
winnaar krijgt een bronzen beeldje van dr. Peelen, 
vervaardigd door kunstenaar Sias Fanoembi. Ook 
krijgt de winnaar een geldbedrag van € 750,-. De 
Stimuleringsprijs is in 2015 ingesteld en is een sti-
mulans voor een relatief nieuw initiatief op het ge-
bied van cultuur en kunst in de breedste zin van het 
woord. De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 
250,-.

Uitreiking in 2021
De uitreiking zal in januari 2021 plaatsvinden. Het 
is nu nog niet duidelijk in welke vorm de uitreiking 
wordt georganiseerd. Daarover wordt later in het 
jaar meer duidelijkheid verschaft. Ondertussen no-
digen wij u uit om een ander te nomineren via www.
drpeelen.nl. We kijken uit naar uw inzendingen!
Volg Dr. Peelen Cultuurprijs & Stimuleringsprijs op 
Facebook voor meer nieuws.
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Werkgroep 75 jaar Vrijheid Overloon verdeelt € 1.700,-

Hopelijk maken jullie het goed in deze 
rare tijd. We zouden dit jaar, met z’n al-
len 75 jaar vrijheid gevierd hebben op 5 
mei, maar het coronavirus heeft ervoor 
gezorgd dat onze vrijheid beperkt was. 
Daarom zijn we ontzettend dankbaar dat 
we 75 jaar Vrijheid Overloon uitbundig 
hebben kunnen vieren op
13 oktober 2019.   

Wat zijn jullie, inwoners van Overloon, 
toch fantastische mensen, wat een ge-
meenschapszin, wat een groot saam-
horigheidsgevoel. De opbrengst van de 
huis-aan-huis actie was overweldigend, 
totaal bijna € 4.000,-. Nogmaals hartelijk 
dank hiervoor namens de Werkgroep 75 jaar Vrij-
heid Overloon. Ook hartelijk dank aan de sponsoren 
welke ons fi nancieel gesteund hebben om deze dag 
op en top te kunnen organiseren, hartverwarmend, 
uitmuntend, geweldig, wat heeft iedereen geno-
ten! Opbrengst ongeveer € 9.000,-.

De gemeenschap van Overloon bracht dus een on-
verwacht groot bedrag  van € 13.000,- bij elkaar om 
de middagviering tot een groot succes te maken.
Tijdens de laatste bijeenkomst van de “Werkgroep 
75 jaar Vrijheid Overloon” heeft de kascontrole 
plaatsgevonden. De kascommissie heeft het fi nan-
ciële overzicht van inkomsten en uitgaven van het 
evenement goedgekeurd.
Hierdoor is het mogelijk om onder 3 verenigingen, 
welke zich op 13 oktober 2019 extra hebben inge-

spannen en vele extra onkosten hebben gemaakt 
een mooi bedrag te kunnen verdelen nl. € 1.700,-.
Toerklub Overloon, Fanfare Vriendenkring Over-
loon, St. Theobaldusgilde Overloon.
We zijn enorm trots op de gemeenschap Overloon, 
deze heeft alle kosten zelf gedragen. We hebben 
geen enkele subsidie ontvangen, het fi nanciële pla-
tje bleek op het einde positief te zijn, waardoor 
deze geste mogelijk was.

Nog een speciaal woord van dank aan onze initia-
tiefnemers Toon Hendriks en Hay Bos.

Werkgroep 75 jaar Vrijheid Overloon

Geslaagde examenleerlingen Metameer in het zonnetje gezet

Metameer heeft al haar geslaagde examenleerlin-
gen extra in het zonnetje gezet. Natuurlijk verdie-
nen zij een feestje. Ze hebben tenslotte jaren hard 
gewerkt voor hun diploma en naar dit moment uit-
gekeken. De diplomering was wel aangepast vol-
gens de richtlijnen van het RIVM.
 
Diploma bij leerlingen thuis
Leerlingen van de locatie Stevens-
beek kregen hun diploma thuis-
gebracht. De mentor kwam per-
soonlijk langs. Van Nijmegen tot 
Siebengewald tot Overloon: in 37 
woonplaatsen bezochten mento-
ren hun leerlingen in de week van 
29 juni tot en met 3 juli 2020. 

De Overloonse Marlon Jacobs vier-
de de uitreiking van haar havo-di-
ploma bij haar thuis samen met de 
ouders, broer, en opa’s en oma’s. 
De partytent stond in de tuin en 
voor een hapje en drankje werd 

gezorgd. Mentor Jurjen Draaisma hield een mooie 
speech en Marlon kreeg haar diploma, het jaarboek 
en een roos uitgereikt. “We hebben daarna nog een 
klein feestje gebouwd”. 
En het was dubbel feest voor Marlon. Ze was na-
melijk ook jarig die dag en werd 17 jaar. Profi ciat 
Marlon en veel succes met je vervolgopleiding.

