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Onze Lindeboom
Piet Cruijsen wordt volgend jaar 100. “Daar ga ik voor”
klinkt het strijdlustig uit zijn mond. De oudste inwoner van Overloon, die titel is in ieder geval binnen voor
Piet. Maar toch. De Lindeboom aan het 14 oktoberplein schijnt ouder te zijn, en dat is hem ook aan te
zien. Piet ziet er nog goed uit (voor zijn leeftijd). Wakkere ogen en nog steeds een baldadige haardos (voor
zijn leeftijd). Nee, dan de Lindeboom. Ook die had een
weelderig begroeide kruin. Tot vorige week.
Sinds vorige week staat
hij zich zonder hoofddeksel naakt te schamen voor
de ingang van de Plus.
Geen vijgenboom die hem
een blaadje aanbiedt. Velen kijken steels omhoog
en betuigen in stilte hun
medeleven. De natuur is
meedogenloos en heeft
ook hier, met hulp van de
gemeente weliswaar, haar
werk gedaan. Ooit was hij
mooi en ongenaakbaar.
Ooggetuigen zijn niet
meer beschikbaar, maar
hij schijnt ergens rond
1860 op die plek geplant
te zijn. In de schaduw van
de kerk en de school toentertijd, en aan zijn voeten
een zandpad. Geen scootmobiels, die zijn leven bedreigden. Hij groeide gestaag. Hij groeide met het
dorp mee.

varken toegeëigend. Zijn schoonvader ontsnapte ternauwernood, waar Johannes niet ongelukkig mee was.
Anders hadden ze hem twee keer opgehangen op het
Vrijthof.
In 1883 wordt de spoorlijn Nijmegen-Blerick aangelegd.
In 1885 wordt Vierlingsbeek eindelijk verbonden met
de bewoonde wereld. Er wordt een grintweg aangelegd naar Overloon.
En dan wat verder van huis.
Globetrotters die even uitrustten op het bankje aan
zijn voeten vertelden onze
Lindeboom over verre landen. In Amerika was Abraham Lincoln in 1865 de 16e
president, maar de 1e die
werd vermoord. Hij wilde
de slavernij afschaffen en
dat is aardig gelukt. Volgens
de laatste telling zijn er nog
maar 40 miljoen slaven op
de wereld.

Europese reizigers vertellen
weer heel andere verhalen.
Zomaar een greep.
In Italië wil Garibaldi in
1860 alle kleine staatjes samensmeden tot een groot
Italiaans rijk. Hij heeft buiten de paus gerekend. Die
mobiliseert zijn katholieke
achterban en veel jonge vrijwilligers uit de hele wereld
verenigen zich in een pauseNeem eens plaats op het
lijk leger. Paus Pius IX doopt
Foto: Albert Hendriks
bankje aan zijn voeten en
hen “De Zouaven”. Onder
luister naar wat hij meekreeg van de wereld uit zijn hen Pieter Janszoon Jong, de reus uit Lutjebroek. Als
jeugdjaren eind 19e eeuw. Een wereld die wij slechts de pauselijke munitie op is, slaagt hij er nog in om 14
kennen uit de geschiedenisboeken.
roodhemden met de kolf van zijn geweer te vermorzelen, om vervolgens zelf de geest te geven. Maar VaIn 1860 valt het kabinet in Nederland na verschil van ticaanstad bleef zelfstandig. De voetbalclub in Lutjeinzicht over de aanleg van spoorwegen.
broek heet nog steeds “De Zouaven”
Ook in 1860 wordt op de markt in Maastricht het laatste Nederlandse doodvonnis in vredestijd voltrokken. In 1870 clashten de Duitsers en de Fransen al, maar in
Een zekere Johannes Nathan heeft zijn schoonmoeder 1914 stonden ze weer tegenover elkaar in de eerste
vermoord en zich de opbrengst van een net verkocht wereldoorlog. Nederland is dan neutraal en de Belgen

vluchten massaal onze grens over. Velen van hen
rusten uit op het bankje onder onze Lindeboom, die
hun verhalen in sappig Vlaams gretig opzuigt.
Dan komt de tweede wereldoorlog. Veel bedreigender voor onze Lindeboom dan de eerste. Hij staat
in het oog van de orkaan. De kogels en granaten
vliegen om zijn kruin, maar onverstoorbaar blijft hij
overeind. Hij is volwassen geworden. Rijp en wijs.
Zijn bast vol littekens van de spijkers die hem duizenden keren doorboord hebben. Grote vijfduimers
om briefjes met vragen en boodschappen op te
hangen. Briefjes met teksten als “Boer zoekt struise
boerin met vlees op de ribben. Moet genegen zijn

om overdag aardappels te rapen op het land.” Aanvullende eisen werden later wel mondeling gesteld.
Het hele dorp las immers mee op zondagochtend na
de Hoogmis.
Romances voor het leven ontkiemden onder de Lindeboom. Volgens de overlevering heeft een zekere
Sjaak daar ooit zijn liefde verklaard aan zijn vriendin en haar ter plekke ten huwelijk gevraagd. Gretig zei ze drie keer “Ja”. “Och, Och”, fluisterde onze
Lindeboom met zijn ruisende bladerdek. “Daar is er
weer een de Sjaak” en lachte in zijn kruin. Hij had
het al zo vaak gehoord. Het is ook niet zo maar een
boom. We hebben het hier over “onze” Lindeboom.

