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In memoriam Koos van der Hoff
Op 22 maart 2021 is Koos van der Hoff op 79-jarige
leeftijd overleden. Bij de afscheidsviering op 26 maart
is, namens de Theobaldusparochie, de volgende tekst
uitgesproken. Wij bedanken de redactie van Ons Eigen
Erf voor het plaatsen hiervan.
Koos en onze kerk
Wij gaan even ver in de tijd terug.
Toen met Kerstmis 1956
deze kerk, onze Theobalduskerk, in gebruik werd
genomen, was Koos hierbij
al aanwezig. Vanuit De Rips
was hij met zijn vader gekomen om deze bijzondere
gebeurtenis te beleven.
Een tiental jaren later
kwam Koos, met zijn vrouw
Riky, zelf in Overloon wonen
Wat bofte ons dorp, wat
bofte onze parochie!!!
Al gauw werd hij uitgenodigd op de pastorie door
Pastoor Van Boxtel. Deze
wilde weten of hij kon zingen. Zo begon de veelzijdige vrijwilligersloopbaan
van Koos hier in Overloon. En wat voor een loopbaan!
Ruim 50 jaar was hij bestuurlijk betrokken, in kerkbestuur, parochievergadering, parochiebestuur en deelparochieraad. Ruim 50 jaar is hij als vrijwilliger actief
geweest op alle gebieden, die onze parochie betroffen. Wij noemen dan het zingen en dirigeren van de
kerkkoren, het Herenkoor, het Dames- en Herenkoor,
het Theobalduskoor, niet alleen bij de weekendvieringen, maar eveneens bij rouw en trouw. Hij hield met
heel zijn hart van zingen en muziek en kwam altijd vrolijk fluitend of neuriënd de pastorie binnen.
Hij nam de verantwoording voor de bouwkundige activiteiten. Zo kon je hem overal vinden, in de klokkentoren, in de kelders van de kerk en de pastorie, in de
kerk en pastorie zelf, zowel binnen als buiten. Bij de

renovatie van de toren was hij nauw betrokken, net
zoals bij vele andere onderhoudswerkzaamheden.
Koos kreeg de bijnaam “Koos van het Kerkhof” niet
zomaar!
Jarenlang ging hij met het groenafval van het kerkhof elke zaterdagmorgen naar de stort. Uit dat afval
moest eerst alle verboden plastic verwijderd worden,
ook in winterse kou. Elke
dinsdagmorgen werd met
een groep vrijwilligers het
kerkhof zelf onderhanden
genomen. Het zag er dan
ook altijd keurig onderhouden uit.
Velen wisten Koos ook te
vinden met hun vragen over
parochiële zaken. Bij afwezigheid of verhindering van
de pastoor bezocht hij de
zieken en bracht hij hun de
communie.
Wij mogen niet vergeten
hierbij de ondersteuning
van zijn vrouw Riky te vermelden. Zij heeft hem al die
jaren de vrijheid gegeven
deze toewijding aan onze
parochie waar te maken,
hoewel Riky ook wel eens opperde of Koos niet beter
zijn bed in de pastorie kon zetten.
In 2002 kreeg Koos als welverdiend eerbetoon de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia”, en in 2017 de
Boxmeerse Bok, voor zijn vele vrijwilligerswerk op andere gebieden.
Een hoogtepunt werd de serenade, die een voltallig
Logeko bracht, hier in deze kerk op de dag nadat op
Koningsdag 2019 al zijn verdiensten waren beloond
met een Koninklijke onderscheiding.
Graag willen wij hier, mede namens onze vrijwilligers,
stilstaan bij Koos als onze medemens. Een unieke man
als Koos was vind je namelijk maar zelden. Wij denken
dan aan zijn vriendschap en loyaliteit, zijn hulpvaar-

digheid naar ieder, zijn onvermoeibare energie,
zijn belangstelling voor anderen, maar ook het
gezellige koffiedrinken, soms met een warm worstenbroodje of een stukje vlaai, de barbecues van
de parochie, waarbij Koos niet was weg te slaan
bij het bakken van de hamburgers en de zalm.
Wij denken dan echter ook aan zijn kritische blik,
zijn oprechtheid, zijn “recht door zee”.
Wij als parochie, wij als het dorp Overloon, zijn
Koos grote dank verschuldigd, wij zullen hem
enorm missen en wij zullen, met weemoed, zijn
voetsporen nog overal tegenkomen.

Hof van Loon genomineerd voor Brabantse Stijlprijs 2021
Hof van Loon is een van de 30 inzendingen die genomineerd zijn voor de Brabantse Stijlprijs 2021 ‘Een
thuis voor iedereen!’.
Vernieuwende woonvormen met oog voor omgeving en medemens en die inspelen op de behoeften van deze tijd. De 30 initiatieven liggen verspreid
over heel Brabant. Van Bergen op Zoom tot Overloon en van Altena tot Bladel. De meeste inzendingen liggen in de Brabantse dorpen en steden, vaak
in of vlakbij het centrum of in bestaande woonwijken. Vaak gaat het om verandering van een bestaand gebouw, zoals een kerk, een kloostercomplex, een boerderij, een villa, een rijtjeswoning, een
bedrijf of een school. Andere inzendingen richten
een bestaande plek opnieuw in, na sloop of door
een braakliggend terrein te benutten. Het deelnemersveld is zeer divers en
varieert van initiatiefnemers,
toekomstige bewoners en collectief particulier opdrachtgeverschap tot woningcorporaties, gemeenten, architecten en
bouwers.
Gedeputeerde Erik Ronnes, juryvoorzitter: “Vrijwel alle inzendingen hebben betrekking op
‘samen wonen’ in combinatie

met ‘samen het plan ontwikkelen’. Alles bij elkaar
zie ik hier een schatkist aan waardevolle projecten.”
De jury bestaat naast gedeputeerde Ronnes uit professionals die een breed veld aan expertise op dit
thema vertegenwoordigen, zoals economie, duurzaamheid, gezondheid, zorg en ruimtelijk ontwerp.
De jury zal later dan gepland aan de slag gaan, namelijk in september-november 2021.
De Brabantse Stijlprijs is een prijs van de provincie
die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving
in Brabant, waarmee Brabanders uitgedaagd worden om mooie gerealiseerde projecten in te zenden.
De winnaar van de juryprijs krijgt een fraaie trofee,
eeuwige roem, extra publiciteit en podium. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag
van 2.500 euro. Maar bovenal biedt deze competitie een
podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten, waar dan ook in Brabant.
Deze derde editie van stijlprijs
is gekoppeld aan het provinciale actieprogramma nieuwe
woonvormen en zelfbouw.
Foto: Albert Hendriks