Marlon Jacobs neemt haar havodiploma in ontvangst
uit handen van mentor Jurjen Draaisma 

Fanfare Vriendenkring, St. Theobaldusgilde en de Toerklub 
ontvangen een fi nanciële steun van Werkgroep 75 jaar 
Vrijheid Overloon
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Het Weer

Ook deze junimaand fl ink warm 
en vrij zonnig

Deze eerste meteorologische zo-
mermaand is voortvarend van start gegaan. De eerste 
3 dagen verliepen met zomerse temperaturen, wa-
ren droog en het was fl ink zonnig. Maar de daarop 
volgende week bracht juist een aanmerkelijk koeler 
weerbeeld. Depressies namen het heft in handen en 
zo kon het gebeuren dat we op de 5e met een felle on-
weersbui de hoogste dagsom aan regen te verwerken 
kregen. Er viel namelijk bijna 15 mm, maar die was wel  
van harte welkom. Op deze genoemde dag bleef de 
temperatuur ook ver achter ten opzichte van de nor-
male waarde. Het werd slechts 13.2 graden. Er volgden 
6  dagen waarbij we de warmtegrens van 20 graden 
niet gehaald hebben. Nadien volgde er juist veel warm 
weer, al deden enkele onweersbuien anders vermoe-
den. Ook op de 13e kon ik 12 mm neerslag aan het 
totaal toevoegen. Tijdens de overige dagen bleef de 
neerslag hoeveelheid beperkt. Daarmee is het maand-
totaal met 52 mm nog te laag uitgekomen. Op enkele 
plaatsen, niet ver uit de buurt, zoals in Volkel viel in de 
avond van de 26e maar liefst 95 mm. Rond Helmond 
is het maandtotaal bijna 200 mm geworden.  Normaal 
viel er gemiddeld 68 mm in het tijdvak 1981 – 2010 (30 
jaar). 
Aanvankelijk bleef de luchtdruk laag en aan de wis-
selvallige kant, maar de temperaturen gingen verder 
in stijgende lijn. Geregeld deden zich zomerse dagen 
voor. Van 23 tot en met de 27e beleefden we nog een 
hittegolf met precies de norm die daarvoor nodig is. 
Dat betekent 5 opeenvolgende dagen van 25 graden, 
waarvan 3 dagen 30 graden of meer aangeven. Op de 

26e bereikten we met 31.7 graden de hoogste waarde.
Vorig jaar hadden we eind juni de hoogste maximum 
temperatuur ooit in juni gemeten. De meetbuis steeg 
toen naar 35.9 graden. De laatste 3 dagen werd het nu 
fl ink  koeler. Toch bleven de waarden nog boven de 20 
graden uitkomen. Totaal kon ik 3 tropische, 12 zomer-
se en 24 warme dagen aan het bestand toevoegen. Op 
de 27e haalde ik nog een dagrecord. Nog nooit was 
op deze datum zulke hoge minima voorgekomen. En 
wel 18.2 graden. Overigens hadden we vorig jaar tij-
dens de warmste juni ooit, 19.7 graden genoteerd. Het 
totaal gemiddelde bedraagt 18.4 graden en daarmee 
komt deze juni op plaats 4 in de top 10. Ook de juni-
maand is over 30 jaar bekeken warmer, iets droger en 
fl ink zonniger geworden. Voorheen was 16.0 graden 
normaal, maar in de nieuwe meetreeks die loopt van 
1991 tot en met 2020 is er 0.7 graden bijgekomen.
Ook de zon heeft ons deze maand zeker niet in de 
steek gelaten. Ze scheen 227 uren en dat is ruim 30 
uren meer dan voorheen. Maar die norm is ook wat 
bijgesteld. Het gemiddelde over de eerder genoemde 
30 jaar is nu 214 uren.

Na februari zijn alle maanden droog tot zeer droog 
verlopen. Maar uitgerekend op 1 juli viel er een fl in-
ke plens regen. Op mijn station 25 mm, goed voor de 
akkers en de natuur. We zijn ook te koel begonnen. 
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 late middag en in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. Zowel overdag en in 
de avonduren.

Weerman  Bert Vloet

Holistische kinderyoga in Overloon

Lief mooi kind,
Wat ben je prachtig.
Juist als jij jezelf bent,
Ben je o zo krachtig.
-Anke-

Vanaf september ga ik kinderyogalessen geven. 
Juist in deze tijd, wil ik kinderen en jongeren la-
ten ervaren hoeveel innerlijke kracht ze hebben en 
hoeveel ze kunnen betekenen voor de wereld als ze 
vanuit deze eigen kracht in het leven staan.

Holistische kinderyoga richt zich op het totale zijn 
van het kind. De lessen bevorderen kracht, souples-
se en evenwicht in fysiek, mentaal en emotioneel 
opzicht. Kinderen leren daarnaast om te gaan met 
inspanning en ontspanning. We besteden aandacht 
aan het samenwerken en richten ons niet op com-
petitie.

Op speelse wijze en aansluitend op de belevings-
wereld gaan we aan de slag met (dier)yogahoudin-
gen, ademhalingsoefeningen, beweegmomenten 
en rustmomenten. We zingen, dansen, geven elkaar 
een massage of luisteren naar een verhaal. De in-
steek is dat kinderen en jongeren het geleerde bij 
de lessen mee gaan nemen in het dagelijks leven.

