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Van Gemert Installatiegroep verkocht aan De Groot Installatiegroep

In de vorige eeuw, in het 
jaar 1967 begon Jo van 
Gemert samen met zijn 
broer vanuit hun ouder-
lijke woning in Mill als 
zelfstandig elektricien. 

De werkzaamheden bestonden vooral uit het aanleg-
gen van elektrische installaties in kippenstallen. Toen 
Jo en Nelly in 1969 naar Overloon verhuisden namen 
ze daar een bestaand elektrobedrijf over. Zo werd aan 
de Vierlingsbeekseweg de basis gelegd van de huidige 
Van Gemert Installatiegroep. Sinds 1990 gevestigd in 
het bedrijfspand aan de Oploseweg en uitge-
groeid tot een professionele onderneming ge-
richt op utiliteits- en woningbouw met ca. 80 
medewerkers. Overloon is de hoofdvestiging 
van waaruit alle installatie-activiteiten plaats-
vinden. Daarnaast is in Mill aan de Karstraat 
een installatievakwinkel gevestigd, evenals in 
Overloon aan de Oploseweg. 

In het laatste jaar van zijn studie HTS Infor-
matica kwam de wens bij zoon Martijn naar 
voren dat hij het bedrijf graag voort wilde 
zetten. Dit hadden Jo en Nelly niet aan zien 
komen, maar ze waren aangenaam verrast. En 
zo ging Martijn nog 2,5 jaar naar Utrecht om 
installatietechniek te studeren. Na eerst nog 
enkele jaren ervaring elders te hebben opge-
daan trad hij in 2000 toe in het bedrijf van zijn 
ouders. Sinds 1 januari 2002 staat Martijn aan 
het roer van het familiebedrijf. 

Voor velen kwam de verkoop aan De Groot 
Installatiegroep als een verrassing. 
‘Het begint nu allemaal een beetje in te dalen en de 
hectiek van de eerste week na het bekendmaken van 
de overname is weer afgenomen. Het voelt nog on-
wennig, maar het voelt goed’. Aan het woord is Mar-
tijn van Gemert zelf. ‘Ik heb altijd met heel veel plezier 
het familiebedrijf geleid. De laatste jaren merkte ik 
echter dat de uitdaging minder werd en voelde ik dat 
ik toe was aan een andere invulling van mijn leven. Dit 
in combinatie met het gebrek aan een opvolger, heb-
ben mij er ongeveer 1,5 jaar geleden toe doen beslui-
ten om een geschikte overnamekandidaat te gaan zoe-
ken. Na een eerste verkenning bleven er drie geschikte 
kandidaten over. Persoonlijk had ik een voorkeur voor 
De Groot en toen dit uiteindelijk de definitieve over-

namekandidaat bleek te zijn was ik daar heel blij mee.’ 
De Groot Installatiegroep is een full-service familiebe-
drijf (elektrotechnische en werktuigbouwkundige in-
stallaties en brandbeveiliging). Het bedrijf heeft zo’n 
800 medewerkers verdeeld over 14 vestigingen en wil 
de komende jaren doorgroeien naar een van de gro-
tere installerende familiebedrijven van Nederland. ‘Op 
mijn 47ste verjaardag zaten we bij de notaris. Een feest-
je zat er niet in, maar ’s avonds hebben Ilse en ik een 
toast uitgebracht samen met mijn ouders en herinne-
ringen opgehaald. Gelukkig staan zij positief tegen-
over mijn beslissing’.

De overname lijkt op een ingrijpende verandering, 
maar volgens Martijn verandert er op korte termijn 
weinig. De naam Van Gemert blijft voorlopig bestaan, 
de winkel blijft open en de panden blijven in eigen-
dom. Wel zal een aantal activiteiten centraal aange-
stuurd gaan worden en zal de focus in de toekomst 
meer op utiliteit en industrie komen te liggen. 

Natuurlijk zijn we benieuwd naar de hoogte- en diepte-
punten. ‘De feesten die ter gelegenheid van de dienst-
jubilea gegeven werden, daar denk ik nog steeds met 
veel plezier aan terug. Ook het Eftelingbezoek met de 
gezinnen van de werknemers tijdens het 50-jarig jubi-
leum staat nog in mijn geheugen gegrift evenals de 
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Het mag geen naam hebben

•  Geen dodenherdenking - herdenk in stilte…!

•  Grave doet ook mee - nu wordt verbouw gemeentehuis per inwoner nóg
goedkoper - allemaal voordelen…

•  Knuffelen, hoe moet dat ook alweer…?

barbecues voorafgaand aan de bouwvakvakantie. 
Minder goede herinneringen heb ik aan de reorga-
nisatie eind 2013 waarbij een aantal medewerkers 
ontslagen moest worden. Ook het vroegtijdig over-
lijden van medewerkers en gezinsleden van mede-
werkers gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar, 
ik ben bovenal dankbaar voor het feit dat ik de kans 
heb gehad om het bedrijf van mijn ouders over te 

nemen. Ik heb het bedrijf op mijn eigen wijze geleid 
en ik hoop dat het alle betrokkenen goed zal blijven 
gaan.’

Voorlopig zal Martijn nog actief zijn om te zorgen 
voor een zorgvuldige overdracht. Daarna gaat hij 
eens rustig nadenken over zijn toekomstplannen en 
kijken wat er op zijn pad komt.

Groeternetwerk Land van Cuijk

Wat is het?
Het Land van Cuijk heeft sinds de oprichting van het 
Regionaal Bureau voor Toerisme in 2014 een eigen 
Groeternetwerk. Groeters zijn gepassioneerde in-
woners van een plaats of regio die alles weten over 
hun eigen omgeving. Die kennis delen ze graag met 
bezoekers aan hun gebied. Groeters zijn geen pro-
fessionele gidsen, maar inwoners 
die hun dorp, stad of regio willen 
laten bekijken door de ogen van 
een Land van Cuijkenaar. Het idee 
van de Groeters (internationaal: 
“Greeters”) is ontstaan in New 
York, in de vroege jaren negen-
tig van de vorige eeuw. Het oor-
spronkelijke doel van het Greeter 
network was het stimuleren van 
rechtstreeks contact tussen in-
woners en toeristen. Een mooie 
vorm van ‘participatief toerisme’. 
Het Land van Cuijk is de eerste en 
vooralsnog enige regio in Neder-
land met een eigen Groeternetwerk.