Jouw bijdrage gaat naar deze jeugdactiviteiten!
In 2020 hebben we, ondanks
corona, het mooie totaalbedrag van € 4.959,23 opgehaald
met het collecteren aan de
voordeur. Ontzettend bedankt
jarigen voor jullie bijdragen! Hiermee kunnen we
weer een heleboel mooie activiteiten mede mogelijk maken en financieel laagdrempelig houden
voor de jeugd in Overloon.
Alle verenigingen en stichtingen die we al jaren
steunen met jullie bijdragen hebben hun uiterste
best gedaan om de jeugdactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, al dan niet in aangepaste
vorm. We hopen dat komend jaar de meeste activiteiten weer plaats kunnen vinden ‘als vanouds’. De
jaarlijkse bijdragen die deze organisaties ontvangen van de verjaardagenactie, worden normaal gesproken door onze collectanten vastgesteld tijdens
de jaarvergadering. Door corona heeft er nog geen
jaarvergadering kunnen plaatsvinden, maar is er
wel digitaal afgestemd met onze collectanten.
De donaties voor 2021 zijn bekend en zelfs al overgemaakt.
Wij hebben de volgende verenigingen en stichtingen kunnen verblijden met een bijdrage van de verjaardagenactie:
• De Lónse kermis
€ 300,00
• Jeugdcarnaval De Huibuuke
€ 500,00
• Jeugdkamp fanfare Vriendenkring
€ 300,00
• Jeugdkamp SSS’18
€ 300,00
• Kindervakantieweek Overloon
€ 500,00

• Oranjecomité
€ 500,00
• SJIL
€ 750,00
• Scouting Overloon
€ 1.000,00
• Speeltuin Gewoon Buiten
€ 250,00
• Stg. Sinterklaascomité
€ 500,00
Zoals eerder aangegeven zullen wij de gemiste
maanden december 2020 t/m mei 2021 niet met
terugwerkende
kracht
langskomen om de jarigen
alsnog te feliciteren. Om
ook de komende jaren de
verenigingen en stichtingen te kunnen blijven ondersteunen, stellen we wel
graag iedereen in de gelegenheid om alsnog een
bijdrage te doneren. Dat
doen we met een digitale
betalingsmogelijkheid. Scan de QR-code en 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. Of je legt een extraatje opzij voor als
de verjaardagenactie-collectant weer aan je deur
komt?
Wil je deelnemen aan de verjaardagenactie, maar
zijn jouw gegevens nog niet bekend bij onze collectanten? Mail naar verjaardagenactie@gmail.com of
stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram.
Ook reacties en vragen zijn natuurlijk altijd van harte welkom!

Het mag geen naam hebben
• Wat nu?.... misschien een bankje van Lindehout…!
• 2045 is nog wijd weg - laat maar waaien…!
• Als het toch moet, zou dan een van die windmolens “Tevredenheid” mogen
heten…?
• Lónse kermis mag weer - als we maar niet van een koude kermis thuiskomen…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de website
van onze parochie www.theobaldusparochie.nl voor
de meest actuele informatie.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er mogen maximaal 50 personen bij de vieringen
aanwezig zijn. Voor de kerk in Overloon is er namelijk een verruiming toegestaan. Dit aantal is exclusief de voorgangers
• 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.
• Daarna kunt u een liturgieboekje meenemen.
• U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van elkaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.
• De collecte wordt gehouden met de klingelbuul,
het collectezakje aan de lange stok.
• In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
• Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven
aan elkaar.
• De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00
– 11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gastvrouw aanwezig zijn.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek
Vieringen 6 juni – 19 juni
Zondag 6 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Zondag 13 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: Frans en To Beckers-Hendriks, voor Karel
Beckers en voor Miny Verberk-Beckers

Kosterdienst
6 juni – 12 juni
Nelly van Gemert, tel: 642504
13 juni – 19 juni
Tiny Willems, tel. 641814
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 20 en 27
juni bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk
dinsdag 8 juni op te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: met een envelop in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie of via het
e-mailadres van de parochie (info@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 10.00 –
11.30 uur in de pastorie. De kosten voor een intentie
bedragen € 12,-.
Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand juni op 26 juni, worden de
vieringen uitgezonden vanuit de kerk via Omroep
Land van Cuijk. U kunt via de Omroep Land van
Cuijk, naar de uitzendingen kijken. De uitzendingen
zijn te ontvangen:
• voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt eveneens contact opnemen met het secretariaat van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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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
minder ruimte innemen en 2) het is allemaal pas in
2045. Dat is nog ver weg …

AZC
Maandag 7 juni a.s., aanvang 20.00 uur, vergadert
de Dorpsraad over het te geven advies aan de gemeenteraad over verlenging van het AZC. Deze
vergadering is openbaar, echter vanwege de veiligheidsmaatregelen en de beschikbare ruimte is er
maar voor een beperkt aantal mensen plaats. Geïnteresseerden dienen zich vóór 4 juni aan te melden
bij het secretariaat van de Dorpsraad. Na aanmelding ontvangt u een mail met daarin de locatie.