Iedere donderdagmiddag zijn kinderen en jongeren 
van 4 t/m 15 jaar welkom in de Pit.
Wil je meer informatie over de lessen, data, lestij-
den en kosten?
Kijk dan op www.ankevanleeuwen.nl
Je kan jouw kind alvast aanmelden voor de lessen of 
op de interesselijst laten plaatsen.

Lieve groet,
Anke van Leeuwen
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen
Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Zoekt poetshulp voor de salon
Wekelijks op maandagochtend

Meer info bel 0478 641584 en vraag naar Jolanda Bosgoed

Wie heeft er zin/tijd om 2 uurtjes
in de week te komen helpen om

ons huis te poetsen?

Voor inlichtingen bel:
06-1607 64 87

Dankbetuiging

Voor de warme belangstelling
en voor het oprechte medeleven
na het overlijden van onze broer

Harrie van der Zanden

Helaas konden door de coronamaat-
regelen velen van u niet naar de af-
scheidsdienst, maar wij wisten ons 
gesteund in de wetenschap dat u in ge-

dachten bij ons was.

Broers en Zussen
van der Zanden.
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Goud voor Martien Hendriks en Betsie van de Steeg

Snotneuzen waren ze nog, toen 
leunend tegen de muur van 
het postkantoor naast dans-
zaal Vloet in Sint Anthonis, het 
eerste kusje werd uitgewisseld. 
Op 10 juni 1970 - zeven jaar na-
dat ze voor het eerst elkaar in 
de poppetjes van de ogen ke-

ken - trouwden ze. Betsie van de Steeg (toen 25) 
uit Sint Anthonis en Martien Hendriks (26) uit Over-
loon. Betsie - uit een gezin van negen kinderen - en 
Martien - een van de acht zonen van “d’n rêchten 
Handrie âchteraover”, zoals zijn vader hier werd ge-
noemd - gaven elkaar het jawoord op het gemeen-
tehuis van de gemeente Oploo c.a. (cum annexis) en 
in de Antonius Abt kerk te Sint Anthonis.

Betsie was onderwijzeres aan de lagere school in 
Oploo en werd bij dit feestelijk gebeuren ontslagen. 
“Tegenwoordig kunnen we ons daar 
niks meer bij voorstellen”, aldus Betsie, 
maar toen was het in het katholiek on-
derwijs “wet” dat de vrouw bij het trou-
wen ontslag kreeg om zich volledig aan 
het gezin te kunnen wijden. Gelukkig 
werd deze onrechtvaardigheid een jaar 
later defi nitief afgeschaft.

Martien, een van de eerste mannen in 
de verpleging, werkte enkele jaren op 
een operatiekamer. Na een gedegen op-
leiding in het ziekenhuis in Tegelen en in 
psychiatrisch ziekenhuis Sint Servatius in 
Venray werd hij afdelingshoofd in psy-
chiatrisch verpleeghuis Coudewater in 
Rosmalen. Daarom ging het jonge paar 
wonen in buurdorp Berlicum. Maar liefst 
35 jaar was Berlicum hun thuis. Mar-
tien wist zich bij Coudewater met hard werken en 
avondstudie op te werken tot hoofd Opname. De 
combinatie van werken en studeren was toentertijd 
de gewoonte. Daarnaast heeft hij zich o.a. ingezet 
als burgerraadslid en als voorzitter van de diabetes-
vereniging en gaf hij voorlichting over deze ziekte.
Betsie deed daar regelmatig invalwerk op school, 
dat mocht dan weer wel. Ook heeft ze in het Berli-
cumse veel vrijwilligerswerk gedaan. Met name had 
ze 29 jaar lang de leiding over de “Knutselploeg”, 
waarin zo’n 135 kinderen hun creativiteit konden 
ontdekken.  Deze creativiteit was er al in Oploo, 
waar ze met de 2de klas (groep 4) vier wandkleedjes 
inleverde voor een wedstrijd t.g.v. het 25ste boek-
je van Dick Bruna. Ondanks maar liefst 500.000 in-
zendingen wonnen ze glansrijk en mochten ze het 
TV-programma “welkom in Oebele”
 met Willem Nijholt bezoeken.

In Berlicum werden hun dochter Mariëlle en zoon 
Edwin geboren. Mariëlle woont in Steyl en Edwin in 

Lent. Betsie en Martien hebben vier kleinkinderen. 
Martien heeft nog altijd contact gehouden met zijn 
vrienden hier in Overloon en hij heeft hier nog een 
perceel met kerstdennen. Dat was de aanleiding dat 
de kinderen zeiden: “waarom gaan jullie daar niet 
bouwen, dan wonen jullie mooi tussen ons in. In 
Overloon oriënterend kwam kapsalon Toine aan de 
Stevensbeekseweg in beeld. Ze kochten het pand en 
wonen er nu al weer 15 jaar met veel plezier. Zoals 
we allemaal weten doen ze ook hier weer het nodi-
ge vrijwilligerswerk. Ze zijn beiden altijd in de weer. 
Martien o.a. voorzitter van de cliëntenraad van Pan-
tein’s Hof van Loon en vice voorzitter cliëntenraad 
zorginstellingen Land van Cuijk en Noord Limburg. 
Betsie is actief voor de Lónse bieb, met name voor 
de jaarlijkse boekenmarkt - afgelopen weekend 
zelfs bij haar thuis in de vroegere kapsalon en in de 
tuin. 

