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Realisatie monument en dorpsommetje
op het terrein De Oude Molen
Eind 2013 kreeg de
dorpsraad een telefoontje van W. Geurts
uit Vierlingsbeek met de mededeling dat hij de originele molenstenen van de molen aan de Oploseweg, totaal vernietigd tijdens de slag om Overloon in de herfst
van 1944, in zijn bezit had. Ze lagen namelijk bij zijn
moeder, die in Overloon geboren was, in de tuin. Deze
stenen lagen sinds de vernietiging van de molen op het
molenterrein, maar tijdens de ruilverkavelingsperiode
gaf de Gemeente Boxmeer opdracht aan de firma Arts
uit Groeningen om het terrein glad te maken. Zo kwamen de stenen in een opslag terecht bij deze firma.
Bij toeval kwam Wim Geurts daar en vond deze stenen
tussen de rest van de afval van het Overloonse molenterrein. Daar zijn moeder een foto van de Overloonse
molen in huis had hangen, kocht Wim deze stenen om
in de tuin van zijn moeder te plaatsen. Na haar overlijden werden de molenstenen tegen een vergoeding
aangeboden aan de Dorpsraad.

Voor zover bekend werd in 1446 de eerste windmolen
in Overloon gebouwd. De molen was een zogenaamde
grondzeiler (een molen waarvan de wieken bijna tot
aan de grond komen). De molen is in 1862 gebouwd
en in 1944 verwoest. De molen had de naam “Tevredenheid” en werd lange tijd beheerd door de familie
Bouwman. De laatste eigenaar was de familie Heurkens.
De Dorpsraad wilde het enige aandenken aan de molen niet verloren laten gaan en heeft de stenen ge-

kocht. De volgende stap was een mooie plaats zoeken
voor de stenen. In diezelfde periode had de gemeente
de intentie om ‘70 jaren leven in vrijheid’ niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. In ieder dorp werd een
werkgroep samengesteld om rond 5 mei 2015 deze
mijlpaal groots te vieren. Vanuit de Dorpsraad nam
Mia Peters deze taak op zich. Samen met Peter van den
Berg, Theo Cremers, Jan Lamers, Piet Marcellis en Peter
van de Pasch werd met Mia de werkgroep ‘70 jaar leven in vrijheid’ opgericht.
Vanuit de werkgroep ontstond het idee om op het terrein De Oude Molen de stenen terug te plaatsen. Juul
Baltussen heeft toen een monument met daarin de
molenstenen gecreëerd. Door de werkgroep werden
subsidiegelden aangevraagd. Ook de gemeente Boxmeer heeft een financiële bijdrage geleverd. Het plan
was om op 5 mei 2015 het monument te onthullen.
De Dorpsraad had daarnaast ook de wens het aanzicht

van Overloon, gezien vanuit Oploo, te verfraaien.
Na vele gedachten en gesprekken heeft dit plan
stap voor stap handen en voeten gekregen. Nadat
de duivenclub werd opgeheven, kwam het oude
molenterrein vrij.
Anjo Welles-Verhoeven (landschapsarchitecte) heeft
geheel pro deo een plan ontworpen dat inhield het
terrein te verfraaien, een dorpsommetje te maken
en het monument in het plan te integreren.
Volgende deadline voor de Dorpsraad was 5 mei
2020. Dan zou het plan gerealiseerd moeten zijn en
het monument worden onthuld.
Het monument, dat was inmiddels geregeld, het
groenplan ook, alleen de financiën, dat wilde maar
niet rondkomen. Vervolgens gooide corona roet
in het eten. Igor Derks van de gemeente Boxmeer
heeft in de zomer 2020 geholpen met de aanvraag
van nieuwe subsidiemogelijkheden. Uiteindelijk
hebben we in de wintermaanden bericht gekregen
over toekenning van subsidie hetgeen geresulteerd

heeft in het realiseren van de gemaakte plannen.
“Anjo, Igor, Juul, Mia en de werkgroep ‘70 jaar leven in vrijheid’ dank jullie wel voor het geloof in
het mooie plan en de hulp bij de realisatie hiervan.”
Begin maart is het dorpsommetje met inlandse
struiken en bomen passend bij het gebied gemaakt,
en het monument met molenstenen is daarin geintegreerd. Het is mooi dat Overloon een mooiere
aanblik heeft gekregen en dat diverse partijen de
handen in elkaar hebben geslagen om dit te kunnen realiseren. Ook de buurtbewoners hebben een
belangrijke rol gespeeld.
Het meedenken en mee willen helpen bij het realiseren
en onderhouden laten weer
eens zien hoe fijn het is in
een dorp te wonen en leven.
Laten we samen nu ook ons
dorp mooi houden.

Hier bij weer 2 foto’s waarvan wij niet weten waar Kijkt nu nog eens in dat oude fotoalbum of, als de
Allereerst wensen wij u een mooi 2021 toe, met veel bezoekjes aan onze site. In deze tijd is er meer
zolder opgeruimd wordt, blader er eens doorheen.
en bij welke gelegenheid deze gemaakt zijn.
gelegenheid om de site te bekijken, foto’s te herkennen
enstaat
een mailtje
te stureninom
bericht
Vaak
er informatie
dieeen
mooi
is om te bewakenbaar te maken. We zitten klaar om u antwoord teren.
geven.
Daar zijn wij van de Oude Schoenendoos goed
in. In ons archief is ruimte genoeg.

Meester Verdijk heeft veel oude schoolfoto’s uitgezocht en benoemd. De foto’s staan nog niet
allemaal op de site, er wordt hard gewerkt om bij hetOp
uitkomen
van
dezeongeveer
Globaal toch
een foto’s
groot deel
onze site
staan
10.000
en diverse
geplaatst te hebben. Mocht er hier of daar geen naam
bekend
zijn,
kijk
met
ons
mee
en
geef
filmpjes die u kunt bekijken. Een sitede
vol verrassingen. www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
namen die u weet even door.
Hieronder weer twee foto’s waarvan we niets weten. Kent u de namen en waar zij genomen zijn? Wij
horen het graag. Via de site kunt u mailen. De eerste is nummer A19819, de tweede A20434

De luchtfoto is nummer A16337. Op de site kunt u
hem vergroten om hem beter te bekijken.
De foto hiernaast is nummer A048367. Hij is denken
wij net zo oud als de foto van de vorige keer, maar
dan een andere klas. Dat was A00721.

Het mag geen naam hebben
• Tropisch regenwoud in Overloon - als onze weerman daar maar mee uit de
voeten kan…!