Windenergie in de Gemeente Boxmeer
Op 11 mei vond een onlineoverleg plaats tussen de
Gemeente en verschillende dorps- en wijkraden.
Namens de Gemeente nam o.a. wethouder Bouke de Bruin hieraan deel. Het overleg was voor de
Gemeente bedoeld om inzichten te krijgen die verwerkt kunnen worden in een nieuw te ontwikkelen
Beleidskader Windenergie. Het is de bedoeling dat
dit op korte termijn wordt geschreven om later deze
zomer in de gemeenteraad behandeld te worden.
Hierbij helpt het bedrijf Pondera, adviseurs in windenergie. Ook Pondera was bij dit overleg aanwezig.
Interessant was natuurlijk de vraag wat de bedoeling is met windenergie in en om Overloon.
Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. Als dat
alleen met windmolens en zonnepanelen zou moeten gebeuren betekent dat ofwel zo’n 54 windmolens ofwel 782 hectare zonnepark. Natuurlijk is een
combinatie van het een en het ander ook denkbaar.
Dat is allemaal wel ‘veel van het goede’ maar er zijn
twee verzachtende omstandigheden: 1) hopelijk
worden er slimmere energiebronnen bedacht die
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Er is een tussenstap te nemen in 2030. De ambitie
van Gemeente Boxmeer is om dan in de (huidige)
gemeente 6 of 7 windmolens te hebben staan of
110 hectare zonnepark. Of dus een combi van beide. Provincie Brabant geeft daarbij aan dat men
geen windmolens solo wil neerzetten, maar altijd
minstens drie (of méér) bij elkaar. Misschien goed
om te melden dat het niet om kleintjes gaat. Als
een windturbine het propellerblad recht naar boven heeft staan, is de turbine 225 meter hoog (dus
van Effe naar Bos en terug).
Dit overleg ging specifiek over wind (over zonneparken werd al eerder gesproken). De vraag is dan:
waar kunnen die windturbines staan? Bij de beantwoording daarvan wordt o.a. rekening gehouden
met zgn. “harde belemmeringen”. Dat zijn met
name fysieke beperkingen (denk aan: huizen) en
wettelijke beperkingen (denk bijvoorbeeld aan:
erkende natuurgebieden, maar ook aanvliegroutes van de vliegvelden Weeze en De Peel – niet:
Volkel).
En men houdt ook rekening met technische (on-)
veiligheid: bij afbreken van de gondel, mastbreuk
of het afbreken van een deel van een blad van een
windturbine mag dat nooit leiden tot gevaar voor
omwonenden. En ook wordt rekening gehouden
met hoogspanning, gas- en buigleidingen, inrichtingen voor gevaarlijke stoffen, vaarwegen, waterkeringen enz. Kort en goed: binnen 400 meter van
woonhuizen komen geen windmolens te staan.
Als je met al die “harde” eisen rekening houdt, dan
zijn er in de huidige Gemeente in totaal elf plekken
waar je drie (of vier) windmolens zou kunnen zetten. Daarvan vijf plekken langs de Maas van noord
naar zuid, enkele langs de A73 en dan vooral ook
nog drie plekken noordelijk van Overloon. Eentje nabij de hoogspanningskabels bij de Rondweg
(noordoost), eentje tegen de Stevensbeekse bossen
aan (noord), en eentje links van de hoogspanning in
het Vlak (hier zouden volgens Pondera vier turbines
kunnen staan).
Ter afsluiting: het gaat om een beleidskader in ontwikkeling. Bovendien is er ook nog zonne-energie.
Op dit moment is er dus alleszins nog geen sprake
van windmolens in Overloon. Maar bij het onderzoek van mogelijkheden om te verduurzamen is het
dus vooral nog ‘object van studie’.

In gesprek met … Luuk Weerts
“Zullen we anders naar
Rome lopen?” Het idee
spookte al een tijdje door
het hoofd van Luuk en te
voet naar de supermarkt met Ella floepte het er
spontaan uit. Ella reageerde heel droog met “ja”
en bleek het nog serieus te menen ook en daarmee
was de eerste stap van de wandeltocht van 1900 kilometer naar Rome gezet. Rome, de plek waar Luuk
jaren geleden een keer is geweest en wat hij een
fantastische stad vindt.
We zitten in het uitgestorven Oorlogsmuseum aan
tafel met Luuk Weerts. Luuk werkt al sinds zijn 17e
in het museum. Eerst had hij er een weekend- en
vakantiebaantje, maar hij is nu alweer sinds 2017
als medewerker educatie fulltime betrokken. Mijn
werk is een combinatie van educatie, storytelling en
beleving”, aldus Luuk. Dit kwam heel mooi tot uiting in de twee edities van ‘Museum in het donker’
waar Luuk mede verantwoordelijk voor was. Maar
ook aan de veelbekeken vlogs - in het begin van de
coronacrisis – heeft hij zijn steentje bijgedragen.

Luuk komt uit de theaterwereld. Hoewel, zo ver is
het niet gekomen. Hij volgde de opleiding tot docent theater, maar daar is hij in het derde jaar mee
gestopt. “Het was meer theater maken dan didactiek en het moment dat ik tijdens een theaterles tegen een plastic bekertje moest praten, was de limit.
Ik heb maar één ding tegen dat bekertje gezegd en
dat was: dat doe ik niet.”