Het mag geen naam hebben
• Oorlog hoort in het museum - al 75 jaar - waarom gaan we daarbuiten ook
nog door…?
• De ene brulaap tegen de andere brulaap: “wat is het stil hier, dáár zullen
wij eens verandering in brengen…!”
• Neem ‘n Janssen in de arm…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus

Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Muzikale verzorging met orgelspel
Intentie: Martinus van Osch vanwege zijn verjaardag

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 24
april 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 11 april- 24 april
Zondag 11 april 10.30 uur
Eerste zondag na Pasen
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: nog niet bekend
Zondag 18 april 10.30 uur
Eucharistieviering

Zaterdag 24 april 19.00 uur
Gebedsviering
Kosterdienst
4 april – 10 april
Nelly van Gemert, tel. 642504
11 april – 17 april
Tiny Willems, tel. 641814
18 april – 24 april 18.00 uur
Jeanne Peeters
24 april bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 24 en 25
april en 2 mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze
uiterlijk dinsdag 13 april 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,-.
Bezorgers gevraagd voor De Binding
In maart is bij de meesten van u ons parochieblad De
Binding weer in de brievenbus bezorgd. Al enkele
jaren wordt huis aan huis 4 x per jaar gratis ons parochieblad De Binding bezorgd door vrijwilligers. Zo
bent en blijft u op de hoogte over het reilen en zeilen van onze grote parochie waaronder ook Overloon valt.
Afgelopen maart is het helaas niet gelukt om De
Binding overal te bezorgen door een tekort aan vrijwilligers en wel voor de volgende straten: Frank van
Bijnenstraat, Jan de Rooystraat, Pater Bleijsstraat en
de Pritterweg. Tevens komt er met ingang van juni
een vacature voor de volgende straten: Kuluutsheuvel, Jan Hendrickxstraat, Peter Zuidstraat. Het zou
erg fijn als iemand of meerdere personen bereid zijn
om deze wijken op te vangen.
Dus wie graag van wandelen houdt en een uurtje
in de drie maanden vrij heeft, het fijn vindt om een
handje mee te helpen om iedereen te blijven voorzien van ons parochieblad, dan kunt u zich aanmelden bij Gerda Willems via:
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gerdawillemsjanssen@hotmail.com
of tel: 0478-642213
Mocht zich niemand melden dan zal De Binding hier
niet meer bezorgd worden, totdat deze vacature is
opgevuld. U kunt hem dan wel ophalen in de kerk
op zondagmorgen na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie of in de
kerk op de leestafel.
Met vriendelijke groeten Gerda Willems: coördinatie De Binding voor Overloon.
Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand , in de maand april op 24 april, 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 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 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 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

Carwash Eigenloon geopend
De gloednieuwe carwash in het kantorenpand van
Eigenloon is op vrijdag 26 maart officieel geopend
en in gebruik genomen. De carwash bestaat uit
twee wasboxen waar met moderne apparatuur de
auto gewassen kan worden. Het wasprogramma
kent zeven verschillende opties. Bij de laatste optie ‘vlekvrij naspoelen’ wordt gebruik gemaakt van
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osmosewater ofwel gedemineraliseerd water. Het is
water vrij van kalk, lood, zouten en dergelijke waardoor het geen strepen of vlekken achterlaat.
De carwash is dagelijks geopend van 08.00 tot 21.00
uur. Betalen kan contant, met wasmunten of contactloos.

Outdoor Overloon investeert in toekomst
Wachten tot het “normaal”
terug is in ons mooie Overloon of doorinvesteren in
de toekomst? Dat is een vraag waar Paul en Hans,
eigenaren van Outdoor Overloon, wel even bij stil
gestaan hebben. Want uiteindelijk moet het uiteraard wel mogelijk zijn de investeringen weer terug
te verdienen.
Nieuwe outdoorterrein
Outdoor Overloon is opgestart in 2015 en begon
met het aanbieden van activiteiten via onder andere
het veldje aan de Stevensbeekseweg, daarna waren
er de “vaste” mooie terreinen aan de Holthesedijk
en aan de Rondweg. Sinds vorig jaar zouden gasten
gebruik mogen gaan maken van het nieuwe terrein
net voor het viaduct, links naast de Poort van Loon
in het voormalige “Kerstbomenbos”. Op dit nieuwe terrein zijn er uitgebreide mogelijkheden om
met meerdere groepen tegelijkertijd, maar op gepaste afstand van elkaar, een activiteit te doen voor
bijvoorbeeld een vriendendag, vrijgezellenfeest,
vriendenweekend of uitje met de collega’s. Er is een
zeer sfeervolle overkapping gemaakt als centraal
punt voor de ontvangst van de gasten, voldoende
picknick- en hangtafels om even lekker bij te kletsen
en eventueel uit te rusten. Natuurlijk is er ook vertier voor de kleinere kinderen zoals een trampoline
en speelhuisje. Helaas zijn er, door de beperkende
maatregelen, uitsluitend nog in de zomermaanden
activiteiten geweest en hopen ze weer op reserveringen dit lopende seizoen.
Nieuwe “Corona-proof” activiteit
Per 3 april zijn er de nieuwe ‘E-Chopper’ scooters
te huur. Deze elektrische scooter is super stoer met