Hobby’s?, is dan eigenlijk een overbodige vraag, 
maar toch stellen we hem. Ze hebben veel gereisd: 
“we bezochten 37 landen buiten Europa”. Het con-
tact met andere culturen was voor hen allebei de 
drijfveer. Ook hebben ze beiden de nodige kerami-
sche creaties vervaardigd, wat in hun woonkamer 
wel is te zien. Helaas wordt dat de laatste tijd voor 
Betsie, vanwege artrose, wat lastig. Maar stilzitten, 
daar denkt ze niet aan.

Vanwege het coronavirus hebben ze hun gouden 
bruiloft in kleine groepjes op verschillende dagen 
gevierd in de tuin. Uiteraard met de nodige afstand 
zodat er geen coronadruppeltjes konden oversprin-
gen. ’n Paar groepjes willen ze nog uitnodigen. We 
hébben dus nog kans ‘n invitatie te krijgen. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan feliciteert de redactie 
hen bij deze…!

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

VVaannaaff 11 jjuulii  YYOOGGAALLEESSSSEENN  KKaarriinn MMaannddeerrss  ddiivv.. ddaattaa

AAaannmmeellddeenn vviiaa sscchhrriijjff@@kkaarriinnmmaannddeerrss..nnll 

1188 jjuullii  DDaaggwwoorrkksshhoopp BBEEEELLDDHHOOUUWWEENN  

AAaannmmeellddeenn vviiaa ’’tt HHeellddeerr tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll 

11 sseepptt.. SSttaarrtt TTAARROOTTCCUURRSSUUSS  HHaannss KKuunnnneemmaann 

AAaannmmeellddeenn vviiaa hhaannsskkuunnnneemmaann@@ggmmaaiill..ccoomm 

OOnnzzee rruuiimmtteess zziijjnn wweeeerr ttee hhuuuurr vvoooorr uuww IIddeeeeëënn!! 

Ruimte voor úw ideeën!

BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7         5825 AA OVERLOON

0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 

vakantiesluiting

Dinsdag 18 aug zijn wij er weer!

   voor rouwwerk zijn wij bereikbaar
kijk op onze site voor de mogelijkheden 

TOT BLOEMS

vanaf dinsdag 4 aug t/m maandag 17 aug
          zijn wij even met vakantie!!  
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Update informatie vanuit De Pit

In de afgelopen weken heeft het bestuur de vrijwil-
ligers en vaste gebruikers van de Pit geïnformeerd 
over de (zorgelijke) fi nanciële situatie van de Pit 
middels een tweetal bijeenkomsten. Een van de 
maatregelen die wij als bestuur hebben genomen 
is het (voorlopig) niet invullen van de beheerders 
functie. We hebben ondersteuning gevraagd in 
het extra werk wat er op ons als bestuur  afkomt. 
We zijn blij jullie te kunnen mededelen dat er een 
groepje vrijwilligers is gevormd die een deel van de 
beheerderstaken op zich gaan nemen.

De taakverdeling ziet er als volgt uit:

Els Janssen:
Gaat zich bezig houden met de reserveringen voor 
ruimtes in de Pit. Zij vult de zalenplanner, ant-
woordt op reserveringsverzoeken en coördineert de 
beschikbaarheid van de zalen.
Wilmie Bongers:
Gaat de inzet van vrijwilligers coördineren. Zij is 
contactpersoon voor de vrijwilligers app, regelt be-
schikbaarheid van vrijwilligers bij de diverse activi-
teiten.
Annemiek Derks:
Gaat de controle van de werkbriefjes doen, vult daar 
waar nodig aan. Tevens gaat zij factureren naar de 
gebruikers en voert hier ook controle op uit.
Marianne Joosten:
Gaat het voorraadbeheer van de Pit doen en regelt 
de bestellingen voor food en non-food artikelen.
Chrit Joosten:
Gaat e.e.a. coördineren, is aanspreekpunt vanuit 
het bestuur voor het beheer, bemant de telefoon 
van de Pit.

We zijn blij dat we dit op deze wijze kunnen regelen, 
maar dit laat onverlet dat nieuwe vrijwilligers zeer 
welkom zijn zodat we de verschillende taken breder 
kunnen uitzetten en verdelen. 

T.a.v. de fi nanciële situatie van de Pit is er op dit
moment nog niet veel meer te vertellen dan dat er
een tweede gesprek heeft plaatsgevonden met de
gemeente Boxmeer en dat er voor de korte termijn
in ieder geval een oplossing wordt geboden. De
gemeente onderkent de noodzaak van de situatie.
Voor de lange termijn en dus ook een structurele
oplossing zijn we in gesprek en dit gesprek was con-
structief en positief, op 14 juli vindt het volgende
gesprek met de gemeente Boxmeer plaats.