Ineens had hij zeeën van tijd om na te denken en
het plan om een tijdje er tussenuit te trekken kreeg
vastere vormen. Een lange wandeling maken flitste
wel eens door zijn hoofd, maar het werd uiteindelijk een reis naar Maleisië en Australië.
In 2014 is hij aan zijn studie geschiedenis begonnen.
Het was bijna vanzelfsprekend dat hij daarna in het
museum aan de slag ging.
Het plan voor een lange wandeltocht is nooit helemaal weggeweest en kwam tijdens de coronatijd
weer bovendrijven. Ella, een goede vriendin, loopt
met hem mee. Oorspronkelijk zouden ze 1 maart
vertrekken en het streven was om op de dertigste
verjaardag van Luuk op 11 juli in Rome te zijn. Echter, corona gooide roet in het eten. De reis is een
aantal keren uitgesteld, maar met het langzaam
weer opengaan van de grenzen, durven ze het nu
wel aan. Ze zijn allebei niet van de planning, dus ze
zien wel hoe het gaat lopen.
Ze hebben een globale route gemaakt en in hun bagage, die ze op de rug hebben, nemen ze een tentje
mee. Ze kijken telkens een week vooruit en trekken
dan hun plan. Ze gaan uit van zo’n twintig kilometer per dag, maar dat kan net zo goed meer of minder zijn, afhankelijk van wat ze onderweg tegenkomen. Ze schatten dat ze vier maanden onderweg
zullen zijn. Ze zijn goed ingelopen, hebben al zo’n
600 kilometer in de benen en hebben er gruwelijk
veel zin in. Na al die maanden van voorbereiding
en weer uitstellen i.v.m. de beperkingen vanwege
corona, is het eindelijk zo ver. Maanden wandelen
liggen in het vooruitzicht.
“Normaal kom je op vakantie zo ongeveer na anderhalve week tot rust en moet je alweer bijna naar
huis. Wij zijn dan net onderweg!”, zegt Luuk met
een grote grijns op zijn gezicht.
De start is op 1 juni in Nijmegen waar ze vanuit de
Antiloopstraat - hoe kom je erop! - de route van
het Pieterpad gaan volgen richting het zuiden. Van
daaruit kijken ze wel verder.
Zoals vaak bij dit soort initiatieven hebben ook Luuk
en Ella een goed doel verbonden aan hun voettocht.
Ze gaan lopen voor de stichting Jarige Job. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen die in armoede
leven en waar geen geld is voor een cadeautje, toch
een mooie verjaardag kunnen vieren. Via https://
www.geef.nl/nl/actie/1900km-voor-jarige-job/donateurs kun je je donatie doen.
Als je Luuk en Ella wilt volgen kan dat via de Facebookpagina: ‘zullen we anders naar Rome lopen’.
Maar ook zonder facebook zullen we wel van ze
horen, want we hebben de toezegging van Luuk
dat hij ons op de hoogte houdt van hun avonturen.
Wordt dus vervolgd…
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Oorlogsmuseum Overloon
‘viert’ 75-jarig jubileum
25 Mei jl. bestond Oorlogsmuseum Overloon 75
jaar! Het museum dat in 1946 zijn deuren opende
is daarmee het oudste Tweede Wereldoorlog museum van West-Europa. Door Covid-19 is het museum helaas op deze memorabele dag nog gesloten
voor bezoekers. Daarom is besloten om de viering
van het jubileum te verplaatsen naar het najaar. Op
14 oktober 1944 werd het dorpje Overloon bevrijd
door de geallieerden, deze datum is daarom bij uitstek geschikt om ook het 75-jarig bestaan van het
museum te vieren.
De viering van het jubileum is dus verschoven, maar
in de tussentijd wordt er flink aan de weg getimmerd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt
aan een nieuwe ruimte voor tijdelijke exposities en aan de bouw van
een groot paviljoen in de militaire hal
waar luchtoorlog en vrijheid aandacht
krijgen.
Wanneer het museum uiterlijk op 9
juni zijn deuren weer mag openen
wordt een nieuwe tijdelijke expositie
gepresenteerd aan het publiek. Het
thema van deze gloednieuwe tentoonstelling is ‘Jeep Sensation’. Jeeps
staan voor veel mensen symbool voor
de bevrijding van Europa. De jeep is
daarmee een heel toegankelijk en
vooral ook bekend voertuig. In de tentoonstelling worden dan ook een aantal unieke prachtexemplaren getoond
aan publiek.
De bouw van het nieuwe paviljoen is bij de heropening van het museum nog in volle gang zijn. Vlak
voor de zomervakantie zal deze ruimte in gebruik
worden genomen.

Oorlog hoort in een Museum
De slogan van het museum is ook vandaag de dag
nog altijd erg actueel. Vanaf de Tweede Wereldoorlog is de wereld namelijk nog geen dag zonder oorlog geweest. Sinds de oprichting in 1946, heeft het
museum een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Van een museumpark met een tiental voertuigen en
een kleine bezoekersruimte, naar een museum van 2
ha groot met meer dan 150 voer,- vaar,- en vliegtuigen onder één dak. En met een moderne multimediale tentoonstelling waarbij persoonlijke verhalen
over de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Ook
is het museum een aantal succesvolle evenementen
rijker (Militracks, Santa Fe & Museum in het donker)
waar vele duizenden bezoekers op afkomen.

Kortom, een mijlpaal voor het museum! Deze gebeurtenis werd deze dag natuurlijk ook in het klein
gevierd met een lekker stuk taart voor het aanwezige personeel.