A19819

• Terug in Overloon - wat zullen die stenen blij zijn…!
• En nou - hou Overloon schoon…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus

Palmpasen
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Muzikale verzorging met orgelspel

Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen 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 besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er mogen maximaal 30 personen bij de zondagsvieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 27
maart 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 genoteerd op deze lijst. Daarna kunt u een liturgieboekje 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 elkaar 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 gastvrouw aanwezig zijn.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.
Vieringen 27 maart – 10 april
Zaterdag 27 maart 19.00 uur
Zesde weekeinde van de Veertigdagentijd
Begin van de Goede Week
Palmpasen
Gebedsviering
Intenties voor 27 en 28 maart: Jos de Greef
Zondag 28 maart 10.30 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Begin van de Goede Week

Zondag 4 april 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Gerda Willems en Joep Smeets
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: pastoor Van Boxtel
Kosterdienst
21 maart – 27 maart
Tiny Willems, tel. 641814
27 maart bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
28 maart – 3 april
Jeanne Peeters, tel. 641835
4 april – 10 april
Nelly van Gemert, tel. 642504
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 11 en 18
april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 30 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@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen
10.00 – 11.30 uur in de pastorie. De kosten voor een
intentie bedragen € 12,-.
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TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand , in maart op zaterdag 27 maart, worden
de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het tvkanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen 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 afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente 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
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt
eveneens contact opnemen met het secretariaat van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485471246 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

Overloonse Samara van der Wijst bij de Public Speaking Awards
vreemde taal te verwoorden, maar durven ook uit
hun comfortzone te stappen. Samara is helaas niet
door naar de landelijke online finale.
Samara van der Wijst (15) uit Overloon nam woensdag 17 maart deel aan de Public Speaking Awards.
Een wedstrijd georganiseerd door Nuffic waarbij
studenten en leerlingen van 15 t/m 18 jaar hun
Engelse spreekvaardigheid in de strijd
gooien. De voorronde vond in dit bijzondere jaar online plaats.
Samara, vierdeklasser van tweetalig vwo
op Metameer Stevensbeek, deed al eens
mee aan de Junior Speaking Contest.
Dat vond ze leuk om te doen. Ook schrijven kan ze goed. Maar daar kwam ze
pas later achter nadat ze eerst had ‘gefaald’. Deze persoonlijke ervaring bracht
ze over in een heel natuurlijke speech
tijdens de voorronde van de Public Speaking Awards. Samara vertelt: “Mijn zus
kan heel goed tekenen en ik wilde dat
altijd ook heel graag. Alleen ik was er niet zo goed
in. Daarna ben ik verhalen gaan schrijven, wat ik
veel leuker vind. Dit had ik niet ontdekt als ik niet
was ‘gefaald’ in tekenen.”
De zestien deelnemers aan deze speechwedstrijd
zijn niet alleen in staat hun boodschap in een
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Een bewuste keuze
Uit hun comfortzone stappen, een extra uitdaging
zoeken. Tweetalig onderwijs (tto) is een bewuste
keuze. Het maakt niet uit of leerlingen op de basisschool weinig of
veel Engels hebben gehad; het is
even wennen, maar iedereen kan
tto kiezen. Metameer biedt zowel
tto aan op de locatie Stevensbeek
als de jenaplanlocatie in Boxmeer.
In Stevensbeek kunnen leerlingen
kiezen voor tweetalig havo en vwo.
Jenaplan Boxmeer biedt tto aan
op havo/vwo-, vmbo-t/havo- en
vmbo-niveau. Wie hiervoor kiest,
krijgt vakken in het Engels van
Cambridge opgeleide docenten en
van wie Engels de moedertaal is.
Daarnaast ontwikkelen leerlingen een brede blik op
de wereld.
Meer informatie over tweetalig onderwijs op
Metameer.nl.

GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 3, deel 1)
Auteur namens de werkgroep: Arno van Dijk
Op de begraafplaats van de Commonwealth War
Graves Commission in Overloon, in de volksmond
ook wel het Engels kerkhof genoemd, bevinden

zich 281 graven. Ieder met een eigen verhaal.
In deze reportageserie belicht de Werkgroep Overloon War Cemetery iedere keer kort een zo’n bijzonder verhaal. Deze keer grafnummer 14, vak III,
rij E.

Hubert Orr (1910 – 1944)
De fatale splitsing
‘We hebben toch troepen gestationeerd op die andere straat, of niet?’
‘Ja, natuurlijk hebben we dat.’
‘Maar ik denk niet dat dit een van ons was. Het
klonk als een Duits machinegeweer.’
‘Ja, zo klonk het enigszins.’
(Bron: citaat uit ‘Roscoe the bright shiner’, Biografie
over Charles Barnet ‘Roscoe’ Harvey)
Hubert Gerald Orr wordt geboren in 1910. Hij is de
zoon van Lieutenant Colonel Gerald M. Orr en Evelyn Orr. Hubert trouwt met Helen Leir, afkomstig uit
Camberley (Surrey) en weet in het leger op te klimmen tot Lieutenant Colonel, dezelfde rang die zijn
vader ook had in het leger.
In september 1944 is Hubert de Battalion Commander van de Durham Light Infantry, 3rd Battalion
Monmouthshire Regiment.
De dood van Orr is terug te voeren naar een plotseling besluit van een Duitse Kampfgruppe de nacht
daarvoor. Dat besluit zet een kettingreactie in gang,
een serie opeenvolgende gebeurtenissen die de volgende dag zullen eindigen met het drama in Sint
Anthonis.

Lieutenant Colonel Hubert Orr (Foto: Div. publicaties)

Onrust en wisselingen
In de dagen na de mislukte operatie Market Garden is het flink onrustig in het oostelijke deel van
Brabant en komt het tot verschillende schermutse-

