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Geboortegolf in ZooParc:
meerdere jongen van bedreigde soorten geboren

In ZooParc Overloon heeft 
een heuse geboortegolf 
plaatsgevonden. In de dieren-
tuin zijn een brazzameerkat, 

drie Aziatische kleinklauwotters, twee Bennettwallaby’s 
en twee ringstaartmaki’s geboren. Daarnaast zijn er 
twaalf Afrikaanse pinguïns uit het ei gekropen. 

‘De lente is overduidelijk zichtbaar in ons park, zo blijkt 
ook uit deze geboortes. Alle dieren maken het ont-
zettend goed en we kunnen niet wachten tot we de 
deuren weer mogen openen, zodat bezoekers kennis 
kunnen komen maken met deze jongen’, zegt hoofd 
dierverzorging Steven van den Heuvel. 

De Afrikaanse pinguïn, die in het wild leeft in zuidelijk 
Afrika, en de ringstaartmaki zijn bedreigde diersoor-
ten. Er is dan ook een fokprogramma voor deze dieren, 
net als voor de brazzameerkat. Dit programma heeft 
als doel het zorgen voor een gezonde populatie van 
bedreigde of kwetsbare diersoorten in dierentuinen. 
‘We zijn dan ook ontzettend blij dat we daar met deze 
jongen een bijdrage aan hebben kunnen leveren’, ver-
telt Van den Heuvel. 

Verschillende bedreigingen
De Afrikaanse pinguïn kent verschillende bedreigin-
gen. ‘Zo wordt er veel geboord naar olie en gas, en is 
er ook sprake van overbevissing van de vissen waarmee 
de pinguïns zich voeden’, weet Van den Heuvel. Hij 
merkt dat de pinguïns goed zijn gesetteld in ZooParc. 
‘Dit jaar is het eerste kuiken dat hier uit het ei is gekro-
pen zelf ouder geworden van een jong. Dat is natuur-
lijk hartstikke mooi. Dat wij zoveel kuikens mogen ver-

welkomen, is een teken dat de pinguïns het hier enorm 
naar hun zin hebben.’ 

Bij de ringstaartmaki’s kwamen er twee jongen ter 
wereld. ‘De populatie van deze mooie dieren neemt 
jammer genoeg af, wat meerdere oorzaken heeft. Hun 
leefgebied op Madagaskar wordt vernield door onder 
andere boskap en daarnaast wordt er ook gejaagd op 
de maki’s’, legt Van den Heuvel uit. 

Enige in Nederland 
ZooParc is de enige dierentuin in Nederland waar 
brazzameerkatten te zien zijn. ‘Dat onze dieren voor 
nageslacht hebben gezorgd, is natuurlijk altijd leuk. 
Deze diersoort is nog niet bedreigd, maar de populatie 
neemt wel af. Dat heeft onder meer te maken met het 
kappen van de regenwouden in Midden- en West-Afri-
ka, waar de brazzameerkat leeft’, aldus Van den Heu-
vel. 

De drie Aziatische kleinklauwotters en de twee Bennett- 
wallaby’s, die in het wild voorkomen in Oost-Australië, 
maken het goed. Van den Heuvel: ‘De otters verblijven 
momenteel nog in de kraamkamer waar zij ter wereld 
kwamen. Over een tijdje zullen de jongen van deze als 
‘kwetsbaar’ bestempelde diersoort de ruimte verlaten, 
waarna zij hun verblijf kunnen ontdekken. Ook de 
Bennettwallaby’s houden zich nog een beetje verbor-
gen: zij zitten in de buidel bij hun moeders en steken 
af en toe hun koppie naar buiten.’

Foto’s: ZooParc Overloon
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Het mag geen naam hebben

•  Baas boven baas: is het bij golf “hole-in-one”- bij de tennisclub doen ze nu
“all-in-one”…!

•  Van 6.00 tot 20.00 uur met vrienden op het terras zitten - hou ik dat wel
vol…? En héb ik nog wel vrienden…?

Nieuw in Overloon

Spirituele Schoonheidssalon SenShe Touch

In het buitengebied van Overloon heeft onlangs Spi-
rituele Schoonheidssalon SenShe Touch haar deuren 
geopend. Een plek waar je alles los mag laten en 
helemaal tot rust komt. Uiteraard zit er een verhaal 
achter het ontstaan van deze schoonheidssalon. Als 
klein meisje begon mijn gezicht scheef te groeien 
en te vervormen. Twee zware noodzakelijke medi-
sche ingrepen maakten dat ikzelf heb ervaren - en 
daardoor als geen ander begrijp – hoe belangrijk ui-
terlijk kan zijn voor mensen. Door pesterijen en ge-
brek aan zelfvertrouwen ontstond het gevoel “niet 
goed genoeg te zijn”.

Op jonge leeftijd mocht ik echter ook ervaren dat 
er meer is tussen hemel en aarde en gedurende 
mijn verdere leven nam de interesse in het spiri-
tuele alleen maar toe. Dit hielp mij in moeilijke 
tijden en gaf me de rust en vertrouwen dat het 
weer goed zou komen. Inmiddels heb ik een be-
hoorlijke transformatie doorgemaakt en wil ik an-
deren graag helpen er niet alleen aan de buiten-
kant stralend mooi en verzorgd uit te zien, maar 
je ook van binnen weer lekker te laten voelen. 
Dat maakt dat ik in 2011 de opleiding tot schoon-
heidsspecialiste heb afgerond en me verder ben 
gaan verdiepen in o.a.:
• het universum
• numerologie
• werken met energie
• energetische lichaamsprocessen
• mineralen en kristallen
• muziektherapie
• pendelen
• ontspanning en bewustzijn
• gedachtekracht
• meditatie
• spirituele coaching

Als vanzelf ontstond het idee om e.e.a. te combi-
neren met de diverse schoonheidsbehandelingen. 
De samenwerking van handen, gevoel en energie 

dragen bij aan een gevoel van bevrijding en diepe-
re ontspanning. Hierdoor ervaar je meer inwendige 
rust die doorwerkt in jouw persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Het brengt je dichter bij je essentie. 
Oftewel, welke persoon komt naar voren als je leeft 
vanuit je gevoel. Zo zijn deze werkwijzen gebun-
deld en is Spirituele Schoonheidssalon SenShe Touch 
ontstaan. Interesse gewekt? Maak dan gerust een 
afspraak en kom het zelf ervaren.