Waarom Groeters in het Land van Cuijk?
Omdat het past bij de gastvrije volksaard van de 
Land van Cuijkenaar. De Land van Cuijkenaar koes-
tert zijn omgeving. Hij beschouwt zijn of haar dorp/
stad als een prachtige plek om te wonen, te werken 
en te genieten. Hij geniet van de ‘fijne mensen’ om 
hem heen; mensen die voor elkaar en anderen zor-
gen. “Het is een Goei Leven in het Land van Cuijk  
en daar zijn we trots op”.

Groeteractiviteiten in het Land van Cuijk
Het Land van Cuijk telt zo’n 30 Groeters met totaal 

19 Groeteractiviteiten. Variërend van wandelingen 
door de historische kernen van Boxmeer, Grave en 
Overloon en fietstochten door het Verboden Ge-
bied en UNESCO-gebied Maasheggen. Beklimming 
van de carillontoren in Cuijk is mogelijk evenals 
rondleidingen door kloosters en een bezoek aan het 
bekende sluizencomplex van Sambeek. Op www.

groetersinlandvancuijk.nl wordt 
een actueel overzicht gegeven van 
alle groeteractiviteiten in het Land 
van Cuijk.
“Neem maar eens een kijkje op de 
site. Ook al woon je al je hele leven 
in het land van Cuijk, je zult verrast 
zijn door wat het allemaal te bieden 
heeft en plekken ontdekken waar je 
nog nooit bent geweest.”

Wanneer zijn de Groetersactiviteiten?
Dit jaar starten de wandelingen in 
Overloon op maandag 17 mei. De 
eerste fietstocht, in en rond Over-

loon, staat gepland op maandag 24 mei. Verdere 
data van de  rondleidingen te voet: 31 mei, 14 juni, 
28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus. De 
fietsrondleidingen staan gepland op de maandagen 
24 mei, 7 juni, 21 juni, 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 16 
augustus en 30 augustus. De wandelrondleidingen 
starten om 11.00 uur bij de kerk. De fietstochten 
starten vanaf het Museumpark ook om 11.00 uur. 

Groepen die op een ander tijdstip een rondleiding 
wensen kunnen contact opnemen met een van de 
groeters, of lopen even binnen bij PLIEN aan het 
Museumpark, of Boompjes Restaurant aan de Ire-
nestraat. 
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus

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

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

•  Er mogen maximaal 30 personen bij de zondags-
vieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 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 ge-
noteerd op deze lijst. Daarna kunt u een liturgie-
boekje meenemen.

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

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

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

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

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

•  In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 24 april – 8 mei

Zaterdag 24 april 19.00 uur
Gebedsviering

Zondag 25 april 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Muzikale verzorging met orgelspel

Intenties voor 24 en 25 april: nog niet bekend

Zondag 2 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Jeanne Willems
Muzikale verzorging met orgelspel

Intenties: nog niet bekend

Kosterdienst
24 april bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 64126

25 april – 1 mei
Nelly van Gemert, tel. 642504

2 mei – 8 mei
Tiny Willems, tel. 641814

9 mei – 15 mei
Jeanne Peeters tel. 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 9, 13 en 
16 mei bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiter-
lijk dinsdag 27 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@theobaldus-
parochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 
10.00 – 11.30 uur in de pastorie. De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,-.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand april op 24 april, worden de 
vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het tv-ka-
naal Omroep Land van Cuijk. U kunt via de Omroep 
Land van Cuijk, naar de uitzendingen kijken. De uit-
zendingen zijn te ontvangen: 
•  voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezel-

providers, met de witte afstandsbediening, via ka-
naal 1475;

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

•  voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de ge-
meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.

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 
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overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgen-
de mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken wor-
den geluid en zal melding worden gedaan op de 
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt 
eveneens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

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

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

Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.mmvdk.nl

Tussenstand plaquette
Vrijheidsmonument

Aan onze oproep om bij te dragen aan de plaquette 
met daarop alle namen van de Overloonse burgers 
die omkwamen in de periode 1940-1945 is tot nu 
toe uitgebreid gehoor gegeven. In totaal kwam er 
tot nu toe € 1.160,- binnen. Allereerst: héél hartelijk 
dank daarvoor.

In totaal is € 1.810,- nodig en de actie loopt door 
tot en met 5 mei. De Dorpsraad past het verschil bij. 
Maar mocht u nog willen bijdragen, dan stellen we 

dat zeer op prijs. U kunt uw overmaking doen op de 
bankrekening van de dorpsraad onder vermelding 
van ‘plaquette’.

Het IBAN-nummer is: NL13 RABO 0103 0172 16 op 
naam van Dorpsraad Overloon.
Het is de bedoeling dat de plaquette op 14 oktober 
wordt onthuld. Nogmaals, dank voor alle gulle bij-
dragen!

Wie wá bewaart – Same wiëte we mier

De afgeloëpe tied 
hebbe weej iedere 
vertien daag ‘n be-
roep òp òllie gedaon 
um òns woordeboek 

gevuld te kriêge, want same wiëte we mier. ‘t Bliekt 
moeileker dan weej dòchte. De reacties liêpe nie 
aover en òp ‘t laeste woord hebbe weej zelfs hië-
lemól niks gehuurd. Hiël jommer, mar ‘t geft niks, 
want weej gón gewoën dör mit ‘t vulle van òns 
woordeboek, alliën nie mer mit de rubriek Same wi-
ete we mier.

We wille òllie toch hartstikke bedanke vör ‘t mit-
dinke. 
Vör nòw trekke weej de stekker d’r uut en gón we 
prakkeziere ovver ‘n ânder manier um án neeje of 
ònbekende Lónse woorde te kòmme. Haopelek 
kunne weej van de zòmmer òns ovverleg mit de 

koersballers wer òppakke en ien ‘t naojaor wer ‘n 
workshop organisiere.

Hedde nog woorde die ge mist òp de site? Of schiet 
òw net wá te binne? Stuur det dan nor info@wiewa-
bewaart.nl, ’t gasteboek van ònze site, of sprekt òns 
gewoën án as ge òns taegekòmt. 

Nog efkes vòlhâlde allemól en blief gezond!
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In gesprek met ….
Groeter Peter van den Berg

Zoals te lezen in het arti-
kel op pagina 2 beschikt 
het Land van Cuijk over 

een groeternetwerk. Ook in Overloon is een aantal 
groeters actief. Peter van den Berg, Tiny Willems, 
Theo Verdijk en Jo van Gemert mogen zich de Groe-
ters van Overloon noemen. Zij nemen inwoners, 
toeristen en andere belangstellenden mee in een 
wandelrondleiding door het dorp, of een fietstocht 
in het buitengebied. Vol enthousiasme vertellen ze 
over het dorp Overloon. Onthullingen en verras-
sende wetenswaardigheden. In vier afleveringen 
nemen wij u mee met deze rondleidingen. In deze 
uitgave deel 1. 