zijn brede banden en omdat de chopper volledig
elektrisch is maakt deze geen geluid. Wel zo leuk
en nog eens goed voor het milieu ook. De scooter
is eenvoudig in gebruik en je hoeft geen helm te
dragen. Je kunt zelf je weg kiezen of een, door Outdoor Overloon, voor de scooterrijder uitgestippelde
route volgen. Deze route volg je op een makkelijke
wijze met je telefoon in de houder, die je dan ook
nog eens tijdens de rit op kunt laden. Ook nieuw is
de locatie voor uitgifte van deze scooters, namelijk
het voormalige pand van kledingwinkel Djeenz aan
de Vierlingsbeekseweg. Mede dankzij de flexibele medewerking van de huidige eigenaren van dit
pand is er een mooie constructie bedacht om het
voorste gedeelte te huren. De E-chopper is een ideale manier om de omgeving te verkennen of om
een Corona-proof activiteit te ervaren samen met je
partner, vrienden of vriendinnen of als familie uitje.
Lokale partners
Outdoor Overloon werkt al vanaf dag 1 samen met
lokale partners. Paul en Hans geloven in de kracht
van samenwerking om de gast zodoende een complete dag te kunnen aanbieden. Denk aan arrangementen zoals koffie met gebak, een Outdoor 3-gangen menu, een BBQ of natuurlijk een ijsje achteraf.
Daarnaast is er al jarenlang een prettige en succesvolle samenwerking met de verblijfsaccommodaties.
Reserveren
Voor meer info of het maken van een reservering:
www.outdooroverloon.nl.
Wij wensen Paul en Hans veel succes met hun nieuwe scooters en alle overige activiteiten.
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FEELGOODTIMER
Mooie betaalbare auto’s
met leuke opties op voorraad
Wij zoeken, naar wens en vrijblijvend, voor u de mooiste en eerlijkste
auto’s in Europa. We checken het verleden en regelen de volledige import. Transparant en tegen de beste prijzen!!
Wij verkopen in opdracht van u, uw auto via de meest interessante
verkoopsites van Nederland.
Feelgoodshine
• Wij wassen uw auto waardeverhogend “showroom klaar”
(oﬃciële garagebehandeling).
• Diverse behandelingen: leerreparatie, lakbehandelingen enz.
• Kleine deukjes betaalbaar verwijderen zonder spuiten
(hagelschade, parkeerdeukjes, enz.)
Let op!! 23 April…..deukendag.
Campers
Half geïntegreerde, Geïntegreerd, Campervan, Alkhoof
Nu op voorraad. Bouwjaren 2019!!
E-Scooters
Makkelijke en betaalbare E-Golfscooters en Fun Scooters!
Deze zijn te koop.
(Voor huren… Outdoor Overloon)
Le Maitre
Zeer bijzondere en goed over nagedachte smokers, BBQ’s, werktafels
en hangtafels voor het Feelgoodtimer buitengebeuren!
Wilt u meer weten…
Kijk op www.feelgoodtimer.com of loop gezellig even binnen
bij Eigenloon op de Irensetraat of Vlassertstraat. De voorraad auto’s
en campers staan op de Vlassertstraat (achterzijde Irenestraat).
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Het Weer
Maart is nog normaal uitgekomen
en was zeer zonnig
De start van de maand maart was
veelbelovend. Op de 2e en de 3e hadden we meteen
dagrecords. Bijna en ruim 16 graden met flink wat
zon. Maar een dag later ging het roer om. Ondanks
de vrij hoge barometerstand en een matige noordwestelijke stroming, regende het de hele dag. Ook
hadden we op die dag de hoogste dagsom van de
hele maand. Er viel ruim 15 mm neerslag. Met 5.6
graden was dat ook de koudste dag van de maand.
Even ten noorden van ons viel nauwelijks wat. Nadien volgende een aantal droge en zeer zonnige dagen, waarbij met heldere nachten lichte tot matige
vorst voor kwam. Vanaf de 9e volgende een langere
periode met onbestendig weer. Elke dag viel wel regen of een enkele bui.
Op de 13e en de 14e kwamen zelfs hagel- en onweersbuien voor. Op die beide dagen nam de hoeveelheid
neerslag nog toe met 17 mm. Geleidelijk werd het
wat stabieler. Tot aan de laatste week bleven de temperaturen ruim achter ten opzichte van de normale waarde. Ook kwam er opnieuw lichte vorst voor.
Met een hoge barometerstand bleef het zo goed als
droog, maar op de 27e ontstond een apart lagedrukgebied met erg onstabiele lucht. Op die dag werd
het nog even wit van de hagel en sneeuw. Daarbij

ging de temperatuur even flink onderuit. Maar op
diezelfde dag steeg de barometer weer en zorgde
nog voor fraai lenteweer. De temperaturen gingen
flink in de lift en bracht nog 2 dagrecords. Op de
30e werd het 23.2, en de laatste dag van maart werd
met 25.4 zelfs een zomerse dag. De hoogste waarde
ooit gemeten in maart. Het vorige record dateert
van 28 maart 1989. Toen werd het 25.2 graden. Door
dat fraaie voorjaarsweer van de laatste maartdagen
is het gemiddelde nog op normaal niveau uitgekomen. Dat betekent een maandgemiddelde van 6.7
graden. Ook de neerslag ligt met 63 mm dicht bij
de normale waarde. De zon heeft deze maand weer
flink kunnen schijnen en het aantal uren bedraagt
171. Bijna 40 uren in de plus.
Ook het grondwaterpeil is nog wat gestegen, maar
ligt nog altijd onder het normale peil.
Inmiddels zijn we aan de grasmaand april begonnen. Deze maand startte nog redelijk, maar vanaf
2e paasdag werd het toch minder en wisselvalliger.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30,
13.30 en verder ook in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. in de ochtend- en
ook in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

Bloemenactie Sportivo via Webshop
In tegenstelling tot vele andere activiteiten gaat Moederdag in 2021 gelukkig gewoon
door. Vorig jaar is Moederdag
ook gewoon doorgegaan maar
helaas zonder de traditionele Bloemenactie van volleybalvereniging Sportivo.
Om weer teleurstelling te voorkomen bij
moeders, oma’s, partners, kinderen en
kleinkinderen hebben we gekeken naar
mogelijkheden om de Bloemenactie dit
jaar toch door te kunnen laten gaan. Uiteraard rekening houdend met de geldende Covid-maatregelen.