Het Coronaprotocol van De Pit is aangepast n.a.v. de 
laatste persconferentie vanuit de overheid en RIVM. 
Vooralsnog heeft dit voor De Pit nog weinig effect 
op de aantallen mensen die in het gebouw aanwe-
zig mogen zijn omdat de afstandregels blijven ge-
handhaafd. Toch doen we een oproep aan de ver-
enigingen en vaste gebruikers van de Pit om zover 
de maatregelen dat toestaan gebruik te maken van 
de Pit voor hun activiteiten. Alle inkomsten die we 
kunnen genereren zijn welkom om de Pit door deze 
zware tijd heen te loodsen.

We blijven jullie informeren over de ontwikkelin-
gen, blijf gezond en “Samen Sterk”

Met vriendelijke groet,

Bestuur SGO “de Pit”

Neej thema òp de site

We hebbe ien ‘n 
crisis gelaefd. ‘t Co-

ronavirus slöt gelukkig wá minder um zich hin en de 
horeca is wer vörzichtig ope, mar vörluëpig mòtte 
we nog wel allemól òp ânder-
halve maeter van mekaar bliêve. 
Dè betaekent det weej ok al sins 
mart gen ovverleg hebbe gehad 
mit ònze klankbordgroep. Dè 
viende weej hiël jommer, mar 
we leggen òns ‘r mar beej ner, ‘t 
is nie anders. Zó gaûw we gruûn 
licht kriêge zitte weej wer òp de 
urste woensdag van de mónd 
ien de foyer van de Pit.

Ok ‘Wie wá bewaart’ haj ‘n bitje 
crisis. Waor dè ovver ging het 
Theo Cremers uutvoerig beschre-

ve ien ’t neeje thema òp ònze site. Laes en luuster 
mar ‘s wá heej doraover te vertelle het.
Wies wer ‘s!
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Neej thema òp de site
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crisis gelaefd. ‘t Co-
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horeca is wer vörzichtig ope, mar vörluëpig mòtte 
we nog wel allemól òp ânder-
halve maeter van mekaar bliêve. 
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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

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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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 september al-
leen die KBO-activiteiten, die volgens de richtlijnen 
van het RIVM doorgang mogen vinden, doorgaan. 
Dit zijn tot die tijd de volgende activiteiten:

We zijn gestart op vrijdagmiddag 29 mei met het 
buitensporten onder leiding van de fysiotherapeu-
ten Dhr. W. van Iersel en Dhr. R. Verschuren. Tijd: 
14.00 uur tot 15.00 uur. Daarnaast zijn we op maan-
dag- en woensdagmiddag gestart met het Jeu de 
Boulen op de buitenbanen. Dit uiteraard met in-
achtneming van de regels opgelegd door de over-
heid. 

Vanaf woensdag 8 juli starten we weer met koers-
bal in de Blauwe zaal van De Pit. Aanvang 9.30 uur. 
Gezien de beperkte ruimte en zicht op het aantal 
deelnemers moeten nieuwe deelnemers zich van te 

voren melden bij het bestuur.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten! 
De website van KBO Overloon is als u in de adres-
balk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Algemene Jaarvergadering 
Op 26 maart zou de Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden. De daarop betrekking hebbende jaar-
stukken zijn nu in te zien op de website van KBO 
Overloon. Het bestuur heeft voorlopig donderdag 
29 oktober 2020 als nieuwe datum voor de Alge-
mene ledenvergadering gekozen. Nadere informa-
tie hierover en de uitnodiging voor de uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering volgt tegen die tijd. 
De najaarsvergadering van KBO Overloon, welke 
eind november 2020 gehouden zou worden, komt 
te vervallen.

KOOP LOKAAL... ZEKER NU!

In OVERLOON is lokaal besteden heel GEWOON.
In de coronatijd is lokaal ondernemerschap extra 
positief in het daglicht komen staan. Het belang van 
korte lijnen, het belang van samenwerken en voor 
elkaar zorgen. Het belang van elkaar de omzet gun-
nen. In deze tijd is extra duidelijk geworden welke 
kansen lokaal besteden biedt.
Daarbij denken we aan minder CO2 uitstoot, min-
der kilometers, meer omzet voor de ondernemers 
die je kent, meer lokale werkgelegenheid, meer so-
ciale cohesie. Uiteindelijk een beter woon-, leef- en 
werkklimaat.
Natuurlijk is momenteel via het internet alles te 
bestellen. Vanuit de stoel de order plaatsen en dan 
zorgen dat je thuis bent als de bezorger komt of 
naar een afhaalpunt gaan om de bestelde spullen 
op te halen. Uiteraard kan alles ook weer retour ge-
stuurd worden, nu nog steeds heel vaak zonder kos-
ten, maar dat zal op termijn zeker anders gaan wor-
den. Zoals het er nu uitziet zal in de toekomst de 
combinatie van click & bricks, dus van het internet 
en via de stenen winkels, vaak vanuit dezelfde for-
mule of hetzelfde bedrijf, de winnaar gaan worden. 
Internet, clicks, zullen vaste waarden in het koopge-
drag van de consumenten blijven. Stenen winkels, 
bricks zullen blijven en zorgen voor voorlichting, 
lokale betrokkenheid en sterkere gemeenschappen.