Het weer
Zowel de meimaand als de hele
lente ruim te koud.
Al geruime tijd is er sprake van
opwarming van de aarde. Maar de laatste maanden
is dat zeker niet aan de orde voor heel West-Europa.
Ook deze meimaand, die nog droog en vrij zonnig
van start is gegaan, is allesbehalve een fraaie lentemaand geworden. Vanaf de 4e daalde de barometer
en kreeg op die dag de hoogste dagsom aan regen
te verwerken. Op mijn station viel toen 11 mm neerlag. De onstabiliteit in de bovenlucht zorgde zelfs
voor hagel en op de 7e voor sneeuwbuien. Op een
enkele dag moest ik grondvorst noteren. Tijdens
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het 2de weekend van mei werd het plotseling een
stuk warmer. Op die zondag steeg de temperatuur
naar de zomerse waarde van ruim 27 graden. Ook
was de minimumtemperatuur van bijna 14 graden
de hoogste van de hele maand. Maar dat warmere
weer was van korte duur. De wisselvalligheid bleef
aanhouden. Het aantal droge dagen was zeer beperkt. Doch het totaal aan neerslag viel nog allerzins mee. Er viel 77 mm, wel ruim 20 mm meer dan
normaal.
De natste meimaand is 2014 met 129 mm. De droogste die van 1989 met 3 mm neerslag.

Omdat het de laatste dagen nog aardig lenteweer
is geworden is de temperatuur nog wat opgelopen.
Maar met 11.8 graden gemiddeld, ruim 2 graden beneden het normaal gemiddelde. Deze meimaand is
daarmee buiten de top 10 gebleven van de koudste
meimaanden. De koudste was mei 1991 met 10.4
graden. De warmste 2018 met 17.2 graden. Ondanks
het veelal sombere weerbeeld viel het met de zonuren nog mee. We zijn op 183 uren uitgekomen. Dat
is wel 30 uren minder dan normaal. De somberste
meimaand was in 1984 met slecht 84 zonuren. Het
zonnigste was het in 1989 met 329 zonuren.
Over de hele lente waren de cijfers ook ruim beneden normaal peil. Naast de meimaand was april
de een na koudste ooit geworden. Het gemiddelde over de 3 maanden bedraagt 8.5 graad. Normaal
is dat 10.3 graden. Mijn koudste lente was die van
het jaar 2013. Het gemiddelde bleef toen steken op
7.8 graden. De warmste lente kwam voor in het jaar
2007. Het gemiddelde was toen 12.1 gr.

154 mm normaal. De natste lente was die van 1979
toen er 294 mm omlaag kwam. De droogste meimaand was in 2011, toen er slechts 49 mm neerslag
viel. Het aantal zonuren is door de flink zonnige
aprilmaand nog boven normaal uitgekomen. Met
25 uren in de plus kom ik op 562 uren. Extreem somber was de lente van 1983. Toen waren er slechts 378
zonuren, terwijl in 2007 de warmtebron maar liefst
636 uren scheen.
Inmiddels zijn we aan de meteorologische zomer
begonnen. De laatste meidagen deden al meer aan
de zomer denken en kreeg een vervolg in deze nieuwe maand.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je luistert
naar mijn dagelijkse weerpraatje op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 en ook in de
avonduren. Ook via radio VENRAY FM 90.2 in de
ochtend en avonduren.
Weerman Bert Vloet

Het totaal aan neerslag bedraagt nu 178 mm tegen

Hallo lieve kinderen uit Overloon,
Ook dit jaar is het allemaal
nog een beetje onzeker hoe
het gaat lopen en of we een
Lónse Kermis kunnen houden. Maar.. We willen jullie
in ieder geval laten weten,
dat de Kinderkleedjesmarkt ook dit jaar weer doorgaat! Dit jaar wordt de Kinderkleedjesmarkt gehouden op zaterdag 14 augustus 2021.
Wanneer de maatregelen het toelaten willen wij
graag met iedereen samen op een groot grasveld
de Kinderkleedjesmarkt organiseren. Welk veldje
dit zal worden, horen jullie later. Mocht het echt
niet anders kunnen, en worden
de maatregelen verzwaard, dan
zal iedereen net als vorig jaar op
zijn eigen oprit moeten verkopen.

Kleurwedstrijd 2021!
Ook dit jaar wordt er weer een kleur-/tekenwedstrijd georganiseerd. De kleurplaten worden via
school en deze website verspreid. Volg ons op Facebook en Instagram om de updates te ontvangen!
Op de hoogte blijven? Like de Facebook- en Instagrampagina ‘De Lónse Kermis’. Meer informatie
vind je op de website van de Lónse Kermis
https://delonsekermis.nl/ of op facebook
https://www.facebook.com/delonsekermis/ en op Instagram
https://www.instagram.com/delonsekermis/’’
Foto: Albert Hendriks

Wat mogen jullie papa en mama
doen? Die mogen jullie even aanmelden. Dit kan via de FB-pagina
van de Lónse Kermis.
Natuurlijk blijven we ons aan de
regels en maatregelen houden
die dan van toepassing zijn.
Hou onze Facebook in de gaten
voor de recentste updates!