De webshop is nog in de maak dus we kunnen nu
nog niets laten zien maar houdt Ons Eigen Erf en de
andere media in de gaten, hier zijn binnenkort het
webadres en alle andere gegevens te vinden!
Wordt vervolgd…..

We denken een oplossing gevonden te
hebben: we willen dit jaar een éénmalige digitale verkoop organiseren via een
Webshop: planten bekijken, uitzoeken,
bestellen en betalen via onze webshop
op internet. Vervolgens worden deze op
zaterdag 8 mei, daags voor Moederdag,
bij u thuis of op elk ander adres binnen
Overloon, door ons bij de voordeur afgeleverd.
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ADVERTORIAL

DEUKEN EN POETS DAG
23 April 2021 van 08.00 tot 17.00 uur

Je kent het wel, een klein deukje in de auto door hagelschade, een parkeerschade
of een deukje waar je je al een hele tijd aan stoort. Te duur om te spuiten.
Daarvoor bieden wij de oplossing.
Uitdeuken zonder te spuiten tegen betaalbare prijzen vanaf € 30,00.
Is dit ook op u van toepassing?
Kom dan gewoon eens langs op onze deukendag op 23 April. Laat je informeren.
Misschien kan het wel direct of op dezelfde dag gemaakt worden.
Gedurende de gehele dag is de specialist aanwezig en informeert u vrijblijvend wat
de mogelijkheden voor uw auto, bus, camper of caravan zijn.
Ook zijn de specialisten voor autocleaning aanwezig. Ook zij informeren u vrijblijvend
over verschillende lakbehandelingen en diverse poetsbeurten voor het in- en exterieur.
Ze maken naar wens ter plekke een aanbieding. Bedenk dat een goede poetsbeurt
voor uw auto, u een goed gevoel geeft en waardeverhogend is.
Wellicht ook een leuk vader- of moederdagcadeau?
I.v.m. de huidige situatie vragen wij u om begrip dat wij de dan geldende Coronaregels
in acht nemen.
David Henckens | tel. 0613137219
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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.

mei via de website van SJIL.
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

Gouden Zoover Award voor Hazenbroek
Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen moet een overnachtingsaccommodatie van
een vooraf bepaald minimaal aantal gasten gemiddeld een 9 of hoger krijgen voor onder meer ligging, prijs/kwaliteit, kindervriendelijkheid, inrichting, aanwezige ruimte en hygiëne.

Hazenbroek kreeg een waardering van maar liefst
een 9.9! De groepsaccommodatie is in 2020 ruim vijf
maanden, als gevolg van de coronamaatregelen,
gesloten geweest. “Gelukkig mochten er van juni
tot en met september wél groepen komen logeren
en hebben we veel nieuwe mensen ontmoet”, aldus
Huub en Anja Hermans van Hazenbroek.
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Dankbetuiging
Namens deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten en bloemen die we hebben
mogen ontvangen tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van ons pap

DANKBETUIGING
De bloemen, kaarten en berichten die wij
mochten ontvangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man en
onze allerliefste vader en opa

Koos van der Hoff

FRANS PINGEN

In het bijzonder een woord van dank aan team
Buurtzorg Overloon- Vierlingsbeek en Dr. v.d.
Boom voor de fantastische zorg voor ons pap.
Ook een bijzonder woord van dank aan Logeko
en Boxmeers Vocaal Ensemble voor de muzikale
omlijsting.

heeft ons ontzettend veel steun gegeven.
Hartelijk dank voor uw medeleven,
belangstelling en warmte in
welke vorm dan ook.

Edwin, Frank en Maaike
Maart 2021

Testen

Heeft u klachten die passen bij
Corona? Zoals verkoudheid,
benauwdheid of koorts?

Blijf thuis en laat u testen.

Riet Pingen,
Friso Kim & Chloë, Mandy & Edwin
Hof van Loon 12
5825 DZ Overloon

Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie

Zie pagina achteraan.

Dat kan via

Coronatest.nl

of u kunt bellen
met

0800-1202

voor een afspraak.

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
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In Memoriam voor
Koos van der Hoff
Vrijdag 26 maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Koos van der Hoff. Koos is voor zangvereniging
LOGEKO enorm belangrijk geweest. Koos werd in
1968 lid van LOGEKO en werd toen meteen gevraagd om de taak als voorzitter op zich te nemen.
Koos heeft tot 2000 diverse bestuursfuncties voor
LOGEKO uitgeoefend. Koos was vele jaren voorzitter, bestuurslid of vicevoorzitter. Als het nodig was
verving hij de dirigent bij een repetitie, en als het
nodig was, ook bij een uitvoering. Ook daarna was
Koos, lid van de muziekcommissie en lang reserve
kienmaster en altijd bereid de handen uit de mouwen te steken bij activiteiten. Koos onderhield de
contacten met het kerkbestuur en de organisten. Eigenlijk was hij er altijd, waar hulp nodig was.
En zo heeft zangvereniging LOGEKO kunnen floreren, met de muzikale inzet van Koos, zijn enthousiasme voor het zingen, met zijn organisatietalent en bestuurstalent. In 2000 wilde Koos zijn
bestuursperiode afsluiten, als dank voor al die inzet
in de daarvoor liggende jaren, hebben bestuur en
leden hem tot Erelid benoemd en daarmee werd
Koos LOGEKO’s enige Erelid!
Het paste bij Koos zijn diepe overtuiging, dat als je
talenten krijgt, je deze ook moet gebruiken, en je
daarmee dienstbaar maken. LOGEKO vindt dat Koos,
met zijn muzikale talenten een bron is geweest voor
de levensvreugde, levenskracht en troost voor heel
veel mensen en daarmee ook voor zichzelf.
We vonden het fijn, dat we in september, bij Koos in
de tuin, met alle leden en Oksana, onze dirigente,
hem mochten toezingen. Voor ons als leden, voelde
dit als een ontroerend afscheid.