Het spits wordt afgebeten door Peter van den Berg, 
groeter van het eerste uur, 2014. Peter is geboren 
en getogen in Overloon en vertelt ons over de ge-
schiedenis van het dorp. Zijn verhaal gaat rustig van 
start op een bankje voor de Theobalduskerk, of bij 
slecht weer in de kerk. Een groe-
ter bekijkt eerst de samenstelling 
van de groep en past zijn verhaal 
hierop aan. Een groep toeristen 
heeft meestal andere interes-
ses dan een groep inwoners uit 
Overloon. De kunst is dan ook om 
hierop in te spelen.

‘Als de groep bestaat uit ‘Lón-
ders’, is de eerste vraag die ik stel, 
of ze weten waar de naam ‘Loon’ 
vandaan komt’, begint Peter zijn 
verhaal voor ons. Bam! Een lastige 
vraag, waar wij meteen al met de 
mond vol tanden staan. Een grijns 
op het gezicht van onze groeter, 
maar hij stelt ons gerust. We zijn 
niet de enigen die het antwoord 
schuldig blijven. ‘Lo of Loo is een 
oude Germaanse term voor een open plek in een 
loofbos/bosje op hoge zandgrond, met daarin een 
veeweide en soms enkele akkertjes’, reden waarom 
Overloon rond 1300 Loon heette. In 1410 werd in 
het Land van Cuijk nog een ander Loon gesticht dat 
lag in het Nederambt van Cuijk, in de schaduw van 
het stadje Ravenstein. Dat werd toen Neerloon. Ons 
Loon, niet meer dan een gehucht in die tijd, werd 
herdoopt tot Overloon. Aangenomen wordt dat er 
rond die tijd niet meer dan dertig gezinnen woon-
den. Rond 1900 waren dat er 110. Het aantal inwo-
ners bedroeg toen ongeveer 600, dus per woning 
5,45.”. Momenteel wonen er een kleine 4000 men-
sen in 1570 woningen, 2,54 per woning dus, blijkt 
uit de huidige statistieken.
Na de inleiding is het tijd om in de benen te gaan. 
De route voert langs een aantal informatiepunten 
die her en der in het dorp verspreid staan. Deze 

plaquettes vertellen de historie van de plek waar 
ze zijn neergezet, zoals de vroegere locatie van de 
kerk, een klooster, een steenfabriek etc. Hoe vaak 
zijn we eraan voorbijgelopen zonder ze zelfs te 
zien? Een aantal wordt te voet aangedaan en een 
aantal is onderdeel van de fietsroute. Er staan er 15 
in en rond ons dorp. Niet alleen in Overloon is veel 
interessants te zien en te horen. Neem maar eens 
een kijkje op de site. Ook al woon je al je hele leven 
in het Land van Cuijk, je zult verrast zijn door wat 
het allemaal te bieden heeft en plekken ontdekken 
waar je nog nooit bent geweest.

Ook interesse in een interessante rondleiding? Het is 
zeker ook voor de inwoners van Overloon bedoeld. 
Sluit een keer aan, het is zeer de moeite waard. 
Groepen kunnen een afspraak maken op een door 
hen gewenst tijdstip. Neem hiervoor contact op met 
een van de groeters of loop even binnen bij een van 
de onderstaande adressen. 

Vanaf maandag 17 mei wordt weer gestart met de 
rondleidingen te voet of per fiets, mits de corona-
maatregelen dit toelaten. In het artikel op pagina 2 
staan de exacte data vermeld. 

De rondleidingen zijn gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt gewaardeerd. De wandelrondlei-
ding duurt 1,5 à 2 uur en is ongeveer 2 km lang. 
Aanmelden hoeft niet, maar kan wel bij PLIEN aan 
het Museumpark of bij Boompjes Restaurant aan de 
Irenestraat. Kijk op de website www.landvancuijk.nl 
voor meer informatie.  
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Anne Frankboom geplant 

In Overloon is op 6 april jl. door de Burgemeester, 
Wethouder en de werkgroep Groen Project Oplose-
weg een Anne Frankboom aangeplant. In verband 
met de coronamaatregelen heeft dit in een kleine 
groep plaatsgevonden. Deze boom is een nazaat 
van de witte paardenkastanje die Anne Frank van-
uit haar onderduikadres kon zien. Dit was haar eni-
ge contact met de natuur. Ze beschrijft deze boom 
ook in haar dagboek.

Hoe mooi is het dat er in een Historisch Dorp op een 
Historische plek waar eens de dorpsmolen stond, 
een Historische boom is geplant en een monument 
van de verwoeste molen.  Beiden hebben veel ge-
meen met elkaar, tijdens de 2e Wereldoorlog werd 
het leven van de Familie Frank totaal verwoest zoals 
ook Overloon totaal verwoest werd. De parallel tus-
sen de symbolen van de boom en de molen staan nu 
tegenover elkaar in de vrije natuur.

Op deze locatie heeft vanaf de 15e eeuw een mo-
len gestaan die de bevolking van Overloon van meel 
voorzag. De molen had de naam “Tevredenheid” die 
door de kunstenaar Juul Baltussen tot uiting wordt 
gebracht met het teken van tevredenheid op de top 
van het monument. Zoals de wieken van de molen 
destijds draaiden, zo draait de top van het monu-
ment nu ook om zijn as. Na 75 jaar terug op eigen 
terrein zullen de molenstenen “tevreden” zijn met 
het project dat hier mede door de samenwerking van 
diverse instanties en personen tot stand is gekomen.

Filosofie achter het “Ommetje Overloon “
Het kunstwerk is geplaatst op een verhoging net 
als de molen indertijd om zo meer wind te kunnen 
vangen. Deze verhoging wordt ingezaaid met een 
mengsel van klaprozen, margrieten en korenbloe-
men zodat, als deze bloeien, weer even het rood-
wit-blauw van de bevrijding rondom het kunstwerk 
te zien zal zijn.

De Anne Frankboom is aangeplant op de kop van 
een slinger met struweel die de plek van de oude 
dorpsmolen “omarmd” en het ommetje begeleidt. 
Hier wordt een bloemenrijk mengsel ingezaaid voor 
meer biodiversiteit waar later een “laarzenpad” zal 
worden uitgemaaid.