7

Zomer Challenge TP Loonse Duinen
Wil jij deze zomer sportief uitgedaagd worden en/of ben je
op zoek naar een sport die je
goed kan uitoefenen op anderhalve meter afstand?
Ontdek hoe leuk tennis en padel zijn en doe mee
aan de Zomer Challenge! De Zomer Challenge is een
compact lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je
drie maanden vrij kunt tennissen en padellen.

fessionele begeleiding en volgens de richtlijnen van
het RIVM en de KNLTB.
De kosten voor de Zomer Challenge bedragen € 40.
Ben jij enthousiast geworden? Voor meer informatie en aanmelden kijk op
https://www.tploonseduinen.nl/lid-worden

De Zomer Challenge bestaat uit: Een lidmaatschap
voor de maanden juni, juli en augustus om vrij te
tennissen én te padellen wanneer het jou uitkomt.
• 1 gratis tennisles en/of clinic onder begeleiding
van een gecertificeerde leraar.
• Deelname aan clubkampioenschappen, eigen
toernooien en andere clubactiviteiten.
• Lidmaatschap van de KNLTB, waarmee je ook bij
andere clubs aan hun toernooien kunt meedoen.
Tennissen bij onze vereniging gebeurt onder pro-

Inzamelen textiel voor
kindervakantieweek
Hallo allemaal,
Over een paar maanden is
het alweer kindervakantieweek! Wij hopen dat dit
jaar alles weer door kan gaan. Voor het versieren
van onze hutten en om te knutselen kunnen wij verschillende soorten textiel goed gebruiken, denk o.a.
aan:
• Lakens
• Dekens
• Gordijnen
• Kussenslopen
• Etc.
Kunt u nog iets missen? Maak ons er dan blij mee!
Wij willen u vragen om de spullen nog even te be-

waren. Later zullen wij in Ons Eigen Erf laten weten
waar deze afgegeven kunnen worden.
Hartelijk dank!
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ GESLOTEN OP:

Maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni
Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts
Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202
Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born
Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880
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Is de vraagprijs nog
wel de vraagprijs?
Elke dag weer, lees je in de krant over de voortdurende stijging van de huizenprijzen. De vraag naar
woningen is groter dan het aanbod. Dat geldt ook
in Overloon. Ik krijg regelmatig de vraag: “Hoe is het
mogelijk dat je, ondanks dat je de vraagprijs biedt,
nog steeds mis kan grijpen?”

Foto: Dick Arts – Makelaar, Taxateur & Financieel Adviseur

Verkoopmakelaar
Als verkoopmakelaar werk je in het belang van de
verkopende partij. Je gaat voor de beste deal. Niet
alleen de hoogte van het bod, maar ook de voorwaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Denk
bijvoorbeeld aan wel of geen financieringsvoorbehoud (voor het geval je de hypotheek niet rond
krijgt). Of de snelheid waarmee je de koop kunt bekrachtigen bij de notaris.
Bieden op inschrijving
Door de huidige marktomstandigheden zijn er vaak
veel geïnteresseerden voor één woning. Terwijl nog
niet alle potentiële kopers de woning hebben kunnen bezichtigen, stapelen biedingen zich op. Lastig,
want we willen iedereen een gelijke kans geven.

Vaak organiseren we dan een inschrijving. Zo kan
iedereen op hetzelfde moment een bod uitbrengen.
Een bod boven de vraagprijs, is door het groot aantal geïnteresseerden eerder regel dan uitzondering.
Marktomstandigheden
In de periode 2010 t/m 2020 is de gemiddelde woningprijs in de gemeente Boxmeer met circa € 40.000,- gestegen. De hypotheekrente daarentegen is meer dan
gehalveerd. Een annuïteitenhypotheek in 2010 van
€ 300.000,- was door de hogere rente duurder, dan
een annuïteitenhypotheek van € 340.000,- nu. Dat
woningen duurder zijn geworden, daar merken we
voor wat betreft de hypotheeklast dus weinig van.
De woningschaarste aan de ene kant en de lage hypotheekrente aan de andere kant, stuwen de huizenprijzen aardig op. Het ziet er nog niet naar uit
dat daar op korte termijn veel verandering in gaat
komen.
De oplossing?
Mensen helpen en dienstverlenend willen zijn, zit
in mijn bloed. Bij elke woningverkoop moet ik desondanks mensen teleurstellen. Dat is iets wat nooit
zal gaan wennen. De oplossing? Meer aanbod door
nieuwbouw. Niet alleen van starterswoningen,
maar juist ook van levensloopbestendige (senioren)
woningen. Dat bevordert namelijk de doorstroom
in de woningmarkt. Een soort kettingreactie zou je
kunnen zeggen. De huidige woningen van senioren
komen beschikbaar voor gezinnen die groter en
vrijer willen wonen. Veelal gezinnen die nu nog in
een woning wonen die geschikt is voor starters. Zo
ontstaan er ook meer mogelijkheden voor de jeugd
van Overloon, de starters op de woningmarkt. Want
dat zij graag in Overloon willen blijven wonen, dat
staat als een paal boven water.
VIND Makelaardij & Financieel Advies
Wil jij met ons van gedachten wisselen over je woning, je hypotheek en/of je verzekeringen? Kom
dan langs voor een vrijblijvend gesprek. Kijk op
onze website voor meer informatie.
www.wonenmetvind.nl
www.vindmakelaardij.nl
www.vindfinancieeladvies.nl
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WIJ, EEN JONG GEZIN, ZIJN OP
ZOEK NAAR HUISHOUDELIJKE
HULP OP WEKELIJKSE BASIS.
HEB JE INTERESSE STUUR ME
EEN BERICHTJE OF BEL ME OP
06- 40195316!
Dankbetuiging
Ruimte voor úw ideeën!