Rectificatie:

Na het afscheid, met een gebedsdienst in de kerk,
hebben de leden van LOGEKO, Koos een laatste
groet gebracht door een erehaag te vormen.
Wij wensen de familie van Koos veel sterkte toe,
met veel mooie dierbare herinneringen aan Koos.
Zangvereniging LOGEKO

Eind 2011 meldde Koos zich aan bij Boxmeers Vocaal Ensemble. Ondanks zijn gevorderde leeftijd
wilde Koos graag de uitdaging aangaan om bij een
gerenommeerd mannenkoor te gaan zingen. Het
was direct duidelijk dat Koos een aanwinst was op
alle gebied. Hij was een begenadigd zanger, erg
muzikaal en had een tomeloze inzet. Ook als mens
met zijn sociale inslag paste Koos erg goed bij BVE.
Geen klus was hem te veel, en hij was altijd geïnteresseerd in anderen, waarbij zijn eigen fysieke problemen van de laatste jaren voor hem niet echt een
onderwerp waren. Kortom een waardevol zanger
en mens die we zullen missen. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden
sterkte bij het verwerken van het afscheid van Koos.
Bestuur en zangers Boxmeers Vocaal Ensemble

Rectificatie: Uitslag Verkiezingen
Tweede Kamer
t/m 17-3-2021
Uitslag15
Verkiezingen
Tweede Kamer 15 t/m 17-3-2021
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid

www.fysiovandervliet.nl

BOOMPJES VOOR THUIS

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

Persoonlijk en begripvol

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
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0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

Oorlogsmuseum worstelt
en komt boven
De deuren van Oorlogsmuseum Overloon zijn al
maanden gesloten. Dit betekent geen bezoekersinkomsten voor het bijna niet gesubsidieerde museum. Toch wordt er niet stilgezeten. Dit jaar bestaat
het museum 75 jaar. Renovatiesubsidies vanuit de
provincie Noord-Brabant en het vfonds maken het
mogelijk dat het museum twee bijzondere bouwprojecten kan uitvoeren.
In de voormalige ‘Overloon Hal’ is een nieuwe multimediale ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen
gerealiseerd. Met deze zaal, het DigiLab, kan het
museum ook aan zijn vaste bezoekers steeds een
nieuw aanbod presenteren. De opening van deze
ruimte, compleet met een splinternieuwe Jeep-expositie, wordt in de week van 25 mei voorzien. Op
deze datum bestaat het museum officieel 75 jaar.
Het tweede project is een nieuw paviljoen in de
grote ‘Militaire Hal’. Op de plaats waar voorheen
het D-day strand en de Atlantikwall zich bevonden,

komt nu een groot nieuw gebouw met een schuin
dak te staan. Op dit dak komen de resten van een
Lancaster bommenwerper te liggen. Onder het dak
komt een nieuwe expositie over de ‘Luchtoorlog’ en
een filmzaal. In de filmzaal krijgen bezoekers een
intrigerende en bijzondere film te zien als afsluiting
van hun museumbezoek.
De afgelopen maanden is dat deel van de militaire hal compleet gestript. Alle voertuigen, wandtekeningen en de Spitfire zijn daar weggehaald. Alle
klinkers zijn eruit gehaald en de komende tijd wordt
er een nieuwe vloer gestort en het nieuwe paviljoen
opgebouwd. Ook de landmacht en de luchtmacht
werken hieraan mee. De oplevering wordt voorzien
rondom 1 juli.
D-day en de Atlantikwall krijgen een nieuwe plek in
de militaire hal. Met het verplaatsen van deze displays wordt de bezoeker (weer) volgens chronologisch tijdlijn door het museum geleid. Ze eindigen
dus in het nieuwe paviljoen
waarin de gevolgen van oorlog naar voren komen, maar
ook wat vrijheid toen en vandaag de dag betekent.
Het gelijktijdig verbouwen en
missen van bezoekersinkomsten is een behoorlijke uitdaging. Want renovatiesubsidies
zijn er niet om de gevolgen
van Covid-19 op te vangen. Tot
20 april blijven de deuren van
het museum sowieso nog gesloten. Wanneer het museum
zijn deuren weer mag openen
is nog onduidelijk.
Werkzaamheden Militaire Hal

Beste leden,
Helaas verloopt ook dit seizoen
niet zoals wij gehoopt hadden.
Nu het coronavirus roet in het
eten blijft gooien kunnen wij
als bestuur niets anders dan alle
geplande activiteiten annuleren. Onze penningmeester heeft inmiddels voor teruggave van het ingelegde geld van de afgelaste activiteiten gezorgd.