Ter hoogte van de Peelkampweg buigt de route af 
richting het noorden naar de Oude Molen.
Hier is een afwisseling van bosschages en solitaire 

boomgroepen. Enerzijds als inbedding van 
de dorpsrand met bedrijventerrein en an-
derzijds voor de lange zichtlijnen over het 
oude Molenveld, van wat daar nog van 
over is. Aangeplant zijn fruitbomen en in-
heemse boomsoorten zoals de ruwe berk, 
de wintereik, de winterlinde en de Hol-
landse linde.

Op een plaquette komt informatie over de 
molen “Tevredenheid” het bijbehorende 
molenlandschap van vroeger en de Anne 
Frankboom.

Foto: Albert Hendriks



6

Anne Frankboom geplant 

In Overloon is op 6 april jl. door de Burgemeester, 
Wethouder en de werkgroep Groen Project Oplose-
weg een Anne Frankboom aangeplant. In verband 
met de coronamaatregelen heeft dit in een kleine 
groep plaatsgevonden. Deze boom is een nazaat 
van de witte paardenkastanje die Anne Frank van-
uit haar onderduikadres kon zien. Dit was haar eni-
ge contact met de natuur. Ze beschrijft deze boom 
ook in haar dagboek.

Hoe mooi is het dat er in een Historisch Dorp op een 
Historische plek waar eens de dorpsmolen stond, 
een Historische boom is geplant en een monument 
van de verwoeste molen.  Beiden hebben veel ge-
meen met elkaar, tijdens de 2e Wereldoorlog werd 
het leven van de Familie Frank totaal verwoest zoals 
ook Overloon totaal verwoest werd. De parallel tus-
sen de symbolen van de boom en de molen staan nu 
tegenover elkaar in de vrije natuur.

Op deze locatie heeft vanaf de 15e eeuw een mo-
len gestaan die de bevolking van Overloon van meel 
voorzag. De molen had de naam “Tevredenheid” die 
door de kunstenaar Juul Baltussen tot uiting wordt 
gebracht met het teken van tevredenheid op de top 
van het monument. Zoals de wieken van de molen 
destijds draaiden, zo draait de top van het monu-
ment nu ook om zijn as. Na 75 jaar terug op eigen 
terrein zullen de molenstenen “tevreden” zijn met 
het project dat hier mede door de samenwerking van 
diverse instanties en personen tot stand is gekomen.

Filosofie achter het “Ommetje Overloon “
Het kunstwerk is geplaatst op een verhoging net 
als de molen indertijd om zo meer wind te kunnen 
vangen. Deze verhoging wordt ingezaaid met een 
mengsel van klaprozen, margrieten en korenbloe-
men zodat, als deze bloeien, weer even het rood-
wit-blauw van de bevrijding rondom het kunstwerk 
te zien zal zijn.

De Anne Frankboom is aangeplant op de kop van 
een slinger met struweel die de plek van de oude 
dorpsmolen “omarmd” en het ommetje begeleidt. 
Hier wordt een bloemenrijk mengsel ingezaaid voor 
meer biodiversiteit waar later een “laarzenpad” zal 
worden uitgemaaid.

Ter hoogte van de Peelkampweg buigt de route af 
richting het noorden naar de Oude Molen.
Hier is een afwisseling van bosschages en solitaire 

boomgroepen. Enerzijds als inbedding van 
de dorpsrand met bedrijventerrein en an-
derzijds voor de lange zichtlijnen over het 
oude Molenveld, van wat daar nog van 
over is. Aangeplant zijn fruitbomen en in-
heemse boomsoorten zoals de ruwe berk, 
de wintereik, de winterlinde en de Hol-
landse linde.

Op een plaquette komt informatie over de 
molen “Tevredenheid” het bijbehorende 
molenlandschap van vroeger en de Anne 
Frankboom.

Foto: Albert Hendriks

7

Bloemenactie Sportivo via Webshop

Zoals aangekondigd in de vo-
rige uitgave van Ons Eigen Erf 
willen we de Bloemenactie voor 
Moederdag dit jaar wel weer 
door laten gaan. We doen dit 

niet alleen omdat het zo leuk is voor moeders dat 
ze een bloemetje krijgt als waardering, maar ook 
omdat onze volleybalvereniging financieel 
te lijden heeft onder de huidige crisis. Op 
deze wijze is het een win-win situatie!

Om dit geheel coronaproof te organiseren 
hebben we gekozen voor een éénmalige di-
gitale verkoop via een Webshop: perkplan-
ten bekijken, uitzoeken, bestellen en beta-
len via onze webshop. Vervolgens worden 
deze op zaterdag 8 mei, daags voor Moeder-
dag, bij u thuis of op elk ander adres binnen 
Overloon, door ons bij de voordeur afgele-
verd.

Dit alles kan via de website
https://sportivo.myonline.store/ of via de link 

op onze website www.vvsportivo.nl Bestel op tijd 
want ook wij moeten tijdig de perkplanten inkopen.

Als je het via de webshop te ingewikkeld vindt dan 
kun je ook een mailtje sturen naar Karin,
Sportivo@ziggo.nl of even bellen naar 0478-642336. 
We zorgen dan dat het toch nog goed komt!

Nieuws van PLIEN

Mini Bieb
Sinds kort staat er bij PLIEN voor de deur een Mini 
Bieb. Iedereen kan hier gratis boeken lenen of rui-
len. Het assortiment bestaat uit educatieve boeken, 
kinderboeken en (lees)boeken voor volwassenen. 
Er is voor ieder wat wils. Het kastje is gemaakt door 
de schoonvader van Pauline (inmiddels 84 jaar oud). 

Pauline en Peter zijn hier maar wat trots op. Maak 
er gebruik van en veel leesplezier gewenst voor ie-
dereen! 

Tv-opnames
Maandag 29 maart was de filmploeg van het KRO/
NCRV televisieprogramma Binnenste Buiten de hele 

dag te gast aan de Museumlaan 
30 om opnames te maken. Het 
huis is uitgekozen om uitgezon-
den te worden in het program-
ma dat op woensdag 5 mei om 
18.45 uur wordt uitgezonden 
op NPO2. Het Tv-programma 
gaat over wooninspiratie, bui-
tenleven en passie voor eten. 
Zoon Daan weet dat Pauline en 
Peter graag naar dit program-
ma kijken en gaf hen daarvoor 
op. De Tv-opnames zijn ge-
maakt, we zijn heel benieuwd 
naar het resultaat! Kijk op 5 mei 
om 18.45 uur naar NPO2!

