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Pittig...

Benieuwd naar de stand van 
zaken met de Pit, gaan we in 
gesprek met twee bestuur-
ders in een beangstigend stil-
le en lege Pit. Onze gespreks-

partners zijn - zo zien we als de mondkapjes afgaan 
- secretaris Huub Weerts en penningmeester, tevens
interim-voorzitter, Fons Derks.

We weten uit eerde-
re berichten dat de Pit 
in zwaar weer zit. De 
bezettingsgraad van 
de zalen en de andere 
ruimtes is goed. In 2019 
werden er maar liefst 
1936 activiteiten geor-
ganiseerd, vertellen de 
heren met enige trots. 

Het bestuur was al ge-
ruime tijd bezig om de 
Pit toekomstbestendig 
te maken, de Pit 2.0 ge-
noemd, door te kijken waar we verbeteringen kunnen 
doorvoeren als het gaat om o.a. gastvrijheid, sfeer, 
klantvriendelijkheid, communicatie, beleid en organi-
satie. Ook meer zelfwerkzaamheid door verenigingen 
die gebruik maken van de Pit en meer inzet van vrij-
willigers i.p.v. betaalde krachten, was het devies. Het 
dagelijks beheer is momenteel in handen van een en-
thousiast vrijwillig beheersteam.

Het was echter de Coronacrisis, waarin we een jaar ge-
leden werden ondergedompeld, waardoor de Pit het 
echt moeilijk kreeg. Zo kort na de nieuwbouw in 2014 
en door een teruglopende omzet was er geen gelegen-
heid geweest voldoende reserves op te bouwen, om 
een dergelijke klap op te kunnen vangen. De regelin-
gen vanuit de overheid (o.a. NOW) bieden ook te wei-
nig soelaas. Fons Derks: “dankzij tijdelijke financiële 
ondersteuning van de gemeente Boxmeer en niet te 
vergeten de inzet van veel vrijwilligers, hebben we de 
deuren niet definitief hoeven sluiten”. 

Het bestuur is afgelopen najaar met de gemeente Box-
meer in overleg gegaan voor een structurele oplossing 
voor de lange termijn. Die oplossing hebben ze gevonden 

in de eigendomsoverdracht aan de gemeente. Ook in de 
andere dorpen van de gemeente Boxmeer - met uitzon-
dering van Vortum-Mullem, waar het gemeenschaps-
huis ook ’n caféfunctie heeft - zijn de gemeenschaps-
huizen eigendom van de gemeente en ligt het beheer 
bij een beheersstichting. Huub Weerts: “bij dit overleg 
hebben we de Raad van Toezicht, Dorpsraad, fractie-
voorzitters uit de Overloonse politiek en een financieel 

adviseur betrokken om 
een weloverwogen be-
sluit te kunnen nemen”. 
Bij het uitwerken van de 
details zijn nadrukke-
lijk de renovatie van de 
Blauwe zaal, aanpassing 
van de koeling, geluid, 
en beeld voor het hele 
gebouw meegenomen. 
Het was nog even de 
vraag of de andere fu-
siegemeenten van het 
Land van Cuijk de over-
dracht zouden accorde-
ren. “Ook van daaruit 

hebben we groen licht gekregen.”

“Het is een pijnlijke stap om het eigendom van deze 
gemeenschapsvoorziening, dat al 70 jaar in handen 
van de Overloonse gemeenschap is, uit handen te moe-
ten geven. Anderzijds is het ook een bevrijding en valt 
er een grote last van onze schouders”, bekennen de 
bestuurders. “We kunnen ons nu volledig gaan rich-
ten op ons doel: Overloon een gastvrije accommodatie 
bieden waar we kunnen blijven samenkomen. Met de 
overtuiging dat dit de beste oplossing voor Overloon 
is, gaat op 1 maart bij de notaris de handtekening on-
der de overdrachtsakte.

“Na een bijzonder zwaar jaar voor het bestuur/perso-
neel en alle vrijwilligers kunnen we nu weer vooruit 
kijken. We hebben nog één hobbel te nemen en dat is 
Corona. Wanneer kunnen we open en de Overloners 
weer gastvrij ontvangen!” 
Drie mondkapjes verlaten de prachtige gemeenschaps-
voorziening, die sinds 2014 de Pit heet. Nog net op 
tijd voor de avondklok trek ik thuis de deur achter mij 
dicht: ervan overtuigd dat de Pit na Corona weer het 
centrum van onze dorpsgemeenschap wordt!
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Het mag geen naam hebben

•  Same wiëte we mier - ik ken wel “foës waer”, mar “’ne foësen appel…?

•  Heb je ergens last van - laat het de gemeente weten - nu mag het…!

•  Sneeuwpret  >  IJspret  >  Dolle pret (binnenkort) ??

AZC, nou even opletten

Het AZC, wie kent het niet … ? Er gebeurt nu iets 
waar we met z’n allen even goed bij wakker moeten 
blijven. Want dit jaar moet de gemeenteraad beslui-
ten of het AZC hier blijft of dat het in 2022 dicht 
gaat.