lingen tussen de Britten en Duitse troepen die zich
hergroeperen en stationeren.
Op zaterdag 23 en zondag 24 september komen er
al Britse patrouilles uit de richting van Grave naar
Sint Anthonis. Beide keren raken ze in vuurgevecht
met in eerste instantie in het dorp toevallig aanwezige Duitsers en later met terugtrekkende Duitsers
waarbij een Duitse munitiewagen in brand wordt
geschoten. De Britten trekken zich op zondagavond
terug naar Grave, waarna er toch weer Duitsers terugkomen in Sint Anthonis.
Verandering van plan
Diezelfde zondag krijgen 5 Duitse half-tracks van
de 107e Panzerbrigade opdracht om vanuit Gemert
naar Oploo te trekken om daar de tactisch belangrijke splitsing Gemertseweg – Peelkant te bewaken.
Deze half-tracks zijn van het type Hanomag Sd.Kfz
251/21. Allen zijn uitgerust met een Drilling MG151machinegeweer, een anti-aircraft 3-loops 15
mm-machinegeweer dat wordt bediend door een
Panzergrenadier (de boordschutter). Dit machinegeweer is zo krachtig dat het bij een gecombineerde vuursnelheid van 2000 rounds per minuut zijn
hele voorraad van 3000 kogels in slechts 90 seconden eruit jaagt. De half-trackbemanning bestaat
verder uit de chauffeur en een aantal bewapende
infanteristen, maximaal 9 personen.
De 107e Panzerbrigade is onderdeel van de Kampfgruppe Walther, een geïmproviseerde eenheid van
fanatieke Duitse troepen onder bevel van Fallschirmjäger Kolonel Erich Walther. Deze Kampfgruppe is een verzameling troepen afkomstig van
de Lufwaffe, de Waffen-SS en de Wehrmacht (waaronder de 107e Panzerbrigade, die veel frontervaring
heeft opgedaan in Rusland). De Gruppe is opgericht
om de brug bij Lommel te heroveren. Dat mislukt
en de Gruppe raakt daarna verwikkeld in de strijd
om de Corridor, de geallieerde aanvoerroute naar
Nijmegen tijdens Market Garden. Zware gevechten
bij Son, Nuenen en Veghel zijn het gevolg.
Gesterkt door het tot staan gekomen offensief van
de geallieerden bij Arnhem besluiten de Duitsers
om het bruggenhoofd Venlo te versterken. Onderdeel daarvan wordt een verdedigingslinie die opgezet moet worden in de bossen tussen Stevensbeek
en Overloon.
Kampfgruppe Walther besluit daarop, om uit handen te blijven van het oprukkende Britse leger, die
nacht van zondag op maandag vanuit Gemert te
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vertrekken en via Elsendorp en Oploo of Sint Anthonis naar Overloon te rijden.
Apocalyptisch
Toch zal de Kampfgruppe die nacht alsnog kiezen
een andere route te volgen. Een meer beschutte
route om zich aan het zicht te onttrekken van de
Britse bommenwerpers die de terugtrekkende Duitse troepen volop met bommen bestoken. In plaats
van Elsendorp en Oploo kiest de Gruppe nu voor
een route via Bakel en Milheeze richting De Rips.
Aangekomen bij het jachtopzienershuis aan de Stippelberg, midden in de bossen aan de weg van Milheeze naar De Rips, houdt de Gruppe halt. In het
huis op de bovenverdieping bevinden zich 3 mannen die vanaf daar de troepenbeweging nauwkeurig volgen en driftig aantekeningen maken: Hendrik
Jan Ledeboer en de broers Jas en Noud van der Ven
(beiden centrale figuren in het plaatselijke verzet).
Plotseling horen zij twee Duitsers de trap op komen
en worden 2 van de 3 mannen onder schot gedwongen om een eind met de Gruppe mee te gaan en
hen de weg naar Venray te wijzen. Die weg is de Hazenhutsedijk, even verderop rechts. Het moet een
surrealistisch en angstig apocalyptisch beeld zijn om
midden in de nacht op die eenzame locatie opeens
een complete Kampfgruppe bestaande uit tientallen tanks en voertuigen en honderden militairen
voor je deur te hebben staan en de weg te moeten
wijzen. Maar de 3 doen wat hen wordt gevraagd, ze
hebben geen keuze. De volgende ochtend nadat de
laatste Duitsers van de Gruppe zijn gepasseerd zien
de mannen een paar uur later over dezelfde weg de
eerste Britse troepen langskomen.
De fatale maandag
Onwetend van de plotselinge routeverandering van
hun Kampfgruppe tijdens de afgelopen nacht, staan
op maandagmiddag de 5 half-tracks nog steeds op-

gesteld bij de splitsing Gemertseweg – Peelkant.
Bij de splitsing zelf 3 half-tracks en de andere 2
een eindje verderop aan een zijweg van de Peelkant. Er is geen communicatie meer geweest met
de Gruppe, want de half-tracks zijn nog steeds in
afwachting van de komst van de Kampfgruppe uit
de richting Elsendorp. Wachten en wachten. Zou er
iets misgegaan zijn? Ze blijven de omgeving goed in
de gaten houden, want ook zij horen vanaf die locatie de onophoudelijke geluiden van een paar kilometer verderop, de Britse regimenten die vanaf de
ochtend over de Deurnseweg richting Oploo trekken. Plotseling horen de half-trackbemanningen uit
de richting Elsendorp het geluid van rijdende tanks
dichterbij komen. Zal dat hun Kampfgruppe zijn?
Eindelijk!
Tegelijkertijd blijft
Sint Anthonis uit
de richting Oploo
volstromen
met
Britse troepen van
de 3rd Battalion
Royal Tank Regiment (3RTR) van
Lieutenant Colonel David Silvertop
(de bevrijder van
Antwerpen) en de
3rd Battalion Monmouthshire Regiment (3MONS) van
Lieutenant Colo- Colonel David Silvertop
nel Hubert Orr. De (Foto: Warcemeteries.nl)
troepen zullen in Sint Anthonis wachten op de versterkingen van de 159e brigade. De eerder die ochtend in Sint Anthonis nog aanwezige Duitsers hebben zodra ze de eerste Britten zagen aankomen het
dorp snel verlaten.

Hanomag Sd.Kfz 251/21 – Duitse half-track met het drie-loops 15 mm-machinegeweer
(Foto: Wikimedia Commons)
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Terwijl de half-trackbemanningen op de
splitsing
Gemertseweg – Peelkant nu verwachten hun Kampfgruppe snel in beeld
te krijgen, verlaat in
Sint Anthonis Silvertop zijn veilige tank.
Zijn chauffeur brengt
hem in een jeep naar
de afgesproken overleglocatie een eindje
verderop, de splitsing
Lepelstraat – Perdshemel. Ook Hubert Orr
komt daar naartoe.
Silvertop is rond 15.30
uur in Sint Anthonis
gearriveerd, Orr iets
eerder. Beiden zijn kort
daarvoor via de radio

opgeroepen door Brigadier Generaal Charles Barnet
“Roscoe” Harvey (Brigade Commander 11th Armoured Division) dat hij (Harvey) en zijn Brigade Major
J. Thompson bijna in Sint Anthonis zijn. Harvey wil
spoedoverleg met Silvertop en Orr over conflicterende rapporten over de exacte posities van de
voorste Britse troepen.
De gekozen overleglocatie, de splitsing Lepelstraat
– Perdshemel, is een vrij open plek waar de Lepelstraat naar het zuiden afbuigt naar Oploo. Deze
splitsing is een merkwaardig gekozen locatie. Logischer zou zijn geweest onder deze omstandigheden
te overleggen op een beschutte, beveiligde locatie.
Op de splitsing Gemertseweg – Peelkant kijken

de half-trackbemanningen nu in spanning de
Germertseweg af. Het geluid uit richting Elsendorp
wordt steeds luider. Ieder moment kunnen de eerste
voertuigen van hun Kampfgruppe in beeld verschijnen. Eindelijk, daar zijn ze en… Tot hun grote schrik
zien ze daar opeens niet hun Kampfgruppe komen,
maar Britse tanks! Wegwezen! NU! Ze moeten hier
weg!
Vervolg en slot in de volgende editie:
Drama in Sint Anthonis.
De Werkgroep Overloon War Cemetery stelt zich o.a.
ten doel om bij zoveel mogelijk graven op de CWGC-begraafplaats de foto’s en verhalen te achterhalen, eer te brengen aan de
aldaar begraven gevallenen en zo deze geschiedenis levend te houden. Meer
info over het project en de
werkgroep op:
www.werkgroepoverloonwarcemetery.jouwweb.nl
www.facebook.com/WerkgroepOverloonWarCemetery/
Bronvermelding:
• Autumn Gale (auteurs
Jack Didden & Maarten
Swarts)
• Kampfgruppe
Walther
and Panzerbrigade 107
(auteurs Jack Didden &
Maarten Swarts)
• Roscoe the bright shiner
(auteur Tim Fitzgeorge-Parker)
• Oorlog en bevrijding in
Oploo c.a. (auteurs M.
Goossens & J. van Gogh)
• De auteur dankt: Martien
Mahler, Piet Peters, Oscar Huisman, Hans Ooms,
Will Trienekens
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ZooParc Overloon gestart met bouw
tweede fase Zuid-Amerika-gebied
ZooParc Overloon is gestart met de bouw van de
tweede fase van het nieuwe expeditiedeel Madidi.
In het gebied van bijna 1 hectare zullen maar liefst
twintig diersoorten te zien zijn. Bezoekers beleven
een expeditie naar Zuid-Amerika, waar zij niet alleen
dieren maar ook planten en verhalen uit dit werelddeel ontdekken.
Onderdeel van het nieuwe gebied is een 700 vierkante meter groot gebouw, waarin jaarrond een
tropisch regenwoud kan worden bezocht. Het tropische klimaat zorgt ervoor dat zowel Zuid-Amerikaanse dieren- als plantensoorten zich hier, ook in
de winter, helemaal thuis voelen. Er zullen straks in
het park elf nieuwe diersoorten leven, waaronder
brilkaaimannen, tamandua’s (boommiereneters) en
gouden leeuwaapjes. Ook verhuist een aantal dieren binnen ZooParc naar ‘Madidi’, zoals reuzenmiereneters en tweevingerige luiaards.