Tot ziens bij PLIEN!
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Wat een geluk dat jij mijn echtgenoot, 
onze (schoon)vader en opa was…

Liever dan lief, stoerder dan stoer 
en veelzeggend zonder veel te zeggen,

maar allesbetekenend voor ons

Karel Bloemen
17 maart 1934 - 11 april 2021

Wijchen  Karolijn en Frenk
Sean, Julie, Maud en Sjard

Emmen Huib
Renee

Delfgauw  Marieke en Ton
Roan en Jules

Schaijk Floor en Stef
Finn en Benjamin

Echtgenoot van Miep Bloemen-Weijmans

De afscheidsdienst zal vanwege de coronamaatregelen 
in besloten kring plaatsvinden 

Correspondentie: 
W.M.G. Bloemen-Weijmans, Aalsburg 17-55, 6602 VC Wijchen

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de 
vele bloemen en kaarten die wij mochten 
ontvangen tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man en onze 

allerliefste pap en opa

Harrie Kroef
Het heeft ons ontzettend

veel steun gegeven;
hartelijk dank,

het was hartverwarmend.

Truus Kroef-Hermans
Kinderen en kleinkinderen
D’n Hof 18

Overloon, april 2021

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen 
bedanken voor de vele kaarten en bloemen 
die we hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van ons moeder en oma

Mariet
Cornelissen-van Oyen

Namens de kinderen- kleinkinderen
en achterkleinkinderen Cornelissen

4 mei geen dodenherdenking
in Overloon

Helaas moeten we mededelen dat er ook dit jaar 
geen dodenherdenking plaats zal vinden in Over-
loon. Dit betekent niet dat er niet kan worden her-
dacht.

Herdenken kan ook alleen en vanuit je eigen huis. 
Het duurt niet lang, maar is wel belangrijk. Het kost 
maar twee minuten. Twee minuten om stil te staan 
en te herdenken. Twee minuten om te herdenken 
en na te denken. Twee minuten om na te denken 
en mee te doen aan een groter geheel. Een kleine 
moeite voor een groots gebaar. Twee minuten stilte 
voor iedereen die gevallen is.

We hopen jullie volgend jaar weer te mogen ver-
welkomen bij de herdenkingsdienst. Let goed op 
elkaar!
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Nieuws vanuit De Pit

Door alle coronamaatre-
gelen is het nog steeds 

erg rustig in gemeenschapshuis De Pit en vinden er 
geen activiteiten plaats buiten de afhaalBieb.

Dat schijn bedriegt blijkt maar eens temeer om-
dat we aan de binnenzijde volop 
bezig zijn met de verbouwing van 
de Blauwe Zaal en het aanbrengen 
van airco’s in o.a. de grote zaal, 
huiskamerzaal, Blauwe Zaal en de 
drie vergaderruimtes boven.

Bij de overname van het gebouw 
door de gemeente Boxmeer waren 
bovenstaande werkzaamheden een 
van de wensen die we als bestuur 
graag uitgevoerd zagen worden. 
Door hierover met elkaar in ge-
sprek te gaan heeft de gemeente 
Boxmeer de financiële middelen 
beschikbaar gesteld om deze ver-
bouwing mogelijk te maken. De 
Blauwe Zaal is gebouwd in 1984 
en sindsdien zijn er enkel wat aan-
passingen gedaan met betrekking tot het geluid en 
akoestiek in de jaren negentig. Het werd dus ook 
tijd dat deze zaal een algehele opknapbeurt kreeg 
zodat hij weer toekomstbestendig is.

Met inachtneming van de coronamaatregelen heb-
ben vrijwilligers (De Klusclub) veel van de sloopwerk-
zaamheden uitgevoerd zodat nu de aannemers aan 
de slag kunnen. Er komt een nieuwe luchtbehan-
delingsinstallatie in de Blauwe Zaal waarmee we 
zowel kunnen koelen als verwarmen. Verder komt 

er een nieuw systeemplafond, pvc-vloer en een 
nieuwe bar en wordt alles in een frisse maar warme 
kleur geschilderd. Ook zijn alle bekabelingen van 
beeld, geluid en centrale apparatuur in alle zalen 
vervangen door vrijwilligers wat de kwaliteit en het 
gebruiksgemak aanzienlijk zal verbeteren.

Als alles naar planning verloopt verwachten we eind 
mei de werkzaamheden afgerond te hebben zodat 
de Blauwe Zaal weer inzetbaar is voor onze gebrui-
kers. We willen in juni alle inwoners van Overloon 
de gelegenheid bieden om een kijkje te komen ne-
men naar het resultaat. De datum moeten we nog 
vaststellen. Dit alles uiteraard onder het voorbe-
houd dat de Coronamaatregelen dit ook toelaten.

Bestuur De Pit
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NNaa  ddee  lloocckkddoowwnn  eenn  ooookk  wweeeerr  ggrrooeenn  lliicchhtt  vvoooorr
oonnzzee  sseeccttoorr  kkoommeenn  wwiijj  bbiijj  uu  tteerruugg  mmeett  eeeenn  

nniieeuuwwee  aaggeennddaa!!  
UU  kkuunntt  oonnss  iinnttuusssseenn  aallttiijjdd  bbeelllleenn  ooff  mmaaiilleenn  oomm

uuww  eeiiggeenn  iiddeeeeëënn  //  ppllaannnneenn  ttee  bbeesspprreekkeenn..  
HHooppeelliijjkk  ttoott  zziieennss  eenn  bblliijjff  ggeezzoonndd!!

PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee  
  

NNiieewwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  
  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

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

Beauty & Ismakogiepraktijk Margo

Zie pagina achteraan.

Testen
Heeft u klachten die passen bij

Corona? Zoals verkoudheid,
benauwdheid of koorts?

Blijf thuis en laat u testen.

Dat kan via
Coronatest.nl
of u kunt bellen 

met
0800-1202

voor een afspraak.

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 

horeca medewerker!
• Tussen de 8 en 20 uren per week
• Flexibel inzetbaar
• Zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken stuur dan een mail 
naar info@golfbaanoverloon.nl

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
10 T/M 14 MEI  
Waarneming is gebaseerd op de eerste letter 
van uw achternaam: 
Letters A – J: Dokter Mosch, 
Merletgaarde 32a, Vierlingsbeek, tel. 631315. 
Letters K – Z: Dokter Mooij,  
Baansestraat 6a, Overloon, tel. 640840. 

Op vrijdag 14 mei neemt dr. Mosch waar 
voor ALLE patiënten ongeacht de eerste letter 
van uw achternaam. 

Van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00-
08.00 uur en in het weekend kunt u voor 
spoedeisende huisartsenhulp terecht via tel. 
0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl 
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Doe jij ook mee met de ORANJEspeurtocht?