Wij hopen dat vaccineren er uiteindelijk toe leidt
dat wij in september onze activiteiten weer kunnen
oppakken. De vraag blijft wel, in welke hoedanigheid. Zoals jullie van ons gewend zijn blijven we
nieuws publiceren op onze website en ontvangen
jullie de kalender voor seizoen 2021-2022 weer in
de week van de kermis. Nog even volhouden en blijf
gezond. Tot september. Namens het bestuur wens ik
jullie een fijne zomer.
Anja Voesten
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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

Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs, R. Verschuren
Kay Leeds, diëtist

0478 – 641942
dagelijks geopend,
op maandag & donderdag
ook in de avond

”Kanker doet meer met je dan je denkt.”
Patiënten die kanker hebben of hebben gehad, worden vaak belemmerd in hun
dagelijks functioneren door extreme vermoeidheidsklachten.
Onze praktijk heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden en/of trainen tijdens of na de
behandeling van kanker. Wij bieden de patiënt met kanker een behandeling op maat door
deskundig advies en gebruik van de meest efficiënte trainingsmethodes.
Wij zijn aangesloten bij netwerken
ONGZ en OncoNet
voor informatie:
Ingrid Schreurs
Kerkpad 1 Overloon.
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Verzamelen papier Sint Theobaldusgilde
zoveel mogelijk op 1 plek
Afgelopen februari hebben we,
i.v.m. de slechte weersomstandigheden, gevraagd om het papier
zoveel mogelijk op 1 plek te verzamelen, zodat dit
voor ons wat minder stops opleverde en onze veiligheid, ondanks de gladde wegen, toch beter gewaarborgd was. Heel veel mensen hebben hier gehoor

aan gegeven wat voor ons echt prettig werken was.
We hebben hierna veel positieve reacties gehad, dat
we dit gerust vaker mogen doen. Bij ons nemen de
vergrijzing en lichamelijke ongemakken ook toe en
wordt het lastig om iedere maand de kraakperswagens te bemannen.
Door het papier te verzamelen op 1 plek wordt het
looppatroon en iedere keer
op en afstappen verminderd waardoor ook leden
met wat lichamelijke klachten evengoed mee kunnen
helpen. Vandaar de vraag:
willen jullie voortaan het
oud-papier zoveel mogelijk
op 1 plek verzamelen?
Voor jullie een klein beetje meer werk, voor ons een
grote stap om toch het
oud-papier te blijven ophalen. Alvast bedankt voor
jullie medewerking. Samen
staan we sterk.
Er is een plattegrond van
Overloon bijgevoegd wat
evt. verzamelplekken bij
u in de straat kunnen zijn.
Maar hebben jullie afgelopen maanden al een eigen
plek gevonden is natuurlijk
ook prima of overleg met je
mede buurtbewoners wat
voor jullie een handige plek
is.
Iedereen bedankt voor zijn
of haar medewerking.
Het Sint Theobaldusgilde

Bloedafname in Overloon weer open
Vanaf donderdag 1 april is
de bloedafnamelocatie van
Maasziekenhuis Pantein in Gezondheidscentrum
D’n Bond in Overloon weer open. De openingstijden zijn dinsdag en donderdag van 8.45 tot 9.15
uur. Ook hier geldt dat vooraf online een afspraak
gemaakt moet worden. Via de afsprakenmodule
op onze website kan dit eenvoudig en snel.

Tijden Vierlingsbeek aangepast
Met de heropening in Overloon gaan de openingstijden in Vierlingsbeek weer terug naar dinsdag en donderdag van 8.00 tot 8.30 uur.
Voor een actueel overzicht van alle locaties voor
bloedafname:
maasziekenhuispantein.nl/patient-bloedprikken
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

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

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.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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Zwarte brulaap nieuwste bewoner van
Zuid-Amerika-deel ZooParc Overloon
In ZooParc Overloon is een nieuwe diersoort te bewonderen. Het park heet drie zwarte brulapen welkom: één mannetje en twee vrouwtjes. Het mannetje
en één van de vrouwelijke apen zijn al gearriveerd
in het Overloonse park. Het tweede vrouwtje volgt
over enkele weken.

De drie dieren komen in het kader van het fokprogramma naar ZooParc en zijn afkomstig uit dierentuinen in Lissabon, Barcelona en Zagreb. “Het mannetje en het vrouwtje hebben de tijd gekregen om
aan elkaar te wennen en inmiddels hebben we ze
bij elkaar geplaatst. Dit gaat allemaal goed. Over
een tijdje komt ook het andere vrouwtje naar ons”,
zegt hoofd dierenverzorging Steven van den Heuvel.
Bossen gekapt
De brulapen leven in onder meer Zuid-Brazilië en
Paraguay, waar ze hoog in de bomen van het tropisch regenwoud verblijven. “Deze bossen worden
vaak gekapt om ruimte te maken voor soja-plantages of vee. Daardoor neemt de populatie zwarte

Gillie ziet wer allemól bedankt vör ’t
mitdinke. D’r ware
verschillende reacties òp de vraog wat
‘n kappetunie is. Iederiën was ‘t ‘r ovver aens det dè
’n umslag of kaft is van ’n boek of schrift. De kappetunie wört dus òpgenome ien ’t woordeboek. Wat
dor ok nog ien kumt te staon is ‘ne foësen appel.
Âchteraf hebbe weej nog verschillende berichjes
gehad det ‘ne foësen appel wel degelek Lóns is en
‘ne appel is die te lang het gelaege en daordör uutgedruëgd is. ’t Woord vör dizze kier is grinze. Wie
wet wat ’t betaekent en of ’t Lóns is? Gaer wer òllie