Je bent van harte welkom! Er wordt uitsluitend op 
afspraak gewerkt.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.senshetouch.nl

Renate van Tongeren Roosendaalseweg 5, 5825 HD 
Overloon 06 – 311 518 27
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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 50 personen bij de zondags-
vieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 22
mei 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 22 mei – 5 juni

Zaterdag 22 mei 19.00 uur
Gebedsviering

Zondag 23 mei 10.30 uur
Hoogfeest van Pinksteren
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems 
Muzikale verzorging met orgelspel

Intentie voor 22 en 23 mei: Jos de Greef

Zondag 30 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Muzikale verzorging met orgelspel

Intentie: Marietje Arts-Jacobs t.g.v. haar jaargetijde 

Kosterdienst
22 mei bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 64126

23 mei – 29 mei
Tiny Willems, tel. 641814

30 mei – 5 juni
Jeanne Peeters tel. 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 6 en 13 
juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiter-
lijk dinsdag 25 mei 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 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 uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen 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 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
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eens 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

Gebedsviering ‘In vuur en vlam’

In het Pinksterweekend, op zaterdagavond 22 mei 
om 19:00 uur, is er weer een gebedsdienst in de The-
obalduskerk. Thema van de gebedsdienst is ‘In vuur 
en vlam’.

U bent allen van harte welkom bij deze gebedsvie-
ring.

Mensen die gereageerd hebben op de foto’s van de 
vorige keer; ‘hartelijk dank voor uw bijdrage’. De 
pasfoto van de priester is door velen van u herkend. 
Het is kapelaan Van Eijk, lang geleden kapelaan in 
Overloon en veel goede dingen geregeld voor de 
jeugd. De andere foto is een priesterfeest, waar-
overnog meer informatie komt.

De weken vliegen. De bloesem bloeit aan de bomen 
en struiken. De meidoorns staan in de knop. Als je 
erlangs loopt komt het aroma je tegemoet. De wil-
de tulp staat verscholen in het lange gras, hij is niet 
te zien. Kortom, het is volop lente. De avonden wor-
den langer en we zitten buiten aan tafel. Zo kan ik 
ook foto’s zoeken en in Ons Eigen Erf zetten. Het 

mooie weer is geen belemmering om in de oude 
schoenendoos te duiken, dus ik heb weer een paar 
nieuwe plaatjes gezocht.

U kunt onderstaande foto’s vinden op: stichting-
deoudeschoenendoos.nl. Veel kijkplezier ook in de 
lente en zomer.

De jongens op deze foto komen waarschijnlijk uit 
Vortum Mullem.
Het is nummer A11412 

De luchtfoto is ook bij ons niet bekend. Weet u waar 
deze gemaakt is? 
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In gesprek met …….
Groeter Theo Verdijk

Theo Verdijk is de groeter in 
deze derde aflevering van 
‘Op pad met de Overloon-

se groeter’. Ook deze groeter is vanaf het eerste uur 
betrokken bij de groetersactiviteiten. Inmiddels is ge-
bleken dat de groeters niet alleen bezig zijn met het 
verzorgen van rondleidingen. 

‘De groeters van het Land van Cuijk zijn de vertegen-
woordigers in het Land van Cuijk. Rondleidingen ge-
ven is een onderdeel hier-
van, maar we zijn ook te 
vinden op fiets- en wandel-
beurzen in binnen- en bui-
tenland. Denk hierbij aan 
Utrecht, Brugge en Kalkar. 
Op deze beurzen probe-
ren we de bezoekers te 
enthousiasmeren voor een 
bezoek aan ons Land van 
Cuijk’, licht Theo de acti-
viteiten toe. Nu even niet, 
maar het staat zeker weer 
op de agenda voor volgend 
jaar. In de herkenbare groe-
ne bodywarmers worden 
bezoekers uitgebreid geïn-
formeerd over alles wat het 
Land van Cuijk te bieden heeft. 

Terug naar Overloon. Elke groeter loopt dezelfde rou-
te, maar het verhaal is bij iedereen anders. Vertellen 
over de geschiedenis van Overloon tegen zowel jonge-
ren als ouderen, dát is de drijfveer van Theo. Vooral de 
jongeren weten te weinig van onze geschiedenis stelt 
hij spijtig vast. 

Bij het Vrijheidsmonument op het 14 oktoberplein 
staan we stil bij de betekenis ervan. Het beeld is ge-
maakt door kunstenaar Rien Evers en onthuld op 14 
oktober 1984 tijdens de herdenking van 40 jaar bevrij-
ding. ‘Oorspronkelijk was de wereldbol met daarop de 
juichende kinderen gemaakt van brons, maar helaas is 
die gestolen. Juul Baltussen maakte een nieuwe we-
reldbol met spelende kinderen van granaatscherven 
die in Overloon gevonden zijn. Het is nu zeker zo bij-
zonder geworden’. Glimlachend denkt Theo terug aan 
de festiviteiten tijdens deze 40-jarige herdenking, nu 
37 jaar gelden. ‘Het was een geweldige happening in 
aanwezigheid van vele veteranen, die ondergebracht 
waren bij gezinnen in Overloon. Zowel de Duitse, de 
Engelse en de Amerikaanse consul was er. Overloon is 
de plek waar vertegenwoordigers van deze drie lan-
den voor het eerst gezamenlijk bij een herdenking 
aanwezig waren. Ook dit wordt, net zoals de zware 
gevechten die hier plaatsgevonden hebben, vaak ver-
geten. 