Ook dit jaar is Konings-
dag weer anders dan anders, helaas. Om toch voor 
het oranjegevoel in het dorp te zorgen hebben we 
een activiteit voor de kids georganiseerd. Op Ko-
ningsdag zal een leuke ORANJEspeurtocht worden 
uitgezet voor alle kinderen van de basisschool. De 
speurtocht is voor alle leeftijden, dus vraag je mama, 
papa, broertjes of zusjes om samen mee te doen en 

maak er een gezellig uitje van! Dos je ORANJE uit, 
neem eventueel je versierde fiets of bolderkar mee 
en hang de vlag buiten (ook als je de speurtocht 
niet loopt). Onderweg is er nog een lekkere verras-
sing voor alle kids. De route wordt in de week voor 
de Koningsdag uitgedeeld in de klas. Wil je de route 
ook lopen, maar heb je de route niet ontvangen, 
stuur ons dan een mailtje.

Op deze manier hopen we toch wat voor gezellig-
heid te zorgen in deze bijzondere tijd.

Fijne Koningsdag en veel plezier met de speurtocht!

Stichting Oranjefeesten Overloon

PS maak onderweg een leuke foto en stuur deze op 
naar stichtingoranjefeestenoverloon@gmail.com

Openingstijden Maasziekenhuis op Koningsdag,
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag

Op dinsdag 27 april (Koningsdag), woensdag 5 
mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 13 mei (He-
melvaartsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein aan-
gepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.

Op deze dagen zijn de poliklinieken en de rönt-
genafdeling van Maasziekenhuis Pantein geslo-
ten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en 
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.

Ook de bloedafnamelocaties van het Maaszieken-
huis in het Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn 
gesloten.

Startup/meetup
Kenniscommunity Ondernemerschap

Ben je startend ondernemer in het Land van Cuijk 
of Maasduinen? En wil je meer weten over wat je 
als startende ondernemers voor elkaar kunt bete-
kenen? Meld je dan aan voor de startup/meetup 
van de kenniscommunity ondernemerschap. Tijdens 
online en (indien mogelijk) fysieke bijeenkomsten 
bouw je aan een netwerk en doe je ook nog kennis 
over ondernemen op. In vijf bijeenkomsten worden 
de thema’s acquisitie, onderhandelen, netwerken, 
storytelling en alles rondom financiën behandeld.

De eerste bijeenkomst van de reeks startup/meetup 
kenniscommunity vond online plaats op dinsdag 20 
april om 20.00 uur. De volgende bijeenkomst is op 

18 mei, online van 20.00 uur tot 21.00 uur. Het on-
derwerp dat die avond behandeld wordt is ‘story-
telling’. Op dinsdag 15 juni is de derde bijeenkomst 
met als thema ‘onderhandelen’.

De startup/meetup is een initiatief van BiblioPlus en 
Thomas van der Meer. Meld je meteen aan voor de 
komende twee bijeenkomsten van de kenniscom-
munity, bouw mee aan een bloeiend netwerk en 
steek er nog wat van op ook!

Deelname is gratis. Een dag voor de bijeenkomst 
ontvang je een link om deel te nemen. Aanmelden 
via www.biblioplus.nl/agenda
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PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee  
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Ruimte voor úw ideeën! 

PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee  vv//dd  MMuunncckkhhooff,,  tteell..  00447788--664411440044  ooff  
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wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

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

Beauty & Ismakogiepraktijk Margo

Zie pagina achteraan.

Testen
Heeft u klachten die passen bij

Corona? Zoals verkoudheid,
benauwdheid of koorts?

Blijf thuis en laat u testen.

Dat kan via
Coronatest.nl
of u kunt bellen 

met
0800-1202

voor een afspraak.

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 

horeca medewerker!
• Tussen de 8 en 20 uren per week
• Flexibel inzetbaar
• Zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken stuur dan een mail 
naar info@golfbaanoverloon.nl

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
10 T/M 14 MEI  
Waarneming is gebaseerd op de eerste letter 
van uw achternaam: 
Letters A – J: Dokter Mosch, 
Merletgaarde 32a, Vierlingsbeek, tel. 631315. 
Letters K – Z: Dokter Mooij,  
Baansestraat 6a, Overloon, tel. 640840. 

Op vrijdag 14 mei neemt dr. Mosch waar 
voor ALLE patiënten ongeacht de eerste letter 
van uw achternaam. 

Van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00-
08.00 uur en in het weekend kunt u voor 
spoedeisende huisartsenhulp terecht via tel. 
0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl 
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Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527

www.doorvandijck.nl 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support 
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

IXON verovert de wereld met hét cloud platform 
voor de machinebouw

Vierlingsbeekseweg 52A    |   5825 AX Overloon

grow.ixon.cloud

       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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Salon Toine Restyling

Het is alweer bijna 17 jaar geleden dat Salon Toine 
zich vestigde op de huidige locatie aan de Berg-
kampweg 2 hier in Overloon en het was dan ook 
hoog tijd voor een update van de inrichting. De 
lockdown periode was het uitgesproken moment 
om de verbouwing te realiseren en alles aan te pas-
sen aan de behoeften en wensen van deze tijd. Na-
tuurlijk is alles ook meteen coronaproof gemaakt!
Wat opvalt is dat het nieuwe interieur een warme 
huiselijke uitstraling heeft gekregen en dat er voor 
iedereen meer rust en ruimte gecreëerd is. In zo’n 
omgeving kun je je haar met een gerust hart in de 
handen van het team leggen. Ze geven advies en 
aandacht en gaan altijd voor 
een optimaal eindresultaat. 
Naast de vaste behandelin-
gen geven de medewerkers 
van Salon Toine ook well-
ness- /massagebehandelin-
gen specifiek voor haar en 
hoofdhuid, zodat je even 
helemaal kunt relaxen. Voor 
alle behandelingen wordt 
gebruik gemaakt van hoog-
waardige verzorgings- en 
stylingsproducten.

Binnen het team heeft ie-
dere medewerker, naast de 
vaste behandelingen, zijn 
eigen specialisme. Variërend 

van kleuren, krullen knippen, opsteken en visagie 
tot haarwerken, extensions en specifieke product-
kennis. De komende tijd zullen we in Ons Eigen Erf 
hieraan regelmatig aandacht besteden.

Wil je meer weten over Salon Toine, bezoek de web-
site www.salontoine.nl.  Daarnaast kun je ook altijd 
telefonisch contact opnemen voor een persoonlijk 
advies.

Het team van Salon Toine staat graag voor je klaar!
Salon Toine,
Tel 0478-641584

Kindervakantieweek 2021
27 – 28 – 29 juli

De inschrijving voor Kinder-
vakantieweek 2021 is geopend!