Uw locatie voor reünies, exposities,
workshops, vergaderingen, lezingen,
groepen fietsers/wandelaars,
uw eigen invulling.
Volg onze website voor de actuele agenda!
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email!
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com
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De bloemen, kaarten en berichten die we
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, pap en opa

Jan Hendriks
heeft ons enorm veel steun gegeven.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.
Riet Hendriks
Sjoerd, Kitty, Guus en Loes
Maryse, Uno, Nina en Roos
Kuluutsheuvel 14,
5825 BE Overloon

IXON? Wie?! We stellen ons even voor.
Wie vanuit Overloon naar Vierlingsbeek rijdt ziet
aan de rechterkant al gauw een grote kas en loods
opdoemen. Heb je, je ook wel eens afgevraagd wat
daar nou eigenlijk gebeurt? Sla 500 meter voor
Poort van Loon maar eens rechtsaf, dan kom je uit
bij IXON. Dat je begroet wordt met een ‘Welcome to
IXON Valley’ bord geeft aan dat het er ﬂink bruist.
Maar IXON, wat doen die dan?

rendeel komt echter gewoon uit de omgeving van
Overloon. Samen werken we er hard voor om IXON
nog grootser op de kaart te zetten. Daarbij vergeten
we gelukkig nooit hoe belangrijk het is om samen
plezier te hebben. Tijdens de pauze een potje tafeltennis of tafelvoetbal, hier en daar een barbeque,
het kerstontbijt of leuke online activiteiten in tijden
van corona, we zorgen altijd voor de nodige gezelligheid.

Stel je eens voor, je bent een machinebouwer met
eiersorteer- en verpakkingsmachines over de hele
wereld. Regelmatig vliegen er monteurs naar het
buitenland voor het verlenen van service en onderhoud bij klanten. Dit kost niet alleen veel geld maar
vooral ook veel tijd, iets waarvan we allemaal tekort
lijken te komen.
Kan dat dan niet makkelijker? Zeker wel. Tegenwoordig kun je namelijk gewoon via een online
platform eenvoudig en veilig op afstand inloggen
op machines voor het verlenen van support, verhelpen van storingen en nog veel meer. Dit klinkt
als een technologische innovatie uit Silicon Valley,
maar wordt gewoon ontwikkeld door een bedrijfje
in Overloon.
Alhoewel, bedrijfje... zeg maar gerust bedrijf. Want
waar Willem Hofmans in 2014 met een handjevol
mensen begon, telt IXON inmiddels al ruim 60 vaste medewerkers in binnen- en buitenland. Het me-

PS. We zoeken nog enthousiaste, hardwerkende en
vooral gezellige collega’s. Ben jij nog op zoek naar
een stage of uitdaging op het gebied van development, sales, of marketing? Neem dan eens gerust
een kijkje op onze vacaturewebsite.
https://grow.ixon.cloud/
hr@ixon.cloud 085 744 1105

Genieten van sport en spel
met paard en pony
Vanwege de maatregelen
rondom corona hebben we helaas al twee keer onze
jaarlijkse dressuurwedstrijd in april niet kunnen organiseren. Gelukkig zijn de gebruikelijke clublessen
veelal door kunnen gaan, zeker voor de kinderen.
En inmiddels krijgen we, stap voor stap, weer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Een aantal
enthousiaste clubleden bedacht voor Koningsdag
een spel voor pony en ruiter en
dat was een succes! Veel ponyclubleden deden mee aan traditionele Koningsdagactiviteiten zoals koekhappen en slalom rijden.

sommige ponyruiters wel een beetje spannend, zo’n
eerste keer... maar vooral ook fijn om alvast te kunnen oefenen en van de jury “tips en tops” te krijgen.
Er werden goede resultaten behaald en het was fijn
om alvast een beetje in het wedstrijdritme komen.
Want wie weet….kunnen we deze zomer weer
“echte” wedstrijden gaan rijden?!

Op 9 mei werd een zogenaamd
“meetmoment” georganiseerd
waarbij de leden een dressuurproef konden rijden voor een
jury waarbij ook winstpunten
(voor promotie naar een hogere
klasse) te verdienen waren. Voor
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Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

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

PLIEN
Zie pagina achteraan.

www.fysiovandervliet.nl

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts
De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

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

0478 – 641942

Beweging houdt uw brein fit !
Wij helpen u graag op weg.
vertrek iedere

vrijdag om 14:00 uur
vanaf

sportpark De Raaij
senioren puur natuur in beweging
mede onder auspiciën van KBO - OVERLOON
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GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 4, deel 1 van 2)
Auteur namens de werkgroep: Arno van Dijk
Op de begraafplaats van de Commonwealth War
Graves Commission in Overloon, in de volksmond
ook wel het Engels kerkhof genoemd, bevinden

zich 281 graven. Ieder met een eigen verhaal.
In deze reportageserie belicht de Werkgroep Overloon War Cemetery iedere keer kort een zo’n bijzonder verhaal. Deze keer grafnummer 11, vak IV,
rij E.