Bij het Onderduikersmonument, gemaakt door kun-
stenaar Piet van Dongen, komt ter sprake dat het 

Theo steeds weer verbaast dat er mensen zijn die de 
betekenis ervan niet weten. Het monument is onthuld 
in 1954 en is een geschenk van de vele honderden 
onderduikers die in Overloon een veilige plek von-
den tijdens de oorlogsjaren. Een prachtig monument 
waarin Maria haar mantel spreidt waaronder onder-
duikers konden schuilen. Het wordt niet voor niets het 
Onderduikersmonument genoemd. ‘Onlangs zijn er 
vernielingen aangericht en dat maakt me zo boos en 
verdrietig’ wijst Theo naar het monument waar de ver-

nielingen zichtbaar zijn. ‘In 
de oorlogsjaren verbleven 
vele onderduikers in Over-
loon. Bijzonder in die peri-
ode was dat inwoners van 
Overloon en zelfs familiele-
den van elkaar niet wisten 
hoeveel onderduikers ie-
mand verborgen hield. Dit 
was een publiek geheim 
waar niet over gesproken 
werd’. 

Iedereen kent het verhaal 
van de jonge man die te-
werkgesteld was in Duits-
land en na de oorlog te-
rugkeerde naar Overloon. 

In Ysselsteyn vroeg hij een boer naar de snelste weg 
naar zijn dorp waarop hij te horen kreeg ‘Overloon, 
dat dorp bestaat niet meer’. Dat deze jonge man Jan 
Jacobs, zoon van de slager was, is nieuw voor ons. Het 
dorp dat niet meer bestond is inmiddels bezig aan de 
vierde generatie huizen heeft Theo uitgeteld. De mees-
te huizen zijn gebouwd tussen 1900 en 1940, bijna al-
lemaal verwoest. Na de oorlog werden de witte nood-
woningen gebouwd van de stenen van de verwoeste 
huizen, die daarna werden vervangen. En vandaag de 
dag wordt er weer volop uitgebreid en vernieuwd. 

Zoveel gebeurtenissen, zoveel verhalen, kortom er is 
zoveel te vertellen. Ook deze groeter staat klaar om 
te beginnen! Groepen kunnen een aparte afspraak 
maken. Loop hiervoor even binnen bij PLIEN aan het 
Museumpark. 

De rondleidingen zijn inmiddels gestart. De eerste 
fietstocht, in en rond Overloon, staat gepland op 
maandag 24 mei. Verdere data van de rondleidingen 
te voet: 31 mei, 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 au-
gustus 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.
Dit alles mits de coronamaatregelen het toelaten. Kijk 
voor actuele informatie op:
www.groetersinlandvancuijk.nl 
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Beachpark Overloon vanaf zaterdag 22 mei
Een stukje strand, tweehonderd kilometer landinwaarts,

op de parkeerplaats van de Raaijhal. 

Zoals in de vorige uitgave op de voorpagina van Ons 
Eigen Erf stond vermeld, gaan volleybalverenging 
Sportivo en sporthal Goemans Raaijhalbeheer een 
prachtig Beachpark aanleggen op de parkeerplaats 
bij de Raaijhal. De bouw hiervan is al in volle gang.

Tijdens de laatste perscon-
ferentie van de heren Rutte 
en De Jonge is er groen licht 
gegeven aan terrassen bij 
sportaccommodaties, dus 

ook aan de Raaijhal. We hopen van harte dat de 
heren maandag 17 mei niet alsnog de pauzeknop 
indrukken, zodat we het Beachpark vanaf zaterdag 
22 mei kunnen openen. Sportivo en de Raaijhal zijn 
er helemaal klaar voor, “hopelijk wordt het vanaf 
dat moment een prachtige zomer” aldus Ron Vloet, 
voorzitter van Sportivo en Harold Goemans, exploi-
tant en beheerder van de Raaijhal.

In een grote zandbak komen er twee beachvelden 
waar volleybal, voetbal, voetvolley, tennis, korfbal, 
handbal en badminton gespeeld kan worden. Ook 
zijn er enkele sport- en spelattracties voor kinderen, 
zoals een tafeltennis, tafelvoetbal, trampoline en 
een goalenzeil, deze zijn gratis toegankelijk.

Gewoon komen kijken en lekker een terrasje pikken 
bij het Beachpark kan natuurlijk ook.
Er is gezellige zomerse achtergrondmuziek en het 
beachpark wordt van sfeervolle verlichting voor-
zien, zodat ook in de avonduren volop van de vel-
den gebruik kan worden gemaakt. 

Om het plaatje compleet te maken beschikt de 
Raaijhal vanaf dit jaar ook over een sfeervol ter-
ras waar je kunt genieten van een drankje, lekkere 
gerechtjes en zelfs een heerlijke cocktail ontbreekt 
niet op de drank- en menukaart. 

Op het terras hangt een groot tv-scherm, waarop 
alle sportevenementen van de komende tijd te zien 
zijn en mocht 1 tv onvoldoende blijken, dan komen 
er 2 te hangen.

Het Beachpark is dagelijks geopend. De openingstij-
den van het Beachpark zijn gelijk aan de tijden dat 
ook de terrassen open mogen. In eerste instantie is 
het park en terras geopend van 11.00 tot 20.00 uur, 
maar hopelijk worden de openingstijden op korte 
termijn verder verruimd. Het Beachpark is de hele 
zomer, t/m zondag 29 augustus toegankelijk.