Nu zijn we in Overloon bepaald niet asociaal maar 
af en toe ervaren we toch echt overlast van het 
AZC. De burgemeester heeft daarom besloten om 
een grote enquête te houden onder de bevolking 
naar, wat dan netjes heet, het draagvlak voor het 
AZC. Voor de goede orde: de Gemeente wil zich ui-
teraard sociaal opstellen naar vluchtelingen, maar 
heeft daarnaast ook financieel baat bij het AZC.

Voor dit draagvlak-onderzoek heeft de gemeente 
een professioneel bureau ingeschakeld dat zoiets 
ook al eerder heeft gedaan voor een andere AZC-lo-
catie. Maar ook al is het professioneel, tóch zit er 
een scherp randje aan.

Want inmiddels is bekend dat het onderzoek naar 
dertienduizend adressen zal gaan. Dat is best veel. 
En eigenlijk té veel. Want Overloon en Stevensbeek 
samen hebben het waarschijnlijk over ongeveer vijf-
duizend adressen. Kortom, de dorpen waar de over-
last het grootste is, vormen een minderheid in het 
onderzoek. De overige achtduizend adressen zijn in 
de andere plaatsen in de regio. En die liggen verder 
weg van het AZC. Kortom, we hoeven niet verrast 
te zijn naar de uitkomst van het onderzoek dadelijk: 
“Het valt in het algemeen best mee met die over-
last.”

Maar we leven in een democratisch land en daar-
in luisteren we óók naar de stem van de minder-
heid. In dit geval dus de stem van de Overloonse 
en Stevensbeekse burgers. Daarom is die enquête 
hartstikke belangrijk voor ons dorp. Dus als u die 
enquête gekregen hebt, vul die zeker in en laat we-
ten wat u er zelf van vindt.

Als Dorpsraad vinden we overigens dat het AZC op-
vang moet bieden aan mensen die het écht nodig 
hebben, maar zeker níet aan de asielzoekende min-

derjarige vreemdelingen (amv-ers) die hier voor het 
leeuwendeel van de overlast zorgen. De Dorpsraad 
is dus niet afwijzend tegenover het AZC, maar zou 
wel aan de gemeenteraad willen vragen om alleen 
tot verlenging te besluiten na garanties dat hier 
geen enkele amv-er meer wordt geplaatst. Want al-
leen dan raken we als dorpen verlost van de stroom 
incidenten – zowel thuis, op straat als bij de super-
markt – die we hier sinds enkele jaren meemaken.

Kortom, vul s.v.p. de enquête in en laat uw eigen 
mening daarin duidelijk doorklinken! Hoe méér 
mensen uit Overloon hieraan meedoen, des te beter 
het is voor onszelf.
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting 
met het coronavirus te vermijden, vinden de vierin-
gen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige 
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de website 
van onze parochie www. theobaldusparochie.nl 
voor de meest actuele informatie.

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

•  Er mogen maximaal 30 personen bij de zondags-
vieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 27
februari aanwezig zijn.

•  Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.

•  Draag een mondkapje.
•  Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten

met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Noteer
uw naam en tel. nr. op de lijst van kerkgangers.

•  De gegevens van de vaste kerkgangers staan al ge-
noteerd op deze lijst. Daarna kunt u een liturgie-
boekje meenemen.

•  U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van el-
kaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.

•  De collecte wordt gehouden met de klingelbuul,
het collectezakje aan de lange stok.

•  In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
•  Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven

aan elkaar.
•  De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00

– 11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gast-
vrouw aanwezig zijn.

•  In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 14 februari – 27 februari

Zaterdag 27 februari 19.00 uur
Tweede weekeinde van de Veertigdagentijd
Gebedsviering

Intenties voor 27 en 28 februari: Carel van Abel 
vanwege zijn eerste sterfdag en zijn zwager Toon 
Janssen, Jos de Greef, Toon Jacobs en Sander Jacobs, 
Johan en Truus Schoenmakers.

Zondag 28 februari 10.30 uur
Tweede weekeinde van de Veertigdagentijd

Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Zondag 7 maart 10.30 uur
Derde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Intenties: Harrie en Marie Bardoel-van Duijnhoven

Kosterdienst
21 februari – 27 februari
Nelly van Gemert, tel. 642504

27 februari bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
28 februari – 6 maart
Tiny Willems, tel. 641814

7 maart – 13 maart
Jeanne Peeters, tel. 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 13 en 20 
maart bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiter-
lijk dinsdag 2 maart op te geven. U hebt daarvoor 
de volgende mogelijkheden: Met een envelop in de 
brievenbus naast de voordeur van de pastorie of via 
het e-mailadres van de parochie (info@theobaldus-
parochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 
10.00 – 11.30 uur in de pastorie. De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,-.

TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand februari op 27 februari, 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via 
het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via de 
Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen kij-
ken. De uitzendingen zijn te ontvangen: 
•  voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  voor abonnees van KPN/ Telfort/ XS4ALL/ glasve-

zelproviders, 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.
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.
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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 eerstvolgen-
de mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken wor-
den geluid en zal melding worden gedaan op de 
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt 
eveneens contact opnemen met het secretariaat van 

de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website www.
theobaldusparochie.nl

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

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

Vastenactie 2021
Werken aan je toekomst!