brulapen in het wild af en is er een fokprogramma
voor deze diersoort”, legt Van den Heuvel uit. “We
zijn dan ook heel blij dat we met de komst van deze
als ‘kwetsbaar’ bestempelde apensoort een bijdrage
kunnen gaan leveren aan het in stand houden van
deze dieren”, aldus Van den Heuvel. “En we hopen
natuurlijk ook op jonge zwarte brulapen.”
Madidi
De dieren nemen hun intrek in het nieuwe Zuid-Amerika-gebied in het Overloonse park, dat de derde dierentuin in
Nederland is waar deze diersoort te zien
is. Expeditiedeel Madidi werd vorig jaar
officieel geopend. In een grote volière
zitten momenteel onder meer veertig
Chileense flamingo’s. Later dit jaar zal
ook de tweede fase van het gebied afgerond worden. Uiteindelijk zullen liefst
twintig diersoorten te zien zijn in Madidi, waaronder dus de zwarte brulapen.
Deze diersoort leeft in groepen en slaapt
met elkaar in dezelfde boom. Met hun
lange staart, waarvan het puntje onbehaard is voor extra grip, houden ze tijdens het slapen een tak vast. Mannelijke zwarte
brulapen zijn te herkennen aan hun zwarte vacht,
terwijl vrouwtjes juist een geelbruine kleur hebben.
Hard brullen
Zoals de naam aangeeft, kan de zwarte brulaap
hard brullen. Dit doen ze om hun aanwezigheid
kenbaar te maken en om onderling te communiceren. De brul van een zwarte brulaap is tot wel drie
kilometer ver te horen. Om dit geluid te kunnen
produceren, heeft deze diersoort een extra groot
strottenhoofd en een keelzak.
Foto: Zooparc Overloon

reacties nor info@wiewabewaart.nl, ’t gasteboek
van ònze site, of sprekt òns gewoën án as ge òns
taegekòmt. Vest bedankt vör ‘t mitdenke!
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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

Start Kinder- en Tieneryogalessen

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

In april starten de Kinder- en
Tieneryogalessen weer. De lessen zullen
buiten gegeven worden en gaan alleen door
wanneer het weer dit toelaat.
Voor meer informatie zie:

www.anevanleeuwen.nl

20%

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2021

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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
Wat kunt u van ons verwachten:
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden
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 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl
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een leerzame
presentatie
presentatie
worden
worden
de vooren nadelen
van de
elektrische
fiets besproken
en praktische
tips gegeven.
Ook Ook
de vooren nadelen
van
de elektrische
fiets besproken
en praktische
tips gegeven.
wordtwordt
aandacht
besteed
aan het
van valpartijen
en ongelukken.
NadatNadat
u onder
aandacht
besteed
aanvoorkomen
het voorkomen
van valpartijen
en ongelukken.
u onder
begeleiding
vanbeweegcoach
een beweegcoach
enkele
reactieen balanstesten
uitgevoerd,
u
begeleiding
van een
enkele
reactieen balanstesten
heeftheeft
uitgevoerd,
kunt kunt
u
desgewenst
verschillende
elektrische
fietsen
van een
rijwielhandelaar
uitproberen
desgewenst
verschillende
elektrische
fietsen
vanlokale
een lokale
rijwielhandelaar
uitproberen
de vaardigheid
meteigen
uw eigen
fiets onder
begeleiding
van twee
fietscoaches
checken.
en/ofen/of
de vaardigheid
met uw
fiets onder
begeleiding
van twee
fietscoaches
checken.
Omdat
de fietsen
van
de deelnemers
ter plaatse
desgewenst
ook kunnen
worden
afgesteld
Omdat
de fietsen
van de
deelnemers
ter plaatse
desgewenst
ook kunnen
worden
afgesteld
een goede
zithouding,
het wenselijk
u opeigen
uw eigen
elektrische
of gewone
voor voor
een goede
zithouding,
is hetiswenselijk
dat udat
op uw
elektrische
of gewone
fiets fiets
komt.komt.
In deIn
middag
de middag
wordtwordt
er oper
deop
eigen
de eigen
fiets ook
fietseen
ookkorte
een korte
fietstocht
fietstocht
gemaakt.
gemaakt.
Uiteraard
Uiteraard
worden
worden
de RIVM
de RIVM
maatregelen
maatregelen
tegentegen
verspreiding
verspreiding
van het
vancoronavirus
het coronavirus
in acht
in acht
genomen.
Daarnaast
worden,
de weersomstandigheden
het toelaten,
alle activiteiten
genomen.
Daarnaast
worden,
als deals
weersomstandigheden
het toelaten,
alle activiteiten
behalve
de presentatie
buiten
gehouden.
behalve
de presentatie
buiten
gehouden.
Kijk in
Kijk
hetinoverzicht
het overzicht
hieronder
hieronder
waar waar
en wanneer
en wanneer
de dag
debij
dag
u in
bijde
u in
buurt
de buurt
wordtwordt
georganiseerd!
Er is ruimte
voor voor
maximaal
40 deelnemers.
Schrijf
dus ook
uw uw
georganiseerd!
Er is ruimte
maximaal
40 deelnemers.
Schrijf
dusgerust
ook gerust
partner
of een
of vriendin
in. Inin.
verband
met de
logistiek
en lunch
moetmoet
iedereen
partner
ofvriend
een vriend
of vriendin
In verband
met
de logistiek
en lunch
iedereen
zichvooraf
wel vooraf
aanmelden.
zich wel
aanmelden.
U kunt
U kunt
zich aanmelden
zich aanmelden
op www.e-biketraining.nl.
op www.e-biketraining.nl.
Klik daar
Klik daar
op ‘naar
op ‘naar
aanmelding’
aanmelding’
en en
vervolgens
vervolgens
op deop
naam
de naam
van de
van
kern
de kern
waar waar
u zichu wilt
zichaanmelden,
wilt aanmelden,
dan komt
dan komt
u automatisch
u automatisch
de aanmeldpagina.
op deop
aanmeldpagina.
Circa Circa
1 week
1 week
voor voor
de informatiedag
de informatiedag
krijgtkrijgt
u nader
u nader
bericht
bericht
met daarin
met daarin
het exacte
het exacte
programma.
De dagen
zijn09:45
van 09:45
uur15:30
tot 15:30
programma.
De dagen
zijn van
uur tot
uur. uur.
Beugen
Beugen
21 mei
21 mei
MFC het
MFCKruispunt,
het Kruispunt,
Kerkplein
Kerkplein
6
6

Sambeek
Sambeek
28 mei
28 mei
MFC Elsenhof,
MFC Elsenhof,
Torenstraat
Torenstraat
52 52

Overloon
Overloon
3 juni
3 juni
MFC de
MFC
Pit,
de14
Pit,
Oktoberplein
14 Oktoberplein
2
2

De Smakt
De Smakt
11 juni
11 juni
Pelgrimshuis,
Pelgrimshuis,
St. Jozeflaan
St. Jozeflaan
52 52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVB KVB
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl

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

Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.
Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl
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Agenda
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!