Inschrijven kan van woensdag 14 april t/m zondag 2 
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 moge-
lijk 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
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  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 

”Revalideren van chronisch ziek zijn.”

   Chronisch ZorgNet

Hét landelijke netwerk gespecialiseerde therapeuten die 
 gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding 
 bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, 
 long- en hartaandoeningen.

   Wij zijn aangesloten bij het netwerk 

 Chronisch ZorgNet

   voor informatie:   

   Rob Verschuren, Willem van Iersel

   Kerkpad 1   Overloon.    

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

14

 Gen Hasbroucklaan 4 0478-630230 

 5825 AP Overloon 06-13694139

K l e i – A l l e r l e i
In groepsaccommodatie de Bloem in Overloon

start weer een nieuwe reeks kleiavonden en
-middagen op de maandag, van september tot januari.

De nadruk ligt hierbij op handvormen.
Je kunt eigen ideeën aandragen en maken,
maar ook met opdrachten werken waarbij
meerdere technieken aan de orde komen.

Er zijn voldoende voorbeelden ter inspiratie aanwezig.
Ook als je al ervaring hebt met klei,

ben je van harte welkom.
Materialen, glazuren en oven zijn aanwezig,

evenals deskundige begeleiding
en enthousiaste medecursisten.

Voor meer info: Gemma Hendriks 06-28172645
Gmhendriks59@kpnmail.nl

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 
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Rust en stilte in jezelf-avonden
vanaf 26 april

Veel volwassenen erva-
ren regelmatig onrust en 

spanning in hun lijf, voelen zich onzeker of hebben 
het gevoel zichzelf zo nu en dan kwijt te zijn. Bij-
na iedereen heeft het druk en daarnaast zijn er be-
hoorlijk wat uitdagingen in ons leven, waar we mee 
om mogen leren gaan. We horen vele meningen en 
geluiden in onze omgeving en weten daardoor niet 
meer goed wat onze eigen innerlijke stem te vertel-
len heeft.

In de maatschappij leren we al van jongs af aan 
vooral te werken en te handelen vanuit ons hoofd. 
Hierdoor gaat er weinig aandacht 
meer naar ons fysieke lichaam en 
ons gevoelsleven. Terwijl juist ons 
lichaam, ons hart, ons gevoel en 
onze intuïtie een enorme bron van 
wijsheid zijn.  Door de tijd te nemen 
om weer naar ons lichaam en hart 
te luisteren, kan er rust en ontspan-
ning terugkeren in onszelf. En deze 
rust en ontspanning zijn een prach-
tige ingang om te luisteren naar 
onze innerlijke wijsheid, die ons de 
weg wijst, in het leven.

Daarom start ik vanaf 26 april Rust en stilte in je-
zelf-avonden voor iedereen vanaf 18 jaar. De avon-
den worden online gegeven en starten om 19:30 
uur tot 20:15 uur. Tijdens deze avonden bied ik 
verschillende werkvormen aan om weer meer rust 
en stilte in jezelf te gaan ervaren. Denk hierbij aan 
ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, 
visualisaties en korte geleide meditaties.

Voel je welkom om deel te nemen!
Kijk voor meer informatie en opgave op:
www.ankevanleeuwen.nl/rust-en-stilte-in-jezelf/

Burgemeester Van Soest start
een podcast: De Boxcast

In een nieuwe podcast (De Boxcast) gaat bur-
gemeester Van Soest maandelijks in gesprek 
met bijzondere gastsprekers uit de gemeente. 
De Boxcast komt in de laatste week van elke 
maand uit en is vanaf nu te beluisteren op Spo-
tify en SoundCloud. Binnenkort is De Boxcast 
ook beschikbaar via de Podcasts app van Apple. 
In de eerste aflevering van De Boxcast is Geurt 
Franzen te gast en vertelt hij over interessante 
projecten, met een aantal primeurs!

De Boxcast is op Spotify te beluisteren via: 
https: / /open.spotify.com/episode/3IY3Z-
C I IW7L9zEj tSsmLZk?s i=5JKHEpT3QXW_
W d 9 L 7 Q V 3 0 w & c o n t e x t = s p o t i f y % 3 A s -
how%3A2154lUeIXAECHcy1oSmy1v

De Boxcast is op SoundCloud te beluisteren via:
https://soundcloud.com/user-788501752/afleve-
ring-1-geurt-franzen

Download link voor het audiobestand:
https://wetransfer.com/downloads/c320b071d703cc2bbb68d7fb62138e5320210325105451/55d87bf8c5bd-
115232cabace96e5345520210325105508/e590a9 
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

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

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2021

20%
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GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 3, deel 2 van 3)

Hubert Orr (1910 – 1944)

Samenvatting deel 1:
De Duitse Kampfgruppe Walther besluit om in de 
nacht van zondag 24 op maandag 25 september 
vanuit Gemert via Elsendorp te vertrekken naar 
Overloon. Daartoe stuurt de Gruppe op zondag 5 
half-tracks vooruit om de strategische splitsing Ge-
mertseweg – Peelkant te bewaken. Maar die nacht 
besluit de Kampfgruppe plotseling een andere rou-
te te volgen naar Venray. Dit besluit leidt de volgen-
de dag tot een drama in Sint Anthonis.

Op maandag arriveren Lieutenant Colonel Orr en 
Lieutenant Colonel Silvertop met hun respectieve-
lijke regimenten in Sint Anthonis en wachten daar 
op versterkingen. Ook wachten zij op Brigadier 
Generaal Harvey en Brigade Major Thompson voor 
spoedoverleg.

Een paar kilometer verderop zien de Duitse 
half-trackbemanningen tot hun grote schrik uit 
richting Elsendorp niet hun Kampfgruppe aan ko-
men rijden, maar Britse tanks.

Het loopt mis!
De Britse tanks van de 159e brigade zijn vanuit 
Deurne naar Gemert getrokken om de Duitsers daar 
te verdrijven, maar de Kampfgruppe was daar al 
vertrokken. Via Elsendorp trekt de brigade verder 
naar Sint Anthonis om zich aan te sluiten bij Silver-
top en Orr.

De Britse tanks zien de half-tracks, openen op af-
stand het vuur. De 3 half-tracks die op de splitsing 
staan hebben net tijd genoeg weg te komen. Ze 
kunnen niet via de Gemertseweg naar Oploo, in Op-
loo zijn de Britten! De Peelkant naar Sint Anthonis 

is de enige optie! Ze passeren daarbij de 2 andere 
half-tracks die aan de zijweg posten en die de Brit-
ten niet hebben zien aankomen. Ook deze 2 half-
tracks lukt het weg te komen, de andere wagens 
achterna.
De achterste half-track wordt door de Britten uit-
geschakeld. De andere komt nog tot aan de ingang 
van het dorp waar hij wordt uitgeschakeld door een 
daar gestationeerd Brits anti-tankkanon.