Eén ding is zeker. Als we het over lokale betrokken-
heid hebben, dan kan dat alleen vanuit de lokale 
ondernemer gedaan worden. Die maken tijd om 
dingen in het dorp (mee) te organiseren. Die stop-
pen (ook) hun kennis en energie in het besturen 
van lokale verenigingen. Die zijn bereid om lokale 
verenigingen fi nancieel te ondersteunen. Daarvoor 
hoef je bij Ali-Express, Cool-Blue of Amazon  niet 
aan te komen.
In Overloon zijn volop initiatieven van lokale onder-
nemers inmiddels gemeengoed geworden.
Veel horecaondernemers en retailers werken samen 
met lokale telers, bijvoorbeeld asperges, aardbeien, 
blauwe bessen, hard fruit, kruiden eetbare bloemen, 
etc. etc.. Nergens in Nederland is zoveel lokaal ijs te 
koop als in Overloon. Lokaal Leven Lokaal Besteden 
Cheques. Thuisservice van kappers, therapeuten en 
schoonheidsspecialisten. Thuisbezorgservice van 
maaltijden, hapjes, boodschappen en materialen.
Heel veel ondernemers bieden werkgelegenheid 
aan inwoners van ons dorp.  Maar er zijn ook volop 
mogelijkheden om bij lokale ondernemers via het 
internet zaken te bestellen of te regelen.
Dus een advies aan ons allen. Denk even na voor-
dat je spullen 100, 1000 of 10.000 kilometer ver weg 
besteld en kijk eerst eens goed rond wat we lokaal 
allemaal te bieden hebben.



15

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 september al-
leen die KBO-activiteiten, die volgens de richtlijnen 
van het RIVM doorgang mogen vinden, doorgaan. 
Dit zijn tot die tijd de volgende activiteiten:

We zijn gestart op vrijdagmiddag 29 mei met het 
buitensporten onder leiding van de fysiotherapeu-
ten Dhr. W. van Iersel en Dhr. R. Verschuren. Tijd: 
14.00 uur tot 15.00 uur. Daarnaast zijn we op maan-
dag- en woensdagmiddag gestart met het Jeu de 
Boulen op de buitenbanen. Dit uiteraard met in-
achtneming van de regels opgelegd door de over-
heid. 

Vanaf woensdag 8 juli starten we weer met koers-
bal in de Blauwe zaal van De Pit. Aanvang 9.30 uur. 
Gezien de beperkte ruimte en zicht op het aantal 
deelnemers moeten nieuwe deelnemers zich van te 

voren melden bij het bestuur.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten! 
De website van KBO Overloon is als u in de adres-
balk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Algemene Jaarvergadering 
Op 26 maart zou de Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden. De daarop betrekking hebbende jaar-
stukken zijn nu in te zien op de website van KBO 
Overloon. Het bestuur heeft voorlopig donderdag 
29 oktober 2020 als nieuwe datum voor de Alge-
mene ledenvergadering gekozen. Nadere informa-
tie hierover en de uitnodiging voor de uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering volgt tegen die tijd. 
De najaarsvergadering van KBO Overloon, welke 
eind november 2020 gehouden zou worden, komt 
te vervallen.

KOOP LOKAAL... ZEKER NU!

In OVERLOON is lokaal besteden heel GEWOON.
In de coronatijd is lokaal ondernemerschap extra 
positief in het daglicht komen staan. Het belang van 
korte lijnen, het belang van samenwerken en voor 
elkaar zorgen. Het belang van elkaar de omzet gun-
nen. In deze tijd is extra duidelijk geworden welke 
kansen lokaal besteden biedt.
Daarbij denken we aan minder CO2 uitstoot, min-
der kilometers, meer omzet voor de ondernemers 
die je kent, meer lokale werkgelegenheid, meer so-
ciale cohesie. Uiteindelijk een beter woon-, leef- en 
werkklimaat.
Natuurlijk is momenteel via het internet alles te 
bestellen. Vanuit de stoel de order plaatsen en dan 
zorgen dat je thuis bent als de bezorger komt of 
naar een afhaalpunt gaan om de bestelde spullen 
op te halen. Uiteraard kan alles ook weer retour ge-
stuurd worden, nu nog steeds heel vaak zonder kos-
ten, maar dat zal op termijn zeker anders gaan wor-
den. Zoals het er nu uitziet zal in de toekomst de 
combinatie van click & bricks, dus van het internet 
en via de stenen winkels, vaak vanuit dezelfde for-
mule of hetzelfde bedrijf, de winnaar gaan worden. 
Internet, clicks, zullen vaste waarden in het koopge-
drag van de consumenten blijven. Stenen winkels, 
bricks zullen blijven en zorgen voor voorlichting, 
lokale betrokkenheid en sterkere gemeenschappen.