en een hele nabije kennismaking met de Zuid-Amerikaanse natuur.”

Daarnaast geeft het Zuid-Amerika-gebied ZooParc
de mogelijkheid om bij te dragen aan de fokprogramma’s van kwetsbare of bedreigde soorten zoals
de gouden leeuwaapjes. Huibers: “In totaal telt Madidi straks tien soorten die onderdeel zijn van een
Europees fokprogramma. Zo kunnen we nog meer
bijdragen aan het behoud van bedreigde diersoorten.”
Natuurgetrouw
De eerste fase van Madidi, een volière waarin ruim
veertig Chileense flamingo’s, maar ook onder andere puna-ibissen en kuifhoenderkoeten hun intrek
hebben genomen, werd in september 2020 gerealiseerd.

Grote wens
Het nieuwe expeditiedeel was al lang een grote wens van general manager Roel Huibers. “In
het Amazoneregenwoud, dat een groot deel van
Zuid-Amerika beslaat, leeft 10 procent van alle
planten en dierensoorten ter wereld. Er leven veel
bijzondere diersoorten die nergens anders ter wereld voorkomen. Helaas staat dit gebied ernstig onder druk door de vernietiging van het regenwoud,
onder andere voor de aanleg van plantages. Wij
hopen met Madidi bezoekers hier bewuster van te
maken met vernieuwende en interactieve educatie

Huibers geeft aan met Madidi een nog mooiere,
betere en natuurgetrouwere omgeving te willen
creëren voor Zuid-Amerikaanse diersoorten. “Dat is
mooi voor onze gasten, maar zeker ook voor onze
dieren. Een aantal van de verblijven van sommige
dieren in ons park waren toe aan een upgrade en
het is fijn dat zij een splinternieuw onderkomen
krijgen dat voldoet aan alle eisen van nu.”
ZooParc Overloon overweegt later nog een derde
fase toe te voegen aan het gebied. “De inhoud van
die uitbreiding blijft nog even een verrassing”, aldus Huibers.

Ook dit jaar zijn we genoodzaakt om de collecte
uit te stellen. De collecte zal plaatsvinden in september. In juli zullen wij de exacte datum kenbaar maken en op welke wijze wij de collecte uit
gaan uitvoeren.
We gaan ervanuit dat tegen die tijd alles weer
een beetje normaal is en de coronamaatregelen
beperkt zullen zijn.
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Uitslag Verkiezingen Tweede Kamer 15 t/m 17-3-2021
Partij

Overloon

%

2021 2021
VVD
PVV
CDA
D66
GROEN L
SP
PvdA
CHRISTEN U
P vd DIEREN
50PLUS
Forum v DEM.
Henk Krol
JA21
VOLT
BBB
Briefstemmers
Overige 15

726
286
341
341
70
168
108
11
47
31
107
5
77
36
56
302
33

Opgeroepen
Opkomst
Opkomst %

3099
2745
89

27
10
12
12
2,5
6
4
0,4
1,7
1,1
4
0,2
2,8
1,3
2
11
1,2

Gem. Boxmeer

%

2017

2021

2021

2017

603
288
526
249
117
547
88
12
34
57
21

5044
2099
2872
2836
649
2164
901
131
487
202
744
11

25
11
14
14
3,2
11
4,5
0,7
2,5
1
3,8
0,05

3960
1934
3416
1877
1073
5406
649
104
297
353
226

41

2161
514

11
2

2953
2583
87,5

23584
19807
84

276
22435
19665
87,7

• Aantal stemmers in Overloon op maandag: 253. Op dinsdag: 277. Woensdag de rest.
• Aantal Briefstemmers in de gemeente: 2161. Het aantal van 302 in Overloon is een aanname.

• Aantal stemmers in Overloon op Maandag: 253, op Dinsdag 277. Woensdag de rest.
• Aantal Briefstemmers in de gemeente: 2161 . Het aantal van 302 in Overloon is een
aanname.
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Buurman en Buurman Broodjesservice
We willen ons graag even aan jullie voorstellen. Wij
zijn Jari en Koen Weerts.
Een project op school over ondernemerschap bracht
ons op het idee een broodjesservice op te zetten.
Vanaf begin december 2020 stappen wij elke zondagochtend vroeg ons bed uit om inwoners van
Overloon te voorzien van verse broodjes, onder de
naam Buurman en Buurman Broodjesservice. We
willen in deze Coronatijd graag iets betekenen voor
onze dorpsgenoten. Door Corona vinden mensen
het misschien niet zo fijn om de deur uit te gaan
voor boodschappen en daarom bedachten wij om
de broodjes naar hen toe brengen. Dit alles in samenwerking met Plus Verbeeten Overloon.
Inmiddels zijn we al een aantal maanden verder en
hebben we al een vast klantenkringetje waar we op
zondagochtend de broodjes thuis bezorgen. Hier
zijn we supertrots op.
Wilt u ook graag verse broodjes op zondagochtend
bij het ontbijt en deze bij u thuis bezorgd hebben
neem dan eens contact met ons op. We staan graag
voor u klaar.

Buurman en Buurman Broodjesservice Overloon;
06-38861711.
Bestellen kan de hele week via de app tot zaterdags
12.00 uur.
Op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt
u telefonisch uw bestelling doorgeven.
We bezorgen op zondag in 2 blokken:
Blok 1: 8.30 - 9.15 uur
Blok 2: 9.15 - 10.00 uur.
Kijk voor meer informatie op onze FB-pagina:
broodjesservice buurman en buurman.
Groetjes Buurman & Buurman (Jari en Koen)
Ajeto!

Met de aankomende paasdagen voor de deur hebben we een leuke actie verzonnen.
Bij elke bestelling op zondag 28 maart ontvangt
u een kleurplaat voor uw kinderen of kleinkinderen. U kunt deze inleveren voor donderdag 1 april
voorzien van naam en adres op Ringoven 69 of Snejerspad 24. Wij kiezen hieruit de mooist gekleurde
kleurplaat en op zondag 4 april brengen wij deze
persoon een leuke prijs.