Vanwege de coronacrisis heeft Vastenactie beslo-
ten om de campagne ‘Werken aan je toekomst’ van 
2020 voort te zetten in de veertigdagentijd van 17 
februari tot 3 april in 2021. De campagne staat in 
het teken van beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Dit jaar blijft het the-
ma: Werken aan je toekomst! 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk onder-
steunt met Vastenactie projecten die beroepsonder-
wijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zam-
bia en Sierra Leone. Voor veel jonge mensen zijn 
vakscholen te ver weg. Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
naar school gaan en een vervolgopleiding krijgen 

om een vak te leren, zoals monteur, lasser, 
kleermaker, bakker of winkelier. 

U kunt met de Vastenactie 2021 meedoen 
via de collectebussen in de kerken, de Goe-
de Doelenlijsten of door rechtstreeks uw 
gift over te maken op het rekeningnummer 
van Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag. Graag in de betaalomschrijving 
zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst 
Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint 
Anthonis. 
Alvast hartelijk dank voor uw donatie na-
mens alle jongeren die met de projecten 
meedoen en willen werken aan hun toe-
komst!



4

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 eerstvolgen-
de mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken wor-
den geluid en zal melding worden gedaan op de 
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt 
eveneens contact opnemen met het secretariaat van 

de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website www.
theobaldusparochie.nl

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

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

Vastenactie 2021
Werken aan je toekomst!

Vanwege de coronacrisis heeft Vastenactie beslo-
ten om de campagne ‘Werken aan je toekomst’ van 
2020 voort te zetten in de veertigdagentijd van 17 
februari tot 3 april in 2021. De campagne staat in 
het teken van beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Dit jaar blijft het the-
ma: Werken aan je toekomst! 

De parochie Maria, Moeder van de Kerk onder-
steunt met Vastenactie projecten die beroepsonder-
wijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, Zam-
bia en Sierra Leone. Voor veel jonge mensen zijn 
vakscholen te ver weg. Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren 
naar school gaan en een vervolgopleiding krijgen 

om een vak te leren, zoals monteur, lasser, 
kleermaker, bakker of winkelier. 

U kunt met de Vastenactie 2021 meedoen 
via de collectebussen in de kerken, de Goe-
de Doelenlijsten of door rechtstreeks uw 
gift over te maken op het rekeningnummer 
van Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 
Den Haag. Graag in de betaalomschrijving 
zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst 
Parochie Maria Moeder van de kerk te Sint 
Anthonis. 
Alvast hartelijk dank voor uw donatie na-
mens alle jongeren die met de projecten 
meedoen en willen werken aan hun toe-
komst!

5

PLUS Verbeeten doneert
€ 3600,- aan Voedselbank

Onlangs eindigde de spaarcampagne voor een gra-
tis boodschappenpakket. De afgelopen maanden 
konden klanten van PLUS sparen voor een pakket 
met een winkelwaarde van maar liefst € 50,-.

Bij PLUS Verbeeten staat maatschappelijk verant-
woord ondernemen hoog in het vaandel. PLUS le-

vert namelijk al sinds jaar en dag aan de plaatselijke 
Voedselbanken. Nu haakte zij daarnaast ook in op 
de spaaractie voor het boodschappenpakket. Bij de 
kassa’s hadden klanten van PLUS Verbeeten de gele-
genheid om (een deel van) de spaarzegels te done-
ren aan de Voedselbank. PLUS Verbeeten heeft na 
de spaaractie, op basis van de gedoneerde zegels, 

72 van deze boodschappen-
pakketten ter beschikking 
gesteld aan de Voedselbank 
Land van Cuijk. Deze pak-
ketten vertegenwoordigen 
tezamen een winkelwaarde 
van in totaal € 3600,-!

Jan Verbeeten van PLUS 
Verbeeten: “Helaas zijn er 
in Nederland, en dus ook in 
onze omgeving, nog altijd 
mensen die van een zeer 
klein budget rond moeten 
komen. Wij zijn blij dat wij 
op deze manier, samen met 
onze klanten, ons steentje 
bij kunnen dragen.”

Vervoer door hulpdienst SWOGB
voor vaccinatie tegen Covid-19

Iedereen is of wordt binnenkort uitgenodigd voor 
de vaccinatie tegen Covid-19. De meeste senioren 
krijgen de uitnodiging van het RIVM met de vraag 
een afspraak te maken met de GGD. Sommige krij-
gen een uitnodiging en vaccinatie van de huisarts. In 
de uitnodigingsbrief staat het adres van de prikloca-
tie waar u terecht kunt.  

In gemeente Boxmeer is nog geen priklocatie. Tot 
nu toe worden de vaccinaties buiten de gemeente 
zoals in Wijchen, Helmond en Veghel gepland. De 
meeste senioren kunnen het vervoer naar deze loca-
ties in hun eigen netwerk regelen of gebruik maken 
van aangepast vervoer. Er zijn echter ook senioren 
die geen of zo’n klein netwerk hebben, geen ver-

voer op maat hebben en/of taxikosten niet kunnen 
betalen. Hierdoor kan voor deze mensen het vacci-
neren buiten hun bereik liggen.