Heb je zin in een partijtje met een paar vrienden?, 
organiseer je dit jaar het familie-uitje?, moet je wat 
coronakilo’s kwijt?, of wil je gewoon weer eens 
lekker in de buitenlucht bewe-
gen?, dan ben je van harte wel-
kom! 

Informatie en prijs
Een Beachveld huur je voor mi-
nimaal 1 uur, inclusief 8 con-
sumptiemunten voor € 30,-. Dus 
als je met z’n vieren komt dan 
ben je voor € 7,50 p.p., inclusief 2 drankjes lekker 
bezig. Een veld moet je van tevoren wel even reser-
veren. Dit kan nog tot een uurtje van tevoren via de 
website van de Raaijhal: www.raaijhal.nl

Voor verenigingen die het Beachpark voor een hal-
ve of hele dag willen huren, heeft de organisatie 
kortingstarieven. Bedrijven die het Beachpark zou-
den willen huren, dat behoort ook tot de mogelijk-
heden. Hiervoor bieden we naar wens arrangemen-
ten aan. 
Stuur een mail naar info@raaijhal.nl of bel 06-
46100643. We vertellen je er graag meer over!

Tot ziens aan het Copacabana van Overloon, het 
Beachpark bij de Raaijhal
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Niet alleen Tennis maar ook Padel!

Veel mensen kijken nog 
steeds vreemd op als je 
het over Padel hebt. Eni-

ge uitleg is dan ook wel op zijn plaats. Padel is een 
racketsport die vooral in Zuid-Amerika en Spanje 
wordt gespeeld. In de tijd dat reizen nog heel ge-
woon was kwamen mensen in Spanje wel de ‘Pa-
del-kooien’ tegen. Een combinatie van glas en een 
ijzeren hekwerk zorgt ervoor dat de bal niet buiten 
de baan kan komen. Je mag zelfs de bal nog spelen 
als hij via het glas weer de baan op komt. Het is 
zo’n beetje een combinatie van tennis en squash. 
Een aantal jaren geleden hield voorzitter Hessel, 
een vurig betoog over deze nieuwe racketsport die 
in Nederland explosief zou gaan groeien. 

Wie had toen kunnen denken dat Padel inderdaad 
zo’n grote vlucht zou nemen? In Nederland zijn 
inmiddels ruim 600 banen. Deze staan zowel bin-
nen als buiten en de aannemers kunnen het aantal 
aanvragen maar amper verwerken. Bij TC Loonse 
Duinen stond al heel vroeg een ‘kooi’. Echt fana-
tiek werd deze nog niet gebruikt, een relatief klein 
clubje zorgde ervoor dat er wel regelmatig gespeeld 
werd. Ook werd door dit groepje al competitie ge-
speeld. Spelers moesten wel ver 
reizen want zoveel actieve clubs 
waren er nog niet. Toch werd er 
in de ALV besloten om er nog 
een padelveld bij te leggen. Dat 
was een gouden greep. Al heel 
snel groeide de belangstelling 
en gingen er steeds meer ten-
nissers ook Padellen. Er kwamen 
zelfs nieuwe leden bij die alleen 
gingen padellen. Het is voer 
voor psychologen om uit te leg-
gen waarom 1 kooi niet werkt, 
en 2 wel. Maar het werkt wel! 
Met het opleiden van een lid tot 
volwaardig padeltrainer konden 
(en kunnen) we ook trainingen 
verzorgen voor deze nieuwe 
sport. De verandering van de 
naam naar TP Loonse Duinen 
zorgt er voor dat padel zijn plek 
binnen de vereniging heeft verworven en een seri-
eus onderdeel is geworden van de sportieve activi-
teiten.

Gedurende de beperkte maatregelen met betrek-
king tot het sporten konden we wel blijven tennis-
sen en padellen. Dit heeft samen met de nog steeds 
groeiende populariteit van padel ervoor gezorgd 
dat het sportpark goed bezocht wordt. We zien veel 
voetballers die de sporten ‘aan de achterkant van 
de kantines’ hebben ontdekt, en ook veel mensen 
die op vakantie zijn in het Overloonse maken druk 
gebruik van de mogelijkheid om online te boeken 

om vervolgens te kunnen tennissen en padellen.
Ook was dit jaar de ALV online. Op deze manier was 
het toch mogelijk om verantwoording af te leggen 
aan de leden en nieuwe voorstellen te bespreken. 
Het aantal deelnemers aan de Ledenvergadering 
was er niet minder om; evenveel als vorig jaar.

De afname van jeugdleden is een landelijke trend. 
Dat wil echter niet zeggen dat we ons daarbij neer-
leggen. Vanuit de vereniging zijn er voldoende 
plannen en initiatieven om de jeugd binnen te ha-
len en te houden. Dat hier een uitdaging ligt is wel 
duidelijk maar er zijn veel leden die gezamenlijk 
zich ervoor inzetten om dit tot een succes te maken.

Met betrekking tot het lidmaatschap van de jeugd 
gaat er wel iets veranderen. De KNLTB probeert lan-
delijk het ‘All-in one’ principe uit te rollen. Dat wil 
zeggen dat een jeugdlid niet meer alleen inschrijft 
voor gebruik van de tennisbanen, maar automatisch 
ook meedoet aan trainingen en competities. Daar 
waar dit al jaren gangbaar is bij bijvoorbeeld voet-
bal en hockey, is dat voor tennis nieuw. In de laatste 
ALV is afgesproken dat we als TP Loonse Duinen dit 
ook gaan invoeren.