Alternatieve 4-daagse
De 4-daagse van Nijmegen is ook dit jaar vanwege
corona afgeblazen, maar wandelaars die deze zomer toch een vierdaagse willen lopen, kunnen deelnemen aan de Alternatieve 4-daagse met start- en
eindpunt Oploo. Wie mee wil doen kan kiezen uit
30, 20 of 10 km per dag.
Het initiatief voor deze 4-daagse komt van een aantal 4-daagse wandelaars. De initiatiefgroep kan bogen op ervaring, want toen vorig jaar de 4-daagse
van Nijmegen uitviel, zette deze met succes een alternatieve 4-daagse op. Deelnemers krijgen gevarieerde routes voorgeschoteld, die hen door de groene omgeving van Oploo en zijn buurdorpen voeren.
Elke dag wordt daarvoor een routebeschrijving aangereikt, terwijl daar waar
nodig de route wordt bepijld.
Drie afstanden
Elke dag worden 3 afstanden uitgezet
met pauzeplaatsen. De afstanden zullen
ongeveer 10 – 20 en 30 km worden. De
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reguliere afstand van 30 km is uitgezet voor geoefende wandelaars, terwijl de routes met dag afstanden van 20 en 10 km geschikt zijn voor beginners en
mensen die een kortere afstand prefereren. Er kan
gestart worden vanaf 07.00 uur tot 10.00 uur.
De Alternatieve 4-daagse wordt georganiseerd vanaf dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 juli, de week
waarin de Nijmeegse 4-daagse ook gehouden zou
worden. Begin- en eindpunt van de Alternatieve
4-daagse is Koffiehuis Ons Moe in Oploo. Op elke
route zijn onderweg één of meer gelegenheden
waar men onder het genot van een drankje kan rusten.
Inschrijving is mogelijk vanaf 1 juni. Dat
kan via een link op de website van der
stichting Graancirkel (www.graancirkeloploo.nl). Voor meer informatie bel Piet
Bruisten (0623195493) of Henny Lenkens
(06-13818526).

Website “Wie wá bewaart”
voorbeeld voor heel Brabant…
In oktober 2004 ging onze Lónse dialectwerkgroep
“Wie wá bewaart” officieel van start. Dat heuglijke feit vond plaats tijdens een gevarieerd avondvullend programma in de bibliotheek, toen nog
gevestigd aan de Theobaldusweg. Hoogtepunt van
deze avond was een lezing van dialectoloog en
streektaalfunctionaris voor Noord-Brabant Jos Swanenberg over het ontstaan van de Land van Cuijkse
dialecten, de sociale, economische en emotionele
waarde van het dialect, de referentiespelling en de
toekomst van het dialect.
De mensen van het eerste uur van “Wie wá bewaart” moesten nog uitvinden hoe ze te werk zouden gaan. Ze waren het lang niet over alles eens.
Over één ding was wél meteen consensus; we gaan
onze bevindingen niet bundelen in een boek. We
kiezen voor een website om te communiceren met
geïnteresseerden, want dat is een mogelijkheid om
te blijven aanvullen en zo dit cultureel erfgoed levend te houden. In 2012 gaat de website de lucht in.
Bijzonder leuk is het, dat nu 17 jaar na de oprichting diezelfde Jos Swanenberg, inmiddels als hoogleraar diversiteit in taal en cultuur verbonden aan
de Universiteit van Tilburg, de website van onze
dialectvorsers in “Brabants” het kwartaalblad over
Brabantse taal, als voorbeeld stelt voor dialectclubs
en heemkundeverenigingen in heel Noord-Brabant.
Lees onderstaand zijn artikel en kijk ook eens rond
op www.wiewabewaart.nl.
Dialectwerkgroep Overloon: Wie wá bewaart
Welkòm òp de site van “Wie Wá bewaart”, de
dialectwerkgroep Loën die sinds oktoëber twiëduuzendvier bezig is mit t waerm hâlde, beejèn
zuûke, beware en òpslaon van ‘t Lónse dialect. Vör
‘n haffel bezuûkers zal ‘t allemól bekende kôst zien.
Ândere zun vör d’n urste kier kennis make mit âlde
Lónse woorde en wer ândere zun mit òns van maening verschille ovver wat wel of nie echt Lóns is.
Mit dizze site wille weej die discussie gaer òp gang
brenge, òns woordeboek verder ánvulle en dormit
de Lónse taal laevend hâlde.
We zijn op de website van Wie wá bewaart, de Dialectwerkgroep Overloon. Dat dorp ligt in het zuiden
van het Land van Cuijk en maakt deel uit van de gemeente Boxmeer. Dat we in het zuiden van het Land
van Cuijk zijn, zien we vooral aan de welkomstwoorden op de website: hâlde en âlde (‘houden’, ‘oude’).
Die vormen met een ‘l’ vinden we in Noord-Brabant
enkel in dit gebiedje. Het zijn vormen die ouder zijn
dan de Nederlandse en Brabantse tegenhangers
zonder ‘l’.
De werkgroep ging van start in 2004 en bestaat uit
Theo van den Berg, Hetty Coppis, Theo Cremers,
Renée Henckens, Peter Loonen en Klaas Roelofs. Zij
werken met een klankbordgroep; de koersballers,

minse van ‘ne respectabele laeftied, mit ‘ne brok
laeveservaring, de maeste gebore en getoge Lónders dus wat òns betreft mit de wijsheid ien pacht.
Ik moest even navragen wat koersballers zijn. Koersbal blijkt de Nederlandse naam voor de sport bowls
te zijn, waar ik vroeger graag naar keek op de BBC.
Het doel van de werkgroep is de Overloonse taal
levend te houden door het koesteren, vergaren, bewaren en opslaan van het Overloonse dialect. Dat
gebeurt allemaal online, op de website www.wiewabewaart.nl.
De website is tweetalig, Nederlands en Overloons,
en bevat informatie over de herkomst van het dialect, helder uiteengezette spellingsregels en een
woordenboek. Dat woordenboek bestaat uit een
lijst met dialectwoorden, een lijst met uitdrukkingen en gezegdes, plaatsnamen, voornamen, getallen en dagen en maanden. Weet u wat de volgende
gezegdes betekenen? iets vör d’n ánvat hebbe, òp
d’n bos stoëte, de groês scheure, poët án speule, de
zondag ánhebbe.
Nee? Dan kunt u ze opzoeken op de website. Het
voordeel van het werken met een website is natuurlijk dat het woordenboek en de lijst met uitdrukkingen voortdurend kunnen worden aangevuld.
De website bevat verder nog een rubriek Thema.
Hier staat een flinke verzameling themateksten,
rijkelijk voorzien van foto’s, die zowel te lezen als
te beluisteren zijn. De foto’s komen meestal uit het
archief van stichting de Oude Schoenendoos uit
Overloon. Om de drie maanden wordt er een nieuwe thematekst geplaatst. Daarnaast biedt Wie wá
bewaart workshops Overloons dialect schrijven en
spreken, een laesplenkske en een vertaalservice.
In januari 2020 werd in het Weijertheater in Boxmeer de Dr. PeelenStimuleringsprijs uitgereikt aan
dialectwerkgroep Wie wá bewaart. De jury vond:
‘Ook anno 2020 hebben mensen nog niet het eeuwige leven en zou er langzaamaan veel kennis
verloren kunnen gaan. Maar door te verzamelen,
te bewaren, te bewaken en te doceren zorgt deze
werkgroep dat er een stuk cultureel erfgoed toegankelijk blijft voor iedereen.’ Belangrijk werk, daar
kunnen we het alleen maar volledig mee eens zijn!
Brabants nummer 28 - maart 2021