De SWOGB wil voor deze groep mensen klaar staan, 
zodat ook deze senioren in de gelegenheid worden 
gesteld om zich te laten vaccineren. De vrijwilligers 
van de hulpdiensten willen en kunnen deze men-
sen gratis vervoeren. Wél onder de eerder gestelde 
voorwaarden/maatregelen: 1 persoon tegelijk ver-
voeren, met mondkapje en geen vervoer bij klach-
ten.
Telefoonnummer: 0485 792010

Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Op foto v.l.n.r.: Ruud Peeters (PLUS Verbeeten Vierlingsbeek), Régie Driessen (Voedsel-
bank Land van Cuijk) en Ton van Lieshout (PLUS Verbeeten Overloon)
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Telefooncirkel ook in Overloon 

Wilt u ook graag een goed be-
gin van de dag? Wij hebben nog 

ruimte voor nieuwe deelnemers bij de telefooncir-
kel! Houdt u van een praatje in de ochtend en wilt u 
graag aanspraak, dan is de telefooncirkel misschien 
iets voor u. Juist in deze tijd is het fijn contact te 
hebben en elkaars stem te horen. Tevens is het een 
goede sociale controle omdat de deelnemers vijf da-
gen in de week gebeld worden.

Een groepje ervaren vrijwilligers houden goed con-
tact met de deelnemers en in deze tijd is er voor ie-
dereen wat extra aandacht. In Overloon is dit Mariet 
Gerrits, die dit al acht jaar doet. Truus Peters (95) is 
al ruim twee jaar deelneemster van de telefooncir-
kel en zij wil het dagelijkse praatje niet missen. 

Hoe werkt een telefooncirkel?
Van maandag tot en met vrij-
dag rond 9.00 uur belt een 
van de vrijwilligers de eerste 
deelnemer. Na uitwisseling 
hoe het gaat, belt de eer-
ste deelnemer de volgende 
deelnemer en zo verder tot 
de cirkel rond is. Wat fijn is, 

is dat u als deelnemer een vaste plek in de cirkel 
hebt, dus dat u elke dag met dezelfde mensen con-

tact hebt en als het klikt kunt u daarbuiten ook nog 
contact met elkaar hebben.

De vrijwilligers en deelnemers komen uit de hele 
gemeente Boxmeer. Dat is natuurlijk helemaal geen 
punt als je elkaar belt. Zo kan lief en leed gedeeld 
worden.
Doordat je vijf dagen per week met elkaar belt leer 
je elkaar zoetjes aan kennen en is men betrokken 
bij elkaar.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met:
Mariet Gerrits, Uithoornlaan 0478 641448 of Dette 
Koenders 06-10430039 Sociom. De telefooncirkel is 
een dienst van de SWOGB in samenwerking met de 
KBO.

Daarnaast kennen we ook de “Telefonische contact-
lijn“ voor de leden van de KBO. Als u hierover meer 
wilt weten, neem dan contact op met een van de 
bestuursleden.

Links Truus Peters en rechts Mariet Gerrits.
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Herkent u iemand op deze foto? De woning?

In onze zoektocht naar de 281 gezichten, be-
horende bij de graven op het ‘Engels kerkhof’, 
vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Op 28 oktober 1944, twee weken na de be-
vrijding van Overloon, zat het 33e Field Re-
giment van de Royal Artillery, ingekwartierd, 
bij de boerderij van Beurskens, aan de Rieter-
dreef (Loons Vlak), destijds genaamd C213.

De Duitsers probeerden, zoals zij bijna dage-
lijks nog deden, van over de Maas, artillerie 
beschietingen uit te voeren, op de reeds be-
vrijde regio rond Overloon.

Zoals ook op deze morgen van de 28e okto-
ber 1944. Bij een voltreffer op de boerderij 
van Beurskens kwamen vijf Engelsen direct 
om het leven, enkele anderen stierven als-
nog, enkele dagen later.

Een van de direct gesneuvelden was Gunner 
Hubert Raymond Perrins, 21 jaar oud. Zijn 
ouders Thomas en Harriet Perrins uit Swan-
sea hebben het graf van hun zoon kort na de 
oorlog bezocht en verbleven toen bij lokale 
mensen.

Hiernaast vindt u de foto van een familie die 
gerelateerd moet zijn aan Hubert Perrins. De 
hierbij genoemde namen zijn: van Opbergen 
– Creemers en Beurskens.

Wie herkent iemand van de personen op de 
foto? Lijkt de woning met veranda niet op een van 
de noodwoningen die direct na de oorlog in Over-
loon gebouwd zijn?

Uw informatie graag naar: Leo Janssen 0478-582175 
mail: leojanssen1954@ziggo.nl

Uut de reacties òp ònze vörige vraog is gebleke 
det de loëkesaus toch vörnamelek ien Venroy wört 
uutgevônde en det dit ien Loën nauweleks gezet 
wört, dus dees uutdrukking wört nie òpgenome ien 
’t woordeboek. Mar d’r zien nog genoeg ândere 
ònbekende Lónse woorde, dus vraoge weej dizze 
kier òllie hulp beej ’t volgende: iën van ònze trou-
we volgers kwaam mit ’t woord foës en dan ien de 
combinatie mit ‘nen appel. Wette gillie hoe ‘ne fo-

esen appel d’r uutziet en of ge dè ok zegt ovver bv. 
’n paer of ‘ne wortel? Gaer wer òllie reacties nor 
info@wiewabewaart.nl, ’t gasteboek van ònze site, 
of sprekt òns gewoën án as ge òns taegekòmt.