Al met al zijn we als vereniging erg gelukkig met 
de activiteiten op het park, er wordt meer dan eens 
gebruik gemaakt van de accommodatie. Zelfs in het 
weekend zijn er veel banen bezet. Dat het park in-
middels een gedegen update heeft gekregen is wel 
duidelijk, we kunnen er weer even tegen maar on-
derhoud en vervanging blijft voortdurend de aan-
dacht houden.

Mocht je een leuke sport zoeken, loop dan eens 
langs de Tennis en Padelbanen van TP Loonse Dui-
nen. Op de site is veel info te vinden.
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

  
PPiieetteerr  eenn  AAnnnneemmiiee  vv//dd  MMuunncckkhhooff,,  tteell..  00447788--664411440044  ooff  

0066--2277000077551111      eemmaaiill  tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll        HHeellddeerrsseewweegg  3311,,  OOvveerrlloooonn  
wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

  
UUww  llooccaattiiee  vvoooorr  rreeüünniieess,,  eexxppoossiittiieess,,  

wwoorrkksshhooppss,,  vveerrggaaddeerriinnggeenn,,  lleezziinnggeenn,,
ggrrooeeppeenn  ffiieettsseerrss//wwaannddeellaaaarrss,,  

uuww  eeiiggeenn  iinnvvuulllliinngg..  
  
  

VVoollgg  oonnzzee  wweebbssiittee  vvoooorr  ddee  aaccttuueellee  aaggeennddaa!!
NNiieeuuwwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!

Ruimte voor úw ideeën! 

Woensdag 26 mei

SSS’18 - VV Holthees Smakt
organiseert op de trainingsavond

woensdag 26 mei een
vrienden- en vriendinnendag.

Iedereen is die avond welkom om 
samen voetbalplezier te beleven.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

Of ouders dan welkom zijn hangt
af van de op dat moment geldende

coronamaatregelen.
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GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 3, deel 3 en slot)

Hubert Orr (1910 – 1944)
Het drama

‘We hebben toch troepen gestationeerd op die an-
dere straat, of niet?’
‘Ja, natuurlijk hebben we dat.’
‘Maar ik denk niet dat dit een van ons was. Het 
klonk als een Duits machinegeweer.’
‘Ja, zo klonk het enigszins.’ 
(Bron: citaat uit ‘Roscoe the bright shiner’, Biografie 
over Charles Barnet ‘Roscoe’ Harvey)

Samenvatting deel 2:
De 3 overgebleven Duitse half-tracks zijn op de 
vlucht voor de Britse troepen en zijn Sint Anthonis 
binnengereden. Maar het dorp blijkt vol met Britse 
troepen. De Duitsers proberen al schietend te ont-
komen. Een half-track via de Breestraat, 2 via de Le-
pelstraat.

Op de splitsing Lepelstraat – Perdshemel zijn Harvey, 
Thompson, Silvertop en Orr in overleg. Ze besteden 
geen aandacht aan het steeds luider wordende mi-
trailleurgeluid. 
Harvey twijfelt opeens aan wat hij hoort en vraagt 
aan Silvertop: ‘We’ve got a troop attachment on 
that other road, haven’t we?’
Silvertop antwoordt: ‘Yes, of course we have.’
Maar Harvey bemerkt: ‘But I don’t think that was 
one of ours. It sounded a bit like a German machine 
gun.’
Silvertop twijfelt nu ook: ‘Yes, it did a bit.’

Te laat! De 2 Duitse half-tracks komen al schietend 
de bocht door, de 4 mannen worden getroffen door 
de Duitse kogels afgevuurd door de boordschutter 
op een van de half-tracks.
Een van de kogels doorboort een long van 
Thompson, hij overleeft het. Silvertop overlijdt di-
rect ter plaatse, Orr raakt zwaargewond. Harvey 
raakt lichtgewond, trekt zijn pistool en raakt een 
schutter en chauffeur van 1 van de 
half-tracks.

Harvey verklaart in zijn biografie 
dat wanneer een Duitse kogel een 
paar millimeter hoger was gekomen 
hij (Harvey) midden in zijn kruis zou 
zijn geraakt: ‘It was the only time I 
was ever wounded in the war and I 
nearly lost my balls. […] It was no-
thing, just a little graze, but, believe 
me, it was a bit too close for com-
fort!’ (‘Het was de enige keer dat ik 
gewond raakte in de oorlog en bijna 
verloor ik mijn ballen. […] Het was 
niets, alleen een klein schampschot, 
maar een klein beetje te dichtbij om 
je comfortabel bij te voelen!’)

Achterna gezeten door Britse ge-
vechtswagens en stevig onder vuur 
genomen rijdt de half-track die koos 
voor de Breestraat daar tegen een 
huis. Van de 2 half-tracks die dood 
zaaiden in de Lepelstraat strandt er 

een in een greppel. De tweede komt tot de Box-
meerseweg, krijgt een Britse voltreffer en ontploft. 
De bemanning komt om het leven.

Orr wordt met spoed naar een noodhospitaal ge-
bracht in De Rips. Maar het is te laat, hij overlijdt 
onderweg. Orrs laatste woorden: ‘It was foolish of 
me to be standing there at the crossroads. I should 
have known better.’ (‘Het was dom van mij om op 
die kruising te gaan staan. Ik had beter moeten we-
ten.’)