11

Hoe herken je een beroerte? Wacht niet,
meld je zo snel mogelijk, ook in coronatijd!
Soms horen we van patiënten ‘Ik werd gisteravond
even helemaal niet goed, heb toen een paracetamol genomen en ben in bed gaan liggen. Ik dacht
laat ik er eerst even een nachtje over slapen voor ik
de huisarts bel’. Neuroloog Ilja Bot: “Mensen bellen vaak niet snel de huisarts, helaas ook als er verschijnselen zijn die kunnen duiden op een beroerte.
Juist dan is het van groot belang om
zo snel mogelijk behandeld te worden.” Ook in de huidige coronatijd,
zo laten de neurologen van Maasziekenhuis Pantein weten.
Mond, sprak, arm… beroertealarm
Een scheve mond, verlamming van
arm of been, niet uit je woorden
kunnen komen. Dat zijn de belangrijkste verschijnselen van een beroerte. Vandaar
ook de landelijke campagne: Mond, spraak, arm…
beroertealarm! Ook plotseling ernstige problemen
met slikken, een verdoofd gevoel aan arm of been,
dubbel zien, hevige duizeligheid en coördinatie- of
evenwichtsproblemen kunnen symptomen zijn van
een beroerte.

is, hoe eerder de oorzaak bekend is en hoe minder
kans er is op blijvende schade. Wacht daarom niet af
en bel direct 112 bij verschijnselen van een beroerte
en onthoud het tijdstip waarop de klachten begonnen. Herken de volgende signalen van een beroerte:
mond, spraak, arm… beroertealarm!

Individuele uitlaatservice met alle aandacht
voor jouw hond in zijn vertrouwde omgeving.
Bel: 0478-640973
Info: jouwhond-ik@outlook.com
Facebook: jouwhondenik

Wanneer de verschijnselen langer dan 5-10 minuten duren, moet iemand zo snel mogelijk naar het
ziekenhuis. Hoe eerder iemand in het ziekenhuis

Zoveel meer dan alleen uitlaten!

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON

Zie pagina achteraan.

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

23 sept.t.
4 okt.
5 okt.

8 okt.
10 okt.

Ruimte voor úw ideeën!
BEKK
BEKKENBODEMZELFTRAINING
KKKEENBODEMZ
KK
MZELFTTR
TRAI
RAINING
Door Margo Raaijmakers
margo@beauty-ismakogie-margo.nl

BOEKPRESENTATIE ‘De Onzichtbaren’
Marijke Smith – Aanmelden Marijke@aquariel.nl
ENGELENMIDDAG met Marielle Beks – vol
HEKS ZIJN IN 2020 door Petroesjka Splint
Aanmelden via ’t Helder
WORKSHOP PALLETSCHILDEREN
Aanmelden via ’t Helder

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!

Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com
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Online cursussen voor
leden bibliotheek
Leden van de bibliotheek kunnen nu online cursussen volgen via hun bibliotheek. Met online cursussen als Presenteren, Doelgericht werken, Goed met
Geld of Kritisch denken kunnen zij leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Gratis en op elk moment. Er
is keuze uit meer dan 160 online cursussen op het
gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen de cursussen volgen via de
bibliotheek op de leerplatforms van twee professionele aanbieders Soofos en Goodhabitz. Kijk voor
de online cursussen en een uitleg hoe het werkt op
www.biblioplus.nl/cursussen.
Een leven lang leren
De cursussen kunnen in eigen tempo en op elk moment gevolgd worden. Voor het werk of gewoon
omdat het leuk is om iets nieuws te leren. De cursussen worden gegeven door professionals met video’s

en opdrachten. Dit aanbod is ook interessant voor
iedereen die nog geen lid is van de bibliotheek. Lid
worden van de bibliotheek kan al vanaf 30 euro.
Het stimuleren van ‘een leven lang ontwikkelen’
voor volwassenen is een belangrijke maatschappelijke taak van de bibliotheek. In deze pilot van een
jaar wordt onderzocht hoe het aanbod van online
cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de wensen
en behoeften van bibliotheekleden. In de bibliotheek kunnen leden al lang voor veel meer terecht
dan alleen het lenen van boeken. Zo zijn er activiteiten voor jong en oud en biedt de bibliotheek hulp
bij taal, internet en informatie van de overheid. Ook
wordt het digitale aanbod van de bibliotheek steeds
groter. Nu de bibliotheek tijdelijk alleen open is als
AfhaalBieb zijn deze online cursussen een mooie
aanvulling op de duizenden e-books, luisterboeken
en tijdschriften van de online bibliotheek.

Kindervakantieweek 2021
27 – 28 – 29 juli
De
voorbereidingen
voor de kindervakantieweek zijn weer begonnen! De grote vraag waar we
voor staan is óf en op welke manier de kindervakantieweek dit jaar door kan gaan. Omdat wij afhankelijk zijn van de maatregelen die op dat moment
geldig zijn, zijn voor ons drie scenario’s mogelijk:
• een volledige driedaagse kindervakantieweek zoals we die al kennen;
• een kindervakantieweek in aangepaste vorm;
• geen kindervakantieweek ( daar willen we niet
aan denken).

☹

Omdat wij positief zijn ingesteld, richten we ons in
eerste instantie op het eerste scenario. Begin juni
willen we besluiten of we dit ook door kunnen zetten of voor een ander scenario moeten kiezen. Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte. Indien de kindervakantieweek helemaal geannuleerd
moet worden, zal eventueel betaald inschrijfgeld
terugbetaald worden. Wanneer we voor een aangepaste vorm moeten kiezen, zullen we ook met een
bij het programma passende oplossing komen. Om
de voorbereidingen goed te laten verlopen, is de inschrijfperiode net als voorgaande jaren vlak voor de
meivakantie.

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek
Na 2 mei is inschrijven niet meer mogelijk!
De inschrijfkosten bedragen € 20,- per deelnemend
kind.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee
te doen, maar in verband met bestellingen, indelen
van groepjes, activiteitenschema’s etc. moeten we
echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Schrijf
je dus op tijd in!
Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend
weer een leuk programma.
Hopelijk hebben jullie er weer
net zoveel zin in als wij en zien
we jullie bij de kindervakantieweek!
Met sportieve groet,
Werkgroep
kindervakantieweek

Voor alle kinderen die op 1 juni 2021 in groep 3 t/m
8 zitten én in Overloon wonen of hier naar school
gaan geldt:
Inschrijven kan van woensdag 14 april t/m zondag 2
mei via de website van SJIL.
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Ruimte voor úw ideeën!