Vest bedankt vör ‘t mitdenke!



8

In Nederland gooien we gemiddeld 34 kilo bruik-
baar eten en drinken per persoon weg. Enorm zon-
de natuurlijk! Zeker als je weet dat in Nederland 
meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens 
leven. De Voedselbanken leggen een verbinding 
tussen de verspilling van voedsel en de financiële 
nood van de mensen in onze samenleving. Om de 
cliënten van voldoende voedsel te kunnen voorzien 
werken de Voedselbanken samen met bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen 
we er samen voor dat armoede bestreden wordt, 
voedseloverschotten verdwijnen en het milieu min-
der wordt belast. Het motto dat we hanteren is dan 
ook: Oog voor voedsel, hart voor mensen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een 
voedselpakket?
Ga naar de website van de Voedselbank  www.voed-
selbanklandvancuijk.nl
Een aanvraagformulier kun je hier vinden bij Docu-
menten/links. Vul het aanvraagformulier zo volledig 
mogelijk in en stuur dit naar 
info@voedselbanklandvancuijk.nl 

In de gemeente Boxmeer is 1 uitgiftepunt (in Box-
meer). De uitgifte is iedere donderdag tussen 14:00 
en 15:00 uur. Het pakket kan daar opgehaald wor-
den.

In Nederland gooien we gemiddeld 34 kilo bruikbaar eten en drinken per persoon weg. Enorm
zonde natuurlijk! Zeker als je weet dat in Nederland meer dan 1 miljoen mensen onder de 
armoedegrens leven. De Voedselbanken leggen een verbinding tussen de verspilling van 
voedsel en de financiële nood van de mensen in onze samenleving. Om de cliënten van 
voldoende voedsel te kunnen voorzien werken de Voedselbanken samen met bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede bestreden 
wordt, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Het motto dan we
hanteren is dan ook: Oog voor voedsel, hart voor mensen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een voedselpakket?
Ga naar de website van de Voedselbank www.voedselbanklandvancuijk.nl
Een aanvraagformulier kun je hier vinden bij Documenten/links . Vul het aanvraagformulier zo
volledig mogelijk in en stuur dit naar info@voedselbanklandvancuijk.nl

In de gemeente Boxmeer is er 1 uitgiftepunt (in Boxmeer). De uitgifte is iedere donderdag 
tussen 14:00 en 15:00 uur. Het pakket kan daar opgehaald worden.

COVID-19 VACCINATIES 
Huisartsenpraktijken Van den Boom en Mooij

Iedereen in Nederland ouder dan 18 jaar wordt ge-
vaccineerd. Wanneer uw geboortejaar aan de beurt 
is dan ontvangt u automatisch een oproep. Dit kan 
zijn van de GGD of van de huisartsenpraktijk.

De huisartsenpraktijk is nu gevraagd door het RIVM, 
om haar patiënten geboren in 1956 en 1957 te vac-
cineren. Bent u dan geboren dan ontvangt u van 
ons een oproep voor de vaccinatie
.
Houdt u zich aan de geplande datum en tijd

Anders dan met de griepprik, krijgen wij de spui-
ten niet per stuk aangeleverd, maar in flacons met 
meerdere doseringen. Deze flacons zijn zeer be-
perkt houdbaar. Wij moeten alle doseringen uit een 
flacon gebruiken.

Het is daarom heel belangrijk dat u op de gese-
lecteerde dag en het geselecteerde tijdstip komt. 
Ook wanneer dit voor u betekent dat u hiervoor 
vrij moeten nemen van uw werk of afspraken moet 
verzetten. Helaas kunnen wij u niet nadien apart 
inplannen op het spreekuur, omdat wij niet voor 1 
dosering een flacon kunnen aanbreken.

Mocht u ECHT niet in de gelegenheid zijn te komen, 
meldt u zich. U schuift dan door naar een later mo-
ment. Dit moment is voor ons nog niet bekend. Ook 
dan ontvangt u van de huisartsenpraktijk in een 
kort tijdsbestek een oproep voor een vaste datum 
en tijd. Wij verzoeken u dan ook dringend om uw 
medewerking.

Komt u niet te vroeg. U blijft tot minimaal 15 mi-
nuten na de prik. Houd 1,5m afstand en draag een 
mondkapje.
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Mooie wandelroute

Mooie wandelroute van ongeveer 12 km van Kas-
teel Tongelaar Mill naar Natuur-Recreatie gebied De 
Kuilen. Via mooie landelijke route langs grasland, 
bossen en zandafgraving. Dan via Zuidelijke Berg-
seweg (waar mooi uitzichtpunt is, bij mooi, helder 

weer kun je Nijmegen en het Reichswald in Kleve 
zien) Dan via Vaardijk naar mooi wandelpad langs 
Lage Raam en prachtig Perenlaantje terug naar Kas-
teel Tongelaar.