Eén ding is zeker. Als we het over lokale betrokken-
heid hebben, dan kan dat alleen vanuit de lokale 
ondernemer gedaan worden. Die maken tijd om 
dingen in het dorp (mee) te organiseren. Die stop-
pen (ook) hun kennis en energie in het besturen 
van lokale verenigingen. Die zijn bereid om lokale 
verenigingen fi nancieel te ondersteunen. Daarvoor 
hoef je bij Ali-Express, Cool-Blue of Amazon  niet 
aan te komen.
In Overloon zijn volop initiatieven van lokale onder-
nemers inmiddels gemeengoed geworden.
Veel horecaondernemers en retailers werken samen 
met lokale telers, bijvoorbeeld asperges, aardbeien, 
blauwe bessen, hard fruit, kruiden eetbare bloemen, 
etc. etc.. Nergens in Nederland is zoveel lokaal ijs te 
koop als in Overloon. Lokaal Leven Lokaal Besteden 
Cheques. Thuisservice van kappers, therapeuten en 
schoonheidsspecialisten. Thuisbezorgservice van 
maaltijden, hapjes, boodschappen en materialen.
Heel veel ondernemers bieden werkgelegenheid 
aan inwoners van ons dorp.  Maar er zijn ook volop 
mogelijkheden om bij lokale ondernemers via het 
internet zaken te bestellen of te regelen.
Dus een advies aan ons allen. Denk even na voor-
dat je spullen 100, 1000 of 10.000 kilometer ver weg 
besteld en kijk eerst eens goed rond wat we lokaal 
allemaal te bieden hebben.



16

       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts 
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessen producten en noten

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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Groep 8 neemt afscheid

Traditiegetrouw sluit groep 8 
de basisschooljaren af met een 

musical opgevoerd door alle leerlingen. In verband 
met de coronacrisis vergde het dit jaar nogal wat 
creativiteit van de werkgroep en de juf van groep 
8 om de kinderen op een onvergetelijke manier af-
scheid te laten nemen van de basisschool.

Het openluchttheater bood uitkomst als locatie. Er 
werd thuis gezongen en leerlingen leerden hun tek-
sten ook thuis uit het hoofd. Op donderdag 2 juli 
was het zover. De groep kon aan het publiek laten 
zien waar ze zo op geoefend hadden. Alle 32 leer-
lingen hadden een rol in de musical “Verboden te 
voeren”.

Musical groep 8 ‘Verboden te voeren’

Jongevoets dierenpark is een leuke dierentuin. Al-
leen… ze hebben geen Chinese pandabeer. En ook 
al geen babyolifantjes. Daarom heeft directeur Jel-
le Jongevoet een bijzondere vogel uit Argentinië 
gehaald, de zogenaamde oelewapper. Maar, op de 
dag dat koningin Minima de vogel offi cieel komt 
onthullen blijkt deze verdwenen te zijn uit de kooi. 
De rangers, snoepverkoopsters, assistentes, dieren-
verzorgers, iedereen wordt opgetrommeld om de 
vogel terug te vinden. Gelukkig net op tijd is de 
vogel terug zodat koningin Minima niet voor niets 
afgereisd is naar Jongevoets dierenpark. Afgesloten 
werd met het toepasselijke lied: De deur staat open, 
we zeggen vaarwel, we moeten gaan, we zijn klaar 
om te gaan! En op deze wijze sloten de leerlingen 

van groep 8 hun basisschooljaren af. De leerlingen 
met een dikke glimlach, de ouders met een brok in 
de keel. 

De werkgroep, bestaande uit 5 ouders, heeft alles 
uit de kast gehaald om het afscheid onvergetelijk 
te maken. ‘Maar met hulp van vele andere ouders. 
En onderschat niet hoeveel tijd juf Denise en haar 
collega’s hieraan besteed hebben’, vertelt een van 
de leden van de werkgroep na afl oop. 

Maar al het werk is niet voor niets geweest. Groep 
8 heeft een afscheid gehad dat ze niet snel zal ver-
geten!

De Lónse Kermis gaat door!

In de vorige editie van Ons Eigen Erf was het nog on-
zeker. Maar nu is het zeker. Onze kei gezellige Lónse 
kermis gaat door. Dat heeft gemeente Boxmeer beves-
tigd.

De komende weken overlegt de gemeente met de 
werkgroep, dorpsraad, horeca en de heer Van der Salm 
over hoe een veilige kermis te organiseren. We weten 
nu dus nog niet precies wat het programma wordt. De 
datum is in het 3e weekend van augustus, rondom de 
15e. 

Volg ons op Facebook en Instagram voor actuele infor-
matie, of kijk op www.delonsekermis.nl. 
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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.

Ontmoet

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

Tel.   06-41861929
E-mail   janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Noodwoning uit Maashees naar
Oorlogsmuseum Overloon

Op zaterdag 27 juni arriveerde wel een heel bijzon-
der transport bij Oorlogsmuseum Overloon; een ori-
ginele houten noodwoning van direct na de Twee-
de Wereldoorlog wordt binnenkort aan de collectie 
toegevoegd. 

Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
werd in de regio rond Overloon een fl ink aantal 
noodwoningen opgetrokken om gezinnen waarvan 
de huizen verwoest waren gedurende de Slag bij 
Overloon en Venray (tijdelijk) een dak boven hun 
hoofd te kunnen bieden. 
Daarbij waren ook een aantal Sennhütten. Deze 
kleine herdershutten van circa 30 m2, werden in-
dertijd waarschijnlijk door een Zwitserse hulporga-
nisatie beschikbaar gesteld en bleven vaak noodge-
dwongen jarenlang bewoond, tot de wederopbouw 
voltooid was.

Ook in het voormalige Ambonezenkamp te Well 
dienden Senhütten als tijdelijke woonruimte. Veel 
van de hutten kregen uiteindelijk een andere be-
stemming of werden afgebroken. 

Het exemplaar uit Maashees werd later nog ge-
bruikt door de lokale scouting en diende de laat-
ste jaren als opslagruimte voor volleybalvereniging 
MVC’64, Carnavalsvereniging De Bliekers Maashees 
en Vakantie Speelweek Maashees. 
En nu wordt de woning door deze vereniging dus 
geschonken aan Oorlogsmuseum Overloon.

Voor Oorlogsmuseum Overloon is de noodwoning 
een prachtig object om het verhaal van de weder-
opbouw van de streek mee te illustreren. 
De Sennhütte uit Maashees zal de komende perio-
de geconserveerd worden voordat deze een mooi 
plek in het museum krijgen en aan zijn volgende 
leven kan gaan beginnen.  

Een onderdeel van dit volgend leven is dat er ge-
probeerd wordt het verhaal van deze specifi eke 
woning te achterhalen. 
Waar stond deze woning precies en wie waren de 
bewoners waaraan het onderdak bood direct na 
de alles verwoestende slag bij Overloon? Wordt 
vervolgd...

Met dank aan Kremers Transport komt de zoge-
naamde Sennhütte vanuit Maashees naar Overloon.

Thema Carnaval 2021

Carnaval 2021 zal er eentje worden die anders is dan alle voorgaande 
jaren. Op dit moment is het nog onduidelijk of er überhaupt wel carna-
val gevierd gaat worden in 2021. We houden rekening met verschillen-
de scenario’s, maar hopen dat we in 2021 kunnen genieten van carnaval 
in Loën. 
Uiteraard zijn we begonnen met de voorbereidingen voor aankomend 
carnavalsjaar, mocht deze doorgang vinden, en dat begint altijd met 
het bekendmaken van het thema:

Carnaval 2021: det zuj moi zien!

PS: houd onze site en sociale media in de gaten voor alle updates om-
trent carnaval 2021.
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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

Altijd al eens willen beginnen met golf?

10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!

1 persoon
2 personen
3 personen

€ 495
€ 275 p.p.
€ 250 p.p

4 personen
5 personen
6 personen

€ 200 p.p.
€ 170 p.p.
€ 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026
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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!

11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
15 t/m 19 augustus
Kermis
7 september
Dorpsraad, Vergadering, 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
Angels Rule, concert, kerk
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
23 en 25 november
HOT, alternatieve HKTT
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 

Op woensdag 1 juli heeft de Lónse bieb haar deuren 
weer geopend. Wij kijken er naar uit jullie allemaal 
weer te zien. Uiteraard gaat alles volgens de huidige 
richtlijnen. 

De Lónse bieb is voorlopig geopend op: 
Woensdag 14.30 tot 17.30 uur
Vrijdag 14.30 tot 17.30 uur

Voor actuele informatie en openingstijden zie: 

https://www.biblioplus.nl/openingstijden/detail.199635.html/bibliotheek-servicepunt-overloon/
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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!

11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
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10.30 uur
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KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
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12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergade-
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Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
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KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
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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
23 en 25 november
HOT, alternatieve HKTT
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 

Op woensdag 1 juli heeft de Lónse bieb haar deuren 
weer geopend. Wij kijken er naar uit jullie allemaal 
weer te zien. Uiteraard gaat alles volgens de huidige 
richtlijnen. 

De Lónse bieb is voorlopig geopend op: 
Woensdag 14.30 tot 17.30 uur
Vrijdag 14.30 tot 17.30 uur

Voor actuele informatie en openingstijden zie: 

https://www.biblioplus.nl/openingstijden/detail.199635.html/bibliotheek-servicepunt-overloon/
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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 12 juli.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.

De winnaar van de puzzel
uitgave 24 juni is:

Floor Hofmans
(PLIEN)

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.

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

4 3 6
1 2 7 4

8 1
9

6 5
4 9 3

1 2 5
3
7 9 2 8 1

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 
achter elkaar gelezen de oplossing.

AERONAUT
ANANAS
BOEKENKAST
BOXEN
CAESAR
CELDEUR
CENTRALE
EGGEN
ELFEN
ENTER
FRONS
GESEL
GRAVIN
IMKER

INLEG
KLASSENAVOND
KOPPELSTUK
LIEFDESDRANK
NAIEF
OMEGA
PRECIES
REKEST
SCHUIT
SELECT
TERTS
VISETER
VLONDER
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beauty & health
Carolinasalon

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
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