Na de lockdown en ook weer groen licht voor
onze sector komen wij bij u terug met een
nieuwe agenda!
U kunt ons intussen altijd bellen of mailen om
uw eigen ideeën / plannen te bespreken.
Hopelijk tot ziens en blijf gezond!
Pieter en Annemie

Niewsbrief ontvangen? Stuur een email!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

www.fysiovandervliet.nl

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl

•
•
•
•

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

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

Tel.: 06-41861929
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

E-mail:

janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Kalender van activiteiten
KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren

Agenda
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 mei alleen die
activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van
het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat
het kan.
Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke
veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden. De website van KBO Overloon vindt
u als u in de adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenliggend streepje niet)
Belastingservice KBO-Overloon belasting jaar 2020
Voor het jaarlijks invullen van de belastingaangifte
kunnen senioren, ook niet-leden, een beroep doen
op onze deskundige vrijwilligers. Zij vullen de belastingformulieren in voor senioren die een AOW-uitkering ontvangen al dan niet met een klein aanvullend pensioen. De belastinginvuller werkt op basis
van vrijwilligheid. De hulpvrager vergoedt wel de
gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten aan de belastinginvuller. De onkostenvergoeding is vastgesteld op € 12,-- per adres.
Geheimhouding
De belastinginvuller moet zich houden aan de geldende regels met betrekking tot de privacy. De
verstrekte informatie mag alleen gebruikt worden
voor het daartoe bestemde doel.
Belastingservice KBO-Overloon:
Coen Hofmans 641613
Henk Weerts
642101
Jan Lamers
640125
Algemene Ledenvergadering
Zoals u weet is de Algemene Ledenvergadering,
welke gepland stond op 18 maart, niet doorgegaan.
Gezien de huidige omstandigheden was het onmogelijk deze te houden. Daarom heeft het bestuur
besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar donderdag 27 mei aanstaande in de
hoop dat we elkaar dan weer als vanouds en indien
nodig met de vereiste voorzorgsmaatregelen fysiek
kunnen ontmoeten.
De jaarstukken zullen tegen die tijd op de website
te zien zijn. De uitnodiging en agenda van de Algemene Ledenvergadering ontvangt u begin mei.

met acteur Kees Hulst of de webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd voor
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude
en phishing.
Ook de maand april zal weer volledig in het teken
staan van senioren en veiligheid. Deze maand wordt
georganiseerd door het Ministerie van Justitie en
Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden
ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en
het CCV.
Er worden twee webinars georganiseerd die door
Catherine Keyl worden gepresenteerd. Catherine
zal u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om deze nare vormen van
criminaliteit te voorkomen.
Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing
is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als
uw bank en u op deze manier geld probeert af te
nemen. Ook deze keer laat acteur Kees Hulst in een
filmpje zien hoe spoofing in zijn werk gaat en wat
u er tegen kunt doen. Ook komen de onderwerpen
babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude
en phishing weer aan bod.
Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over hoe u veilig
kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van
het gebruik van wachtwoorden, het belang van het
maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk
dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt!
U kunt de webinars volgen via de website
maakhetzeniettemakkelijk.nl:
• Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar
over spoofing;
• Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar
over veilig internetten.
Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar
op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op een later
moment de webinars terugkijken.
Gaat u hiervoor naar de website
maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat
het u uitkomt.

Twee webinars tijdens Campagne Senioren en Veiligheid
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van
Justitie en Veiligheid tijdens de campagne Senioren
en Veiligheid. Deze vindt plaats in april.
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.

Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

IXON verovert de wereld met hét cloud platform
voor de machinebouw
Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.
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grow.ixon.cloud

Hou van Loon en hou het schoon
gehaaste fietsers met een zelfgemaakte aanhanger.
Zo te zien huiswaarts kerende golfers met de accu
op de turbostand. Na negen uur ’s avonds verandert
op slag de sfeer. Het wordt spookachtig op straat.
Geen hond meer te zien. Nou ja, een paar dan, die
hun append baasje uitlaten aan een strakgespannen lijn.

Avondklok. Sinds kort kent ook de huidige generatie de betekenis van dit woord. Volgens onze premier en zijn secondanten het ultieme wapen tegen
onze onzichtbare vijand, het virus met de mooie
naam Corona. Het rolt zo lekker over je tong, dat
woord. Niet doen. Hou die tong binnenboord, want
je kunt er zomaar iemand mee besmetten. Eerst een
monddoekje voor. Iedereen loopt ermee rond. Vanmiddag nog omzeilde ik een lange rij wachtenden
voor Salon Toine. Allemaal met een monddoekje.
Met opgetrokken schouders in de volle wind wachtten zij geduldig op hun beurt. Een rij van wuivende
manen in twee kleuren. Op de kruising van de Bergkamp en de Venrayseweg had Toine persoonlijk een
bord geplaatst “Vanaf hier ritsen.” Haarverf met
een gratis handleiding voor de doehetzelver was in
de aanbieding. Ondanks het monddoekje herkende
ik er veel in de rij. Veel ook, die ik tot dusverre nog
altijd als naturel had beschouwd. Een inschattingsfout.
Die avondklok dus. Gejammer alom, maar links en
rechts toch ook berusting. Het heeft zijn voordelen.
Geen familiefeestjes meer. Een goed gesprek op de
bank. Opbloeiende relaties. Lekker virologen kijken
op NPO1. Wat wil je nog meer?
Tegen negenen wordt het nu met die avondklok
koortsachtig druk op straat. Iedereen wil nog snel
naar huis of althans naar een plek waar men zich
thuis voelt. Misschien ergens kaarten of biljarten?
Mag niet, maar waar moet je anders naartoe met
een kratje Bavaria en een biljartkeu onder de snelbinders. Automobilisten gaan in de remmen voor

In die sfeer zondig ik, al slalommend tussen de
boa’s, tegen de avondklok. Ik klim op het platte dak
van ons gemeenschapshuis De Pit. Sinds kort een
overheidsgebouw, zoals iedereen weet. Een pittige beklimming, maar het uitzicht is fantastisch. Ik
wil eens foto’s maken van een totaal verlaten Overloon. De camera met een infraroodkijker wordt op
een stevig statief gezet. Alles haarscherp ondanks
de duisternis. Een totaal verlaten plein met alleen
stillevens.
En dat is schrikken, zo van bovenaf gezien. Uitpuilende vuilnisbakken en daaromheen zwerfvuil, heel
veel zwerfvuil. Te kleine bakken, te weinig bakken of
te veel vuil? Het doet in ieder geval afbreuk aan de
uitstraling van Overloon. En vuil trekt vuil aan. Het
bewijs voltrekt zich voor mijn ogen en, belangrijker
nog, voor mijn camera. Op het plein verschijnt uit
de schaduw van een aanpalend gebouw een schichtig om zich heen kijkend persoon. Onder de linkeroksel, als dekmantel voor de boa, een ondermaats
hondje. Met de rechterhand wordt een plastic zak
meegesleept. Inzoomen. Hé, die ken ik. Wat zit er
toch in die zak? Oei. Huisvuil. Dat wordt onopvallend bij de publieke afvalbak gedumpt. Toch twee
euro verdiend. “Ik doe een dringend beroep op ieders saamhorigheid”
hoor ik Rutte zeggen.
“En voor mensen die
het financieel moeilijk
hebben, is er altijd wel
een potje” zegt Wopke. “Hou van Loon
en hou het schoon”
zegt een toegewijde
inwoonster van Overloon.