De manschappen van dit anti-tankkanon zijn even 
daarvoor volkomen verrast door de eerste 3 half-
tracks die vanaf de Peelkant komen aanrijden. Ver-
warring bij de Britten, een van de half-tracks is voor-
zien van een witte doek. Willen die Duitsers zich 
overgeven? De Britse Lance Corporal Maurice Lock 
loopt van het kanon naar de naderende half-tracks, 
maar hij wordt direct dodelijk getroffen door kogels 
vanuit de nu voorbijrijdende half-tracks, die niets 
anders kunnen dan snel de Molenstraat inrijden.

Aan de andere kant van het dorp, op de split-
sing, komen Harvey en Thompson aan bij de daar 
wachtende Silvertop en Orr. De begroeting is kort, 
het overleg begint. Geen tijd te verliezen!

De 3 half-tracks razen op dat moment door de Mo-
lenstraat, maar tot hun grote schrik staat de Mo-
lenstraat vol Britse voertuigen en manschappen. De 
half-tracks kunnen dan nog gebruik maken van het 
verrassingseffect en zo langs de Britten komen. De 
2 voorste half-tracks draaien vervolgens op de split-

Lieutenant Colonel Hubert Orr (Foto: Div. publicaties)

Colonel David Silvertop
(Foto: Warcemeteries.nl)



18

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

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

Praten 
over geld
Dat helpt jou & 
de mensen om je heen 

Doe 
je mee?
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Agenda
Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende or-
ganisaties. Geef ook aan ons door 
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!

2021
27 april
Stichting Oranjefeesten, Konings-
dag - Oranjespeurtocht
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
17 mei
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur

24 mei
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uu

27 mei
EHBO, buitenoefening of digitale 
les
27 mei
KBO, Algemene Ledenvergade-
ring, de Pit
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur 
31 mei
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
3 juni
KBO/SWOGB, Fietsinformatiedag, 
de Pit, 9.45 - 15.30 uur
7 juni
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur

sing naar rechts het tweede deel van de Molen-
straat in die overgaat in de Lepelstraat. De derde 
half-track gaat op dezelfde splitsing linksaf en aan 
het einde rechtsaf de Breestraat in. Alle 3 passeren 
ze vervolgens bijna gelijktijdig het dorpsplein bij 
de kerk, de Brink. Een half-track via de noordelijke 
pleinkant (Breestraat), de andere 2 via de zuidelij-
ke pleinkant (Lepelstraat). Alle 3 bemanningen ra-
ken op dat moment in paniek, opeens zien ze op 
de Brink de al grote groep gearriveerde Britse troe-

pen. En ook de Breestraat en Lepelstraat staan vol 
met Britse voertuigen en troepen. Het voelt voor 
de Duitsers als een enorme fuik waaruit geen ont-
snappen mogelijk lijkt! Stoppen is voor de opge-
jaagde Duitsers nu geen optie en omdraaien kan 
helemaal niet meer. Doorgaan! Ze moeten door! 
Op volle snelheid rijden ze langs de Britten terwijl 
ze hun machinegeweren leegschieten op alles wat 
beweegt. De verraste Britten schieten met alles wat 
ze hebben op de passerende half-tracks en zetten 
direct de achtervolging in! 

Vervolg en slot in de volgende editie: Het drama.

Auteur: Arno van Dijk
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Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl

www.martensasperges.nl

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00. 
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

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

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN
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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
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
21 juni
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
28 juni
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
5 juli
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 juli
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
19 juli
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
26 juli
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
27 t/m 29 juli
Kindervakantieweek
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
2 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark , 11.00 uur
9 augustus
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 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
16 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark , 11.00 uur
17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
23 augustus
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 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 Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
23 oktober
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur

30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt, de Pit 11.00 
-13.30 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

2022
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
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 25 april.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
Beauty & Ismakogiepraktijk Margo.
(Een voetbad- en voetmassage ca. 15 – 20 min.)

De winnaar van de puzzel in de 
uitgave van 7 april:

Tamara Rongen-van Herpen
(RESTARIA LOON)

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

ABDIS
DEGEN
DISCO
EMPLOOI
GRAVEL
HOCKEYSTICK
INTREK
JEKKER
KAPITEINSPET
KAPOT
KOERSVAST
KRAAM
MAATJE
NIEZEN

NOTENSCHRIFT
OEROS
PALEIS
PAVANE
POORT
PRIEEL
SCHURK
STRUIS
VERVEN
VLAAI
VLECHT
ZANGLES
ZUIGEN

1 2
34567

8 9 

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

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

2 1 7 5
8 4 1

6 3 2
2 9

1 5
3 2 8

2 8 9 4
8 5

4 6
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Warme Bakker Degen 
27 april Koningsdag zijn wij gesloten! 
Reclame: 26 april t/m 1 mei 

• ¾ Sinaasappelvlaai       €   9,90 
• Extra-/dubbel donker brood  €   2,70 
• 4 Mueslibollen + 1 gratis 

Reclame: 3 t/m 8 mei 
• Moederdagvlaai       € 13,95 
• Wit meergranen waldkorn    €   2,70
• Roomboter croissant       €   0,70 

Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 
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De CDA-fractie, wethouders en het
bestuur van de afdeling Boxmeer, wensen

alle inwoners een heel fijn kerstfeest en
een gezond 2019.

VDB/LO

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

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

Jeu Verstraaten
wethouder

Marc Oudenhoven
raadslid

Fons van Mil
raadslid (fractie vrz.)

Johan Hermanussen
raadslid

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

  06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2021:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   5 mei
aanleveren uiterlijk 28 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!

 

Belangrijke telefoonnummers:

1. Als elke seconde telt, bij

levensgevaar of heterdaad,

bel dan onmiddellijk 112

2. Politie: 0900 8844 

Wijkagent janne.blom@politie.nl

3. Anoniem bellen: 0800 7000

4. Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880 spoed op ma t/m vr 

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor

dringende medische vragen die

niet kunnen wachten tot het

eerstvolgende spreekuur van uw

eigen huisarts 

5. Brandweer: 088 0208208

6. Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000

7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

 0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer: 

0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fietspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

 • Zorgloket: 0485 585865

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

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

opwarmen volgens de instructies! 

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227 

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

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

0478-700518