Orr wordt tijdelijk begraven in De Rips bij de lagere 
school en later overgebracht naar het CWGC-kerk-
hof in Overloon. In oktober 1944 ontvangt hij pos-
tuum de DSO (Distinguished Service Order). Orr is 
de hoogst geplaatste militair in rang op het Over-
loonse kerkhof. Silvertop wordt begraven in Sint 
Anthonis. Hij en 3 andere daar begraven Britse mi-
litairen, waaronder korporaal Lock, worden na de 
oorlog niet overgebracht naar Overloon. Voorschrif-

ten zijn dat lichamen die begraven 
zijn op een officiële begraafplaats 
geen overplaatsingen mogen ken-
nen. Wanneer Silvertop overlijdt is 
hij nog Lieutenant Colonel, bevor-
dering tot kolonel was onderweg en 
wordt hem postuum toegekend. Na 
de oorlog wordt de Perdshemel de 
Kolonel Silvertoplaan.

In 1995 wordt op de splitsing een 
monument van kunstenaar Wim Rij-
vers onthuld: Zon van onze hoop. 
Ter nagedachtenis aan die 25e sep-
tember. Het is ook een monument 
met betrekking tot alle oorlogen in 
het verleden, heden en toekomst. 
De monumenttekst is van Martien 
Mahler: Waar onderdrukten gast-
vrijheid wordt geboden, worden 
grenzen verlegd, muren geslecht en 
poorten ontsloten

Auteur: Arno van DijkMonument Zon van onze hoop, 
Sint Anthonis
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       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 

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

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

         Een behandeling die echt helpt !

 Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

              

Nooit te laat om nu te beginnen!

Onze specialistische behandeling wordt door 
uw verzekering volledig vergoed. 
Voor informatie, loop gerust even binnen bij 
onze praktijk Kerkpad 1 Overloon
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Openstellen aanvraag leefbaarheidsfonds
Hebt u een leuk idee/project wat de leefbaarheid in 
Overloon ten goede komt, dan kunt u nu een aan-
vraag indienen voor een subsidie uit het leefbaar-
heidsfonds. De aanvraag moet vóór 1 september 
2021 ingeleverd zijn bij de dorpsraad. Het aanvraag-
formulier en de criteria kunt u vinden op de website 
van de dorpsraad: www.dorpsraadoverloon.nl

WIU (Werk in Uitvoering)
De dorpsraad heeft in januari 2021 een lijst met ver-
beterpunten/onderhoud bij de gemeente ingediend 
in het kader van de WIU (Werk In Uitvoering). 

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft 
hierover het volgende besluit genomen:
Verzoek dorpsraad voor een veilige oversteek voor 
fietsers vanaf wijk D’n Hof over de Stevensbeekse-
weg met behulp van markering oversteekplaats, 
verkeersborden.
Besluit College B&W: Het oversteken van de Stevens-
beekseweg vanuit D’n Hof kan op de twee locaties 
waar D’n Hof aansluit op de Stevensbeekseweg. Op 
deze locaties zijn verhoogde kruisingsvlakken (pla-
teau’s) aangelegd die de weggebruiker attenderen 
op de aansluitingen. Het aanbrengen van marke-
ring op een plateau kan tot verwarring leiden. Er 
worden geen markering en borden aangebracht.

Verzoek dorpsraad voor noodzakelijk onderhoud 
en aanbrengen extra verlichting fietspad kom Over-
loon vanaf Theobaldusweg tot aan het Gildehuus. 
De bestrating ligt ongelijk en er zijn donkere stuk-
ken (fietspad wordt veel gebruikt, denk aan D’n Hof 
en AZC).
Besluit College B&W: Wij zien geen aanleiding om 
in deze situatie aanvullende maatregelen te treffen. 
Inrichting voldoet.

Verzoek dorpsraad om onderhoud en verbreden 
voetpad Raaijweg ter hoogte van de Raaijhal (veel 
voetgangers i.v.m. vakantiepark) tot aan de hoek de 
Vers.
Besluit College van B&W: In het meerjarig inves-
teringsschema is voor de reconstructie van de 
Raaijweg € 250.000,- genoemd in 2022. Dit is straks 
aan de nieuwe gemeente om deze investering af te 
wegen en te bepalen of en hoeveel middelen be-
schikbaar gaan komen. Voor nu worden geen maat-
regelen getroffen.

Verzoek dorpsraad voor het plaatsen van meerdere 
of betere verlichting aan de Raaijweg richting en-
tree de Vers (het is daar erg donker).
Besluit College B&W: Zie antwoord vorige vraag. 
Kan bij herinrichting worden bekeken waarbij in 
buitengebied in principe alleen oriëntatieverlich-
ting en in geval van verkeersonveilige situaties.

Verzoek dorpsraad om de bushalte aan de Venray-
seweg beter toegankelijk te maken voor rolstoelers 
en eventueel te verplaatsen.
Besluit College B&W: Dit punt meenemen bij uitwer-
king mogelijke verkeersmaatregelen Venrayseweg.

Verzoek dorpsraad onderhoud asfalt voor het fiets-
pad tussen bebouwde kom Overloon en bebouwde 
kom Vierlingsbeek (veel gebruikt fietspad voor o.a. 
treinstation Vierlingsbeek).
Besluit College B&W: Deels overlagen met asfalt en 
reparaties (€ 20.000,-).

Verzoek dorpsraad om de entree van het dorp op 
enkele plaatsen te verfraaien met een groene aan-
kleding.
Besluit College B&W: komend jaar diverse entree 
verfraaiingen met de dorpsraad bespreken en hier 
een keuze in te maken.

Kalender van activiteiten

Agenda 
Vanwege het coronavirus zullen tot 1 juni alleen die 
activiteiten doorgaan, die volgens de richtlijnen van 
het RIVM mogen en waarvan het bestuur vindt dat 
het kan. 

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Fietsinformatiedagen “Doortrappen” uitgesteld
De fietsinformatiedagen “Doortrappen”, welke 
eind mei en begin juni zouden plaatsvinden, zijn 
verschoven naar eind augustus en begin september. 
De animo voor deze dagen is groot. In Beugen is 
het maximale aantal inschrijvingen bereikt. Voor de 
overige plaatsen zijn nog enkele plaatsen vrij.