Mooie wandelroute

Mooie wandelroute van ongeveer 12 km van Kasteel Tongelaar Mill naar
Natuur-Recreatie gebied De Kuilen. Via mooie landelijke route langs 
grasland, bossen en zandafgraving. Dan via Zuidelijke Bergseweg (waar 
mooi uitzichtpunt is, bij mooi, helder weer kun je Nijmegen en het 
Reichswald in Kleve zien) Dan via Vaardijk naar mooi wandelpad langs 
Lage Raam en prachtig Perenlaantje terug naar Kasteel Tongelaar.
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OOnnttmmooeettiinnggssppuunntt  vvoooorr  

rreeüünniieess,,  eexxppoossiittiieess,,  
wwoorrkksshhooppss,,  vveerrggaaddeerriinnggeenn,,  

lleezziinnggeenn,,  ggrrooeeppeenn  
ffiieettsseerrss  //wwaannddeellaaaarrss,,  uuww  eeiiggeenn

iinnvvuulllliinngg..  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Zie pagina achteraan.

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

Jezus zeide: Ik ben de weg en
de waarheid en het leven;
niemand komt tot de
Vader dan door Mij.
(Johannes 14:6) 

Met liefde hebben wij afscheid genomen 
van onze  moeder, schoonmoeder en oma

Annie
Spreeuwenberg – Jenniskens

Echtgenote van
Martin Spreeuwenberg †

*Horst, 05 april 1952  † Beugen, 31 januari 2021

Wij willen iedereen bedanken voor het
medeleven en de vele kaarten die we

mochten ontvangen. 

Angelique en Ben
Dennie en Tamara, Fenna, Guus, Daan

Correspondentieadres: 
Blauwstraat 9 
5841 CA Oploo 

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven
en belangstelling

na het overlijden van

Jan Goemans

willen wij u hartelijk bedanken.

Harold en Petra
Mark en Mirjam, Wilbert, Mathijs en Natasja,
de kleinkinderen en familie Goemans

Overloon, februari 2021



10

  
OOnnttmmooeettiinnggssppuunntt  vvoooorr  

rreeüünniieess,,  eexxppoossiittiieess,,  
wwoorrkksshhooppss,,  vveerrggaaddeerriinnggeenn,,  

lleezziinnggeenn,,  ggrrooeeppeenn  
ffiieettsseerrss  //wwaannddeellaaaarrss,,  uuww  eeiiggeenn

iinnvvuulllliinngg..  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Zie pagina achteraan.

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

ROOTS & CARROTS
B A L A N S  M E T  V O E D I N G

www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

Jezus zeide: Ik ben de weg en
de waarheid en het leven;
niemand komt tot de
Vader dan door Mij.
(Johannes 14:6) 

Met liefde hebben wij afscheid genomen 
van onze  moeder, schoonmoeder en oma

Annie
Spreeuwenberg – Jenniskens

Echtgenote van
Martin Spreeuwenberg †

*Horst, 05 april 1952  † Beugen, 31 januari 2021

Wij willen iedereen bedanken voor het
medeleven en de vele kaarten die we

mochten ontvangen. 

Angelique en Ben
Dennie en Tamara, Fenna, Guus, Daan

Correspondentieadres: 
Blauwstraat 9 
5841 CA Oploo 

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven
en belangstelling

na het overlijden van

Jan Goemans

willen wij u hartelijk bedanken.

Harold en Petra
Mark en Mirjam, Wilbert, Mathijs en Natasja,
de kleinkinderen en familie Goemans

Overloon, februari 2021

11

Hier lopen wegen die naar Rome gaan het bos in

Veel van ons zullen de titel van dit stukje herkennen 
uit het prachtige lied van Suzan & Frank & Snelle: 
‘Stil hier aan de overkant’. Die zin ‘Hier lopen we-
gen die naar Rome gaan het bos in’, geeft heel mooi 
aan dat op het platteland de grote complexe wereld 
nog iets eenvoudiger is.

Het pad afgebeeld op de foto vind je als je de Bos-
senhoekweg op gaat en na 300 meter links het 
bos in gaat. Dit is namelijk geen gewoon bospad. 
Miljoenen bakstenen zijn er over dit pad vervoerd. 
Hier lag de spoorlijn, waarover de bakstenen voor 
de bouw van St. Anna in Venray werden vervoerd. 
Ze werden geproduceerd van de Lónse leem in de 
steenfabriek aan de Bossenhoek.

Door toedoen van de heer Trynes, zakenman uit 
Venray, wordt in 1907 namelijk aan de noordkant 
van Venray gestart met de bouw van het Sint Anna, 
het ‘gesticht’ voor vrouwen. Dit werd opgericht 
door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria uit 
Gent. Trynes zorgde ook voor de bouw van de Over-
loonse steenfabriek. Dit pad is nu deel van de Over-
loonse ATB route en als je er overheen fietst voel je 
een stevige ondergrond, de resten van de spoorlijn.

In St. Anna werden de mensen destijds met liefde 
verpleegd, maar met weinig kennis of hulpmidde-
len. Voor velen van hen moet het leven gevoeld 
hebben als een donkere tunnel, met weinig licht 
aan het eind. Een beetje als dit pad, ook met licht 
aan het eind. Misschien leidt dit pad vanuit het bos 
ons ook wel naar het begin van de weg naar Rome.    