2021

8 april
EHBO, digitale les
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 april t/m 2 mei
Kindervakantieweek, inschrijving
8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
8 mei
Sportivo, Bloemenactie voor moederdag
12 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
16 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t
Helder
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
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
3 juni
KBO/SWOGB, Fietsinformatiedag,
de Pit, 9.45 - 15.30 uur
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
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, Tuintreffen
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
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
17 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia
Overloon 2021, de Pit, 10.00 - 17.00
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
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
23 en 24 september
Loën wet ‘t
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 11 april.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie

De winnaar van de puzzel in de
uitgave van 24 maart:
Petra Beckers
(RESTARIA LOON)
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.
AARDBEIENJAM
ANTRACIET
CATHETER
DAGJE
EMINENCE
FRANK
GEKKO
GRAAG
HARIG
HEBBERIGHEID
INLEG
KARATE
KOZAK
LEGIO

MALTA
PANGA
PRUIK
RABAUW
RADIOSTILTE
SCHURFT
STAAR
SULLIG
UTOPIA
VERKNIPT
VIKING
ZANGER
ZUINIG

R
E
R
O
C
A
T
H
E
T
E
R

1

2

11
16

M
A
J
N
E
I
E
B
D
R
A
A

H
E
B
B
E
R
I
G
H
E
I
D

3

K
O
Z
A
K
E
C
M
T
G
P
I

4

B
K
T
F
U
P
A
A
D
N
O
O

S
K
P
A
R
W
R
R
A
A
T
S

5

6

12
18

27
32
35

U
A
K
L
R
I
A
K
E
I
A
L

8

9

R
A
R
L
K
P
S
M
G
N
T
T

20
24
28

F
R
E
I
E
C
N
E
N
I
M
E

T
G
V
G
G
E
L
N
I
G
I
G

10
14

19

23

22

31

7

H
G
N
U
K
L
N
N
J
U
O
I

13

17

26

C
E
I
S
T
A
T
G
G
Z
U
T

15

21
25

29

33

30
34

36

Horizontaal: 1 afmeting 6 door water omgeven land 11 dierengeluid 12 verharde 37
38
39
40
41
42
43
44
huid 13 ellende 14 aan zee 16 Europees
47
48
49
50
45
46
gebergte
18 Ons
wierEigen
20 troep
inwendigmaar:
Nieuw in
Erf /22Puzzelen
orgaan 23 sierdek 25 schoorsteenzwart 26 51
53
54
55
52
Vanaf onze
die verschijnt
spuugzat
27eerstvolgende
vruchtennatuitgave,
28 stremsel
30 op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
58
59
57
puzzels
kruiswoordpuzzels,
sudocupuzzels
of woordzoekers.
roem
31 plaatsen.
soort 33 Dit
keizijn
35afwisselend
selenium 36
voor- 56
zetsel 38 maand 41 ijspunt 45 plechtige ge- 60
61
62
63
64
65
De juiste
oplossing kanbij
gemaild
worden
lofte
47 afslagplaats
golf 48
soortnaar
herteen mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
(zie volgende
uitgave).
de goede inzendingen
worden elke keer één 67
of meerdere
66
49redactieleden
lokspijs 51 hijstoestel
53 vrucht
55Uit
hinder
prijsjes
verloot.
56 godsdienst 58 wees gegroet 59 spelleiding 60 lidwoord 61 ambtsgewaad 63 geestdrift 65 middag 23 plaaggeest 24 een weinig 27 erwtensoep
De prijzen
beschikbaar
Restaria Loon,34
Warme
bijwoord
66worden
wijze grijsaard
67gesteld
wettig.door DA Drogisterij &
29Parfumerie,
kleur 32 ratelpopulier
een zekere 37 rij 38 verBakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.
heven stand 39 olm 40 leerkracht 41 tuinhuis 42 waVerticaal: 1 plant 2 luizenei 3 erfelijkheidsdrager 4 ter in Utrecht 43 min 44 herfstbloem 46 vorderen 50
De winnaars en de oplossing worden telkens gepubliceerd in de daarop volgende uitgave.
buisverlichting 5 dagmars 6 Europese taal 7 in op- toevluchtsoord 52 soldatenvoedsel 54 ultraviolet 55
dracht
8 boogbal
9 bloedvat
10 plegertoe!
11 tekenfilm- riv. in Rusland 57 insect 59 spinsel 62 Japans bordWij wensen
iedereen
veel puzzelplezier
dier 15 stoel 17 soort stekker 19 lage rivierstand 21 spel 64 Frans lidwoord.
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Warme Bakker Degen

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

Reclame: 12 t/m 17 april
• ¾ Bienestich
€ 9,90
• Half speltbrood licht
€ 1,95
• 4 Lentebolletjes + 1 gratis
Reclame: 19 t/m 24 april
• Rijstevlaai + slagroom
€ 11,60
• Tarwe rogge pompoenbrood € 2,70
• 5 Gesorteerde harde broodjes € 1,95
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health
beauty & health
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK
voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions
vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
11. Als
Alselke
elkeseconde
secondetelt,
telt,bij
bijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
of dan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
33.Anoniem
bellen:
08000800
70007000
Huisartsenpost
Boxmeer
44.Huisartsenpost
Boxmeer
09008880
8880spoed
spoed
0900
opop
mama
t/mt/m
vr vr
tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen, plein, 088
stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
Zorgloket: 0485
585865 0485 585911
7.•Gemeente
Boxmeer:

2

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

21 april
14 april 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