De dagen zijn bedoeld voor 55-plussers en worden 
nu georganiseerd in Beugen op 27 augustus, Sam-
beek op 3 september, Smakt op 17 september en 
Overloon op donderdag 9 september. Ook niet le-
den van KBO Overloon zijn op deze dag van harte 
welkom.

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 
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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

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

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2021

20%

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

Tel.: 06-41861929 E-mail:   janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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We komen weer collecteren!

Maar liefst zeven maanden 
heeft het feliciteren/collecte-
ren aan de deur stil gelegen 
vanwege corona. Lange maan-

den waarin we naast het contact met jullie, ook veel 
inkomsten mis hebben gelopen. We pakken het fy-
siek collecteren binnenkort weer op én hopen op 
digitale giften voor de Overloonse jeugd.

Vanaf 1 juni komt je verjaardagenactie-collectant 
weer aan de voordeur rondom jouw verjaardag, 
om je persoonlijk te feliciteren én een vrijwillige 
bijdrage te vragen voor de Overloonse jeugd. Met 
jullie bijdragen maken we het mede mogelijk om 
mooie, financieel laagdrempelige activiteiten te or-
ganiseren voor de kinderen in ons dorp. Denk aan 
de jeugdcarnaval van De Huibuuke, jeugdkamp(ac-
tiviteiten) van jeugdorkest fanfare Vriendenkring 
en van SSS’18, Kindervakantieweek Overloon, Stg. 
Oranjefeesten Overloon, SJIL, Scouting Overloon en 
het Sinterklaascomité.    

We hebben besloten om niet met terugwerkende 
kracht langs te komen om de jarigen van de afgelo-
pen zeven maanden alsnog te feliciteren. Wel stel-
len we iedereen graag in de gelegenheid om alsnog 
een bijdrage aan de verjaardagenactie te doneren. 
Dat doen we met een digitale betalingsmogelijk-
heid. Scan de QR-code door met de fotocamera van 
je smartphone hierop te richten, of als je telefoon 
hier niet op reageert, met de app ‘QR code scanner’. 

Met je bankierenapp kun je vervolgens een zelf te 
bepalen bijdrage overmaken. 

Wil je liever zelf een bedrag via de bank overmaken, 
dan kan dat natuurlijk ook. 
NL12 RABO 0141 5930 67 t.n.v. Verjaardagenactie 
Overloon. 

Dit zouden wij, de Overloonse jeugdverenigingen 
én de kids zelf enorm waarderen! Alle kleine beet-
jes helpen. Alvast ontzettend bedankt!

Reacties, ideeën en vragen zijn altijd van harte wel-
kom! Mail naar verjaardagenactie@gmail.com of 
stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram.

We komen weer collecteren!

Maar liefst zeven maanden heeft het feliciteren/collecteren aan de deur stil gelegen vanwege corona.
Lange maanden waarin we naast het contact met jullie, ook veel inkomsten mis hebben gelopen. We 
pakken het fysiek collecteren binnenkort weer op én hopen op digitale giften voor de Overloonse 
jeugd.

Vanaf 1 juni komt je verjaardagenactie-collectant weer aan de voordeur rondom jouw verjaardag, om
je persoonlijk te feliciteren én een vrijwillige bijdrage te vragen voor de Overloonse jeugd. Met jullie 
bijdragen maken we het mede mogelijk om mooie, financieel laagdrempelige activiteiten te 
organiseren voor de kinderen in ons dorp. Denk aan de jeugdcarnaval van De Huibuuke,
jeugdkamp(activiteiten) van jeugdorkest fanfare Vriendenkring en van SSS’18, Kindervakantieweek
Overloon, Stg. Oranjefeesten Overloon, SJIL, Scouting Overloon en het Sinterklaascomité.

We hebben besloten om niet met terugwerkende kracht langs te komen om de jarigen van de 
afgelopen zeven maanden alsnog te feliciteren. Wel stellen we iedereen graag in de gelegenheid om
alsnog een bijdrage aan de verjaardagenactie te doneren. Dat doen we met een digitale 
betalingsmogelijkheid. Scan onderstaande QR-code door met de fotocamera van je smartphone 
hierop te richten, of als je telefoon hier niet op reageert, met de app ‘QR code scanner’. Met je 
bankierenapp kun je vervolgens een zelf te bepalen bijdrage overmaken.

Wil je liever zelf een bedrag via de bank overmaken, dan kan dat natuurlijk ook.
NL12 RABO 0141 5930 67 t.n.v. Verjaardagenactie Overloon.

Dit zouden wij, de Overloonse jeugdverenigingen én de kids zelf enorm waarderen! Alle kleine beetjes
helpen. Alvast ontzettend bedankt!

Reacties, ideeën en vragen zijn altijd van harte welkom! Mail naar verjaardagenactie@gmail.com of
stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram.

Met veel plezier kunnen we jullie melden dat 
wanneer 17 mei de coronacijfers het toelaten en 
het kabinet groen licht geeft, wij vanaf 21 mei 

onze deuren weer mogen openen. We zullen dan 
geopend zijn tijdens de reguliere openingstijden. 
We hopen jullie allen dan weer te mogen ontvan-
gen. We willen jullie vragen om je uiteraard nog 
aan de basisregels te houden voor jullie en onze 
veiligheid. Bij de ingang staan een aantal mand-
jes. Als deze op zijn, graag even wachten tot deze 
weer zijn aangevuld. Hopelijk tot snel allemaal en 
natuurlijk veel leesplezier! 