Gert-Jan Nabuurs 

Inwonersenquête over AZC Overloon
Onderzoek naar ervaringen met zes jaar opvang asielzoekers

In aansluiting op het artikel over deze enquête in onze vorige uitgave (pagina 17):
Ondertussen heeft iedereen een brief van de gemeente ontvangen.

De enquête draagt er toe bij om tot een besluit te komen om de
opvang asielzoekers te verlengen of te beëindigen.

Wilt u de vragenlijst vóór 1 maart 2021 invullen?
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Voor de winkel geldt: Afhalen op afspraak mogelijk!

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

winkeloverloon@vangemertbv.nl
06-83260582 (ook whatsapp) Advies nodig?U kunt ook met onsvideobellen viawhatsapp!

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043 
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol
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Voor de winkel geldt: Afhalen op afspraak mogelijk!

Installatievakwinkel Overloon - Mill
0478 - 507171   •   www.vangemertbv.nl
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06-83260582 (ook whatsapp) Advies nodig?U kunt ook met onsvideobellen viawhatsapp!
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Green Room en livestreams tijdens
open dag Metameer Stevensbeek

Stevensbeek - Plof neer op de bank, schuif aan de 
keukentafel, laptop erbij… open dagen in corona-
tijd: online. Vrijdag 26 februari van 17.00 tot 21.00 
uur is de online open dag van Metameer Stevens-
beek. Naast het bekijken van filmpjes ervaart de 
bezoeker het Metameergevoel. Zo is er de Green 
Room, kunnen groep 7- en 8-leerlingen meedoen 
aan verschillende livestreams en ontmoeten zij do-
centen en leerlingen. Voor persoonlijk contact zijn 
de 1-op-1-videogesprekken, maar vragen stellen 
kan ook via de chat of telefoon.

Harm Mulder, teamleider brugklassen: “Normaal 
bezoeken meer dan duizend bezoekers onze locatie 
tijdens de open dag. Je proeft dan echt de sfeer, daar 
heeft een aanstaande brugklasser het meest aan. 
Online laten we groep 7 en 8 dit zo goed mogelijk 
ervaren, met alle livemomenten die dag. Gelukkig 
kwam groep 8 in november naar onze meeloopda-
gen. Dus ze zijn al eens bij ons op school geweest.”

Examenleerlingen laten hun school zien met film-
pjes
Xena, Nina, Tess en Thijs laten tijdens deze lockdown 
hun school zien in negen filmpjes. Thijs Steinmann 
(18): “Dat was leuk om te doen, ook om te laten 
zien waarom ik Metameer een fijne school vind. Aan 
de andere kant was het ook raar in de lege school, 
want bijna alle leerlingen zijn thuis.” “Klopt,” vult 
Tess Laurant (15) hem aan, “dit maak je niet vaak 
mee. Voor groep 8 is het toch belangrijk om erach-
ter te komen of je je hier op je gemak voelt. Met 
deze filmpjes proberen we dit zo goed mogelijk te 
doen.”

Met de open dag op Metameer Stevensbeek sluit 
het Land van Cuijk de periode van alle voorlichtings-
activiteiten. De open dag is van 17.00 tot 21.00 uur 
op de brugklaspagina op metameer.nl.

Xena Willems en Thijs Steinmann tijdens het filmen op 
Metameer Stevensbeek
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u kunt bij ons
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even

opwarmen volgens de instructies! 

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227 

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl

0478-700518

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, laptops, printers, cartridges, 
wifi, onderhoud en reparatie.  
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Agenda
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!

2021
7 april
OVO, thema-avond pleegkinde-
ren, de Pit, 20.00 uur

8 april
EHBO, digitale les
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 april
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
12 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
12 t/m 15 april
KBO, Oosterse dagen
14 april
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur

20 april
OVO, reisje naar het Veluwszand-
sculpturenfestijn, vertrek vanaf 
kerkplein, 8.00 uur
21 april
OVO, thema-avond opruimcoach, 
de Pit, 20.00 uur
30 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
1 mei
De Pit Theater, De Duivelsbrug 
(Mannen van Naam), 20.00 uur
5 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek 
vanaf de Pit, 19.00 uur

Durf gerust te vragen…

Op dit moment zijn we nog steeds 
in een situatie dat de normale 
groepsactiviteiten opgeschort zijn 

en dat we maar weinig mensen kunnen ontmoeten.
Toch gaan er ook veel zaken door; de boodschap-
pen, bezoek aan de huisarts of de fysiotherapie 
en ook de sociaal werkers van Sociom komen nog 
steeds op huisbezoek als dat gewenst is.

Diny Kuppen is al 13 jaar WWZ coördinator in Box-
meer, bij wie u met al uw vragen over wonen, welzijn 
en zorg terecht kunt. De WWZ coördinatoren weten 
de weg als u vragen heeft over b.v. alarmering, hulp 
in de huishouding, persoonlijke verzorging of als u 
op zoek bent naar meer sociale contacten. 
Vanwege de toename aan vragen heeft Diny Kup-
pen versterking gekregen van Marlies Leijsten. Sa-
men kunnen ze u verder helpen bij uw vragen en 
komen (zo mogelijk) bij u aan huis voor een per-
soonlijk gesprek.