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de uitgestelde algemene ledenvergadering plaats. Dat zal dit keer digitaal gaan gebeuren. U treft zeer
binnenkort hiervoor de agenda op de website van SSS’18. Tevens vindt
u hier ook alle info om deel te nemen en/of in het bezit te komen van
de notulen.
Mochten er aanvullende vragen zijn neem dan contact op via
secretaris@sss18.nl
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Marc Oudenhoven
raadslid

VDB/LO
0478-641890
www.bloems-overloon.nl
Johan Hermanussen
info@bloems-overloon.nl
raadslid

Vijf Dorpen Belang / Lijst u
Overloon
kunt bij ons

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

ook online bestellen

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
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Voor de winkel geldt: Afhalen op afspraak mogelijk!
06-83260582 (ook whatsapp)

winkeloverloon@vangemertbv.nl

Advies
U kunt o nodig?
ok
videobell met ons
en
whatsap via
p!

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

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)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Als mantelzorger tijdelijk de zorg overdragen?
Deze checklist helpt
Zorg en hulp aan een naaste kan
intensief zijn. Voor mantelzorgers
die de zorg af en toe tijdelijk willen overdragen aan
iemand anders, is er nu een hulpmiddel. Centrum
Mantelzorg Land van Cuijk biedt een checklist aan,
speciaal om mantelzorgers te ondersteunen.

dan uitleg over de checklist en de mantelzorgpas.
Mantelzorgers die willen deelnemen, kunnen zich
aanmelden tot 18 maart via de website: www.mantelzorglvc.nl. Of stuur een mail naar: mantelzorg@
sociom.nl. Deelnemers ontvangen na aanmelding
een link en uitleg voor deelname. Wie meer informatie wil, kan ook bellen naar 0485 – 700 500.

De checklist heeft de vorm van een
klein, handzaam boekje. Het geeft een
beeld van de zorgsituatie. Hiermee kan
de vervanger van de mantelzorger de
juiste zorg en ondersteuning bieden
aan de zorgvrager. Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens een
weekendje weg of op vakantie? Je wilt
er dan op kunnen vertrouwen dat je
naaste een prettige tijd heeft en dat de
verzorging goed wordt overgenomen.
Ook is de checklist erg waardevol wanneer een mantelzorger plots zelf in het
ziekenhuis belandt.
Onderdeel van de checklist is de mantelzorgpas
Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger plotseling uitvalt. Een mantelzorger vermeldt twee vertrouwde
personen uit de omgeving op deze
pas. Met naam en telefoonnummer.
De mantelzorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in zijn of haar
portemonnee. Hulpdiensten kijken
vaak in iemands portemonnee om de
identiteit te bepalen. Wanneer zij de
mantelzorgpas vinden, kunnen zij snel
vervangers op de hoogte stellen om de
zorg over te nemen.
Meer informatie
Donderdag 25 maart van 14.00 uur
tot 15.00 uur organiseert Centrum
Mantelzorg een online bijeenkomst.
Dit in plaats van de (fysieke) themabijeenkomst die plaats zou vinden in
Grave. Een mantelzorgconsulent geeft

Agenda

2021

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

31 maart
SSS’18, algemene ledenvergadering, digitaal
8 april
EHBO, digitale les
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 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
5 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek
vanaf de Pit, 19.00 uur
8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
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Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl
Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!
De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl
www.martensasperges.nl
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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
27 mei
KBO, Algemene Ledenvergadering, de Pit
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 Filmmuziek, Openluchttheater
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
27 t/m 29 juli
Kindervakantieweek
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
10 t/m 12 september
Jeugdfanfare, kamp
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
18 september
Fanfare, Avond van de Filmmuziek, Openluchttheater (reserve
bij annulering 19 juni)
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” concert
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia 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 Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, 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 Muziekavond, 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 maart
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
RESTARIA LOON

De winnaar van de puzzel in de uitgave
van 10 maart:
Edwin Hendriks
(PLIEN)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
KREDIETRENTE
KRIEK
KROLS
MESJE
NONNENSCHOOL
OVERDRUK
PALMARES
PEDDEL
TALUD
TURBO
VERSLAG
VOORTEKENEN
WALVISHAAI

AIRCO
AMATEUR
BEETJE
CAMEE
COUPON
EDELE
EISERES
FEITE
GEKKO
INDIRECT
JOELEN
KLAUW
KLIER
KORRELIG

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 voorkomen.

67

23

8 91

45

22

E
T
I
E
F
S
P
K
B
E
K
E

L
O
O
H
C
S
N
E
N
N
O
N

E
T
N
E
R
T
E
I
D
E
R
K

D
O
B
R
U
T
N
R
O
D
R
R

E
I
V
V
J
D
E
K
L
I
E
R

8
3
1
2 3
8 4

6

5
9
2

J
S
R
E
I
E
K
L
P
I
L
L

S
O
U
R
R
E
E
R
S
L
I
N

E
O
E
S
G
D
T
E
O
K
G
O

M
C
T
L
S
E
R
A
M
L
A
P

T
R
A
A
E
E
O
U
L
A
S
U

W
I
M
G
S
N
O
S
K
U
C
O

5 7
7
2
6
4 3
9 8
5 2
7
1
7

I
A
A
H
S
I
V
L
A
W
D
C

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

BOOMPJES VOOR THUIS

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even
opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!
Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

Warme Bakker Degen
Reclame: 29 maart t/m 3 april
• Paasvlaai 8 personen
€ 9,95
• Roomboter croissant
€ 0,70
• 8 Zachte witte bollen + 2 gratis
Reclame: 6 t/m 10 april
• ¾ Kersenyoghurtvlaai
€ 9,90
• Bruin meergr Lonse mik
€ 2,70
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

ROOTS & CARROTS
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

ROOTS & CARROTS
Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon
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Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs, R. Verschuren
K. Peeters diëtist
Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON

0478 – 641942

Bent u besmet geweest met het coronavirus?
Dan kunnen fysieke klachten langdurig gaan opspelen.
Voor goed en snel herstel is een adequate
begeleiding gewenst.
Met onze specialisatie hartlongfysiotherapie
en diëtiste, ondersteunen wij het zorgplan
opgesteld door Radboudumc-onderzoekers.
Wij werken daarbij nauw samen met de
specialisten, HA en ziekenhuis collegae.
Meer weten over de therapeutische mogelijkheden,
neem contact op voor overleg.



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
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dringende medische vragen die
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•
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Boxmeer:
www.boxmeer.nl
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Zorgloket: 0485
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7.•Gemeente
Boxmeer:
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Wij helpen u graag een
treetje hoger op.

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
aanleveren uiterlijk

7 april
31 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!