Er is ruimte voor 40 personen. Naast een leerzame 
presentatie worden de voor- en de nadelen van de 
electrische fiets besproken en worden praktische 
tips gegeven. Ook wordt aandacht besteed aan het 
voorkomen van valpartijen en ongelukken. Onder 
begeleiding van een beweegcoach worden enkele 
reactie- en balanstesten uitgevoerd. De lunch wordt 
verzorgd. De dag sluit af met een korte fietstocht 
uitgezet door de fietsgroep van KBO Overloon.

Aanvang 9.45 uur. Eindtijd: 15.30 uur.

Voor deelname wordt een kleine vergoeding van 
€ 5,- per persoon gevraagd, welk bedrag op de dag 

zelf betaald kan worden. U kunt zich aanmelden 
op www.e-biketraining.nl. Klik daar op “naar aan-
melding” en vervolgens op de naam van de kern 
waar u zich wilt aanmelden. Uiteraard worden de 
RIVM-maatregelen tegen verspreiding van het co-
ronavirus in acht genomen. Degenen die zich al eer-
der aangemeld hebben blijven op de lijst staan en 
hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Het bestuur van KBO Overloon hoopt dat we op 
donderdag 9 september in De Pit weer vele leden 
en niet leden kunnen ontmoeten.
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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

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

ook online bestellen

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol
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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
24 mei
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
27 mei
EHBO, buitenoefening of digitale 
les
31 mei
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur

7 juni
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 11.00 uur
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12.00 uur
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

Lancaster bommenwerper
komt aan in Overloon 

Begin deze maand kwam een bijzonder transport 
aan bij Oorlogsmuseum Overloon. Op twee grote 
aanhangers en in 30 kisten werd een Britse Lan-
caster bommenwerper binnengebracht. Vanuit het 
Belgische Glabbeek ging het gecrashte toestel op 
transport. De resten van de Lancaster NN775 zullen 
permanent tentoongesteld worden in de militaire 
hal van het museum.

Op 5 maart 1945 stortte de NN775 neer in een moe-
rassige weide in het Belgische Bunsbeek.  Het toe-
stel  was op de terugweg van Gelsenkirchen, waar 
het een aanval op een benzeenraffinaderij uitvoer-
de, toen het getroffen werd door Duits afweerge-
schut. Het stortte neer en verdween meters diep on-
der de grond. De zeven inzittenden kwamen hierbij 
om het leven. Pas in 2016 werd het toestel opge-
graven. Bij die opgraving werden ook nog drie li-
chamen van bemanningsleden geborgen. Zij kregen 

een laatste rustplaats op de Engelse begraafplaats 
vlakbij Leuven.

Het vliegtuigwrak wordt door de Gemeente Glab-
beek in eeuwige bruikleen gegeven aan Oorlogs-
museum Overloon. Het was voor de gemeente 
nog een flinke zoektocht naar een geschikte loca-
tie. De bommenwerper is namelijk 31 meter breed 
en 21 meter lang. Er zijn maar weinig musea die 
ruimte hebben voor dit vliegtuig. Overloon is één 
van de grootste en kan het toestel in zijn volledi-
ge lengte en breedte presenteren. Hiermee wordt 
het toestel voor een groot publiek zichtbaar. 

Het vliegtuigwrak zal geëxposeerd worden op een 
schuin dak, met de neus van het vliegtuig naar be-
neden. Zo is het silhouet van het toestel goed te 
herkennen voor het publiek. Onder het schuine dak 
is er verder ruimte voor een tentoonstelling over de 

Luchtoorlog en voor een specia-
le film die in het teken zal staan 
van ‘vrijheid’. En ook het verhaal 
van dit toestel en zijn beman-
ning zal hier een plek krijgen. 

De samenwerking met de Ge-
meente Glabbeek, Plane Hunters 
Research/Recovery Belgium en 
Bahaat, die allemaal betrokken 
waren bij het opgraven van het 
toestel, verloopt zeer voorspoe-
dig. Het museum is erg blij met 
deze nieuwe aanwinst. Onder 
toeziend oog van deze samen-
werkingspartners zal het vlieg-
tuig straks zijn plek gaan krijgen 
op het dak van het nieuwe pavil-
joen. Dat zal trouwens nog een 
behoorlijke klus zijn want het be-
staat uit meer dan 2000 grotere 
en kleinere wrakstukken.



16

Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527

www.doorvandijck.nl 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

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!

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

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
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
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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
9 september
KBO/SWOGB, Fietsinformatiedag, 
de Pit, 9.45 - 15.30 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 23 mei.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten.

De winnaar van de vorige puzzel in 
de uitgave van 5 mei:

Hans Jacobs
(Warme Bakker Degen).

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.
BEIGE
CORVEE
EISEN
ETMAAL
GAREN
GENADE
GERST
HAPEREN
HOMMEL
KELDERGEWELF
KUNST
LEMMING
LOBBY
MENTOR

NAZORG
NOEST
ONWIL
ORKAANKRACHT
PETER
REGIE
RELLEN
REUMA
STRALING
TAALBOEK
VERWEKKEN
VOORUITBLIK
WAARDEER

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.

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

8 5
3 1

6 8 9
1 6
2 3 9 1

4 9 2
2 5 4

3 4 7 5
2
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Warme Bakker Degen 
Maandag 24 mei 2e pinksterdag gesloten. 
Reclame: 25 t/m 29 mei 

• Appelvlaai       €   7,95 
• Wit meergranen oerbrood     €   2,00
• Waldkorn croissant       €   0,85 

Reclame: 31 mei t/m 5 juni 
• Abrikozenvlaai       €   7,95 
• Volkorenbrood    €   2,20 
• Frikandel/kroket broodje       €   1,45

Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.nl 

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

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
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PMS 5757   Zwart
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

  06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2021:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   2 juni
aanleveren uiterlijk 26 mei 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