Ook de ouderenadviseurs in de gemeente Boxmeer 
kunnen u met raad en daad bijstaan als u vragen 

hebt. De ouderenadviseurs zijn actief vanuit een sa-
menwerkingsverband van KBO, SWOGB en Sociom. 
Zij zijn op de hoogte van de sociale kaart en kunnen 
u goed verder helpen bij uw vragen. Misschien kent
u de ouderenadviseur, die actief is in uw dorpskern
en anders kunt u de ouderenadviseurs vinden op de
site van de SWOGB of contact opnemen met Dette
Koenders.

Verlegen
We merken dat veel mensen verlegen zijn om hun 
vraag te stellen. Meestal willen we een ander niet 
lastigvallen of hebben we een drempel om de tele-
foon te pakken. 
Dat hoeft echt niet. We komen graag naar u toe en 
kijken samen met u wat we kunnen betekenen. Dus 
mocht u een vraag hebben, bel ons dan gerust

Diny Kuppen 06-29386266
Marlies Leijsten 06-82127259
Dette Koenders 06-10430039
Of stuur een mail naar teamboxmeer@sociom.nl
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28

De CDA-fractie, wethouders en het 
bestuur van de afdeling Boxmeer, wensen 

alle inwoners een heel fijn kerstfeest en 
een gezond 2019. 

VDB/LO

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

VDB / LO  wenst U gezellige feestdagen en vooral een 
gezond  en  lokaal politiek  voorspoedig  2019 
 

Jeu Verstraaten 
wethouder 

Marc Oudenhoven 
raadslid 

Fons van Mil 
raadslid (fractie vrz.) 

 

Johan Hermanussen 
raadslid 

 

 

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN

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

 

Praktijk voor fysiotherapie 
W.M. van Iersel,  I.H.G. Schreurs,  R. Verschuren
K. Peeters diëtist
Kerkpad 1 5825 BA  OVERLOON

 0478 – 641942

Heeft u wel eens last van draaiduizeligheid ?

Vaak wordt het duizelige gevoel 

veroorzaakt als u (snel) gaat liggen 

of opstaat. 

De klachten duren op het moment 

zelf maar kort, maar kunnen regel-

matig terugkomen bij het bewegen. 

Draaiduizeligheid is door ons 

adequaat en goed te behandelen 
door een effectieve oefentherapie. 

Die zorgt dat u snel verlost bent 

van uw klachten.
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8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
16 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t 
Helder
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en 
de Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
20 mei
EHBO, buitenoefening of digitale 
les
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur 
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmu-
ziek
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
14 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

14 t/m 18 augustus
Kermis
17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
11 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
12 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
24 en 25 september
Loën wet ‘t
25 en 26 september
Oorlogsmuseum, Militracks 
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
23 oktober
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt, de Pit 11.00 
-13.30 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein

13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan 
huis, 10.00 - 13.00 uur

2022
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, 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 28 februari

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen.

De winnaar van de
puzzel uitgave 10 februari:

Jan Bongarts
(PLUS Verbeeten)

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.

AFGRONDEN
BARET
CENTRA
EENZAAM
ERNST
FOTOZAAK
GLOBE
GLUHWEIN
GROEP
HAVEN
KAASDRAGER
KOUDWATERBAD
KWAAD
LENTE

OVERSTE
PLASMA
RAVAGE
REAAL
RINGWORM
RUCHE
SCHAPEN
SCHOON
SPIREA
SPRONG
TOILETPAPIER
WACHTEN
WICHT

1 2 3 4 5 6 
7 8
 9 

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

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

9 2 1 5
1 2

3 4
9 1 8 7

4 5
8 3
1 2 8

6 7
7 5 3
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Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 1 t/m 6 maart 

• ¾ Appelkruimelvlaai        €   6,30 
• Spelt tarwe dubbel donker    €   2,05 
• 8 Wit tarwe broodje zacht + 2 gratis 

 
Reclame: 8 t/m 13 maart 

• ¾ Stroopwafelvlaai       € 9,90 
• Wit meergranen vloer oer     € 2,00  
• 4 Bruin tarwe mueslibol + 1 gratis 
•  

Wij zijn bezig om de nieuwe warenwet- 
telijke benamingen aan onze producten  
te geven. Vandaar de nieuwe namen.  

 
 
Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 
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PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

       06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2021:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   10 maart
aanleveren uiterlijk 3 maart 20.00 uur
   

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

 
 

Belangrijke telefoonnummers: 

1. Als elke seconde telt, bij 

levensgevaar of heterdaad, 

bel dan onmiddellijk 112 

2. Politie: 0900 8844  

Wijkagent janne.blom@politie.nl 

3. Anoniem bellen:  0800 7000 

4. Huisartsenpost Boxmeer 

0900 8880   spoed op ma t/m vr 

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor 

dringende medische vragen die 

niet kunnen wachten tot het 

eerstvolgende spreekuur van uw 

eigen huisarts 

5. Brandweer: 088 0208208 

6. Maasziekenhuis Boxmeer:  

0485 845000 

7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911 

 

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer: 

 0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

 •  Groen, plein, stoep, fietspad, weg

 0485 585911 of bij spoed 06 53735353

 www.boxmeer.nl tab melding doen

 • Zorgloket: 0485 585865

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527 

 
 

www.doorvandijck.nl 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid 

 
 
 

       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: 0478 – 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 

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