Andrew Swinley (1920 – 1944)
Jonge vader aan het front
“Hij was altijd het verste vooruit, waar het gevaar
het grootste was.”
(Bron: brief van Kapitein John A. Ford aan de weduwe Swinley)
Andrew Swinley wordt geboren op zaterdag 31 januari 1920 in Buckhaven, een klein dorpje in Fife in
Schotland. Hij is de zoon van Andrew en Jean Swinley. Andrew is in lijn het derde kind dat geboren
wordt in dit gezin. Het eerste, een meisje, overlijdt
al snel na haar geboorte in 1917. In 1918 wordt zus
Mary geboren. Na Andrew (1920) volgen nog Elizabeth (1922), Flora (1933), Thomas (1934) en Jean
(1936).
Andrew groeit op in dit Schotse dorp en ontmoet
daar dorpsgenote Mary Jane Hunter. Ze worden
verliefd en trouwen op 29 november 1941. Daarna
blijven ze in Buckhaven wonen.
Andrew treedt op jonge leeftijd in dienst bij de lokale steenkolenmijnen en werkt diep onder de grond.
Mijnwerkers zijn officieel vrijgesteld van militaire
dienst, aangezien is bepaald dat de kolendampen
die de mijnwerkers inademen een negatief effect
hebben op de conditionele prestaties die vereist zijn
in een oorlogsconflict. Andrew is niet blij met die
bepaling en slaagt er op 29 april 1939 toch in om
dienst te kunnen nemen in het leger. Hij belandt in
het 76e Highland Field Regiment van de Royal Artillery en wordt signaller (o.a. radiocommunicatie),
Carrierchauffeur en gunner (schutter).
Op woensdag 5 januari 1944 wordt zoon Andrew
geboren, de 6e opeenvolgende generatie Andrew
die deze naam draagt.
In de loop van 1944 wordt duidelijk dat er een grote geallieerde landingsoperatie aan zit te komen.
Wanneer en waar die operatie exact plaatsvindt is
top secret. De Moray Firth in het noorden van Schotland is de locatie waar Andrew en zijn regiment samen met onderdelen van de Britse marine trainen
op de landing. Steeds weer wordt er geladen in Rosemarkie, waarna de trainingslandingen plaatsvinden 40 kilometer verderop op de zandstranden van
Burghead Bay.
Wanneer Andrew met zijn regiment richting Portsmouth vertrekt en van daaruit naar het front, gaat
Mary met de kleine Andrew tijdelijk bij haar ouders
wonen.

Andrew Swinley (Foto: Collectie Andrew Swinley)

In de vroege ochtend van 6 juni 1944 (D-Day) komt
de Normandische kust in zicht, waarna om 6.50 uur
de beschietingen richting strand starten. Die hevige beschietingen stoppen na 35 minuten waarna de
eerste landingsgolf van de 8e Brigade begint. Kort
daarna is het de beurt aan Andrews regiment om
het strand met codenaam Sword Beach te bestormen. De bevrijding van West-Europa is begonnen!
Het eerste doel is om de strategisch belangrijke
Franse stad Caen te veroveren. Maar de Duitse tegenstand is daar zeer fel zodat het meer dan een
maand zal duren voordat de stad kan worden ingenomen. Er sneuvelen meer dan 30.000 Britse en
Canadese militairen.
Vervolg en slot in deel 2: Operation Nutcracker
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BOOMPJES VOOR THUIS

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

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
Wat kunt u van ons verwachten:
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

Ervaar de magie van

Beauty
&
Healing

Renate van Tongeren
Overloon
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Roosendaalseweg 5
06 – 311 518 27

 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl
0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

u kunt bij ons
ook online bestellen

De Oude Schoenendoos in een nieuwe jas!
De afgelopen week is de nieuwe website van Stichting De Oude Schoenendoos
online gegaan. Om met de tijd mee te
gaan heeft webmaster Loed Rongen een
geheel nieuwe website gebouwd. Loed
heeft daar heel veel tijd ingestoken; hij
heeft er speciaal een uitgebreide cursus
voor gevolgd en is daarna aan het “bouwen” gegaan. En het resultaat mag er
zijn. De nieuwe site is uitgebreider van
opzet en zeer gebruiksvriendelijk.
De menukaart op de homepage is uitgebreid en heel overzichtelijk. Bovendien
is een aantal onderwerpen in de bovenbalk toegevoegd. Als u bv. bij tabblad
“Onderwerpen” het item Topografie
aanklikt, kunt u via de knop Tijdreis en
het daarna rechtsboven invullen van
uw woonplaats inzoomen op de plattegrond. Aan de hand van de tijdlijn op
het scherm krijgt u een mooi beeld van waar en hoe
o.a. de wegen vroeger liepen.
We zijn binnen onze organisatie hard aan het werk
om alles te digitaliseren en beschrijven, maar we
willen meer specifiek in werkgroepen aan de slag.
U kunt dat onder tabblad “Werkgroepen” ook lezen. Hebt u interesse om ons hierin te ondersteu-

nen? Wij houden ons zeer aanbevolen. Neem voor
eventuele informatie gerust contact met ons op. De
gegevens staan uiteraard op de site: www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl. Neem eens een kijkje!
De luchtfoto is nummer A16338. Een zoekplaatje
voor de speurders onder ons.
Deze foto is nummer A17022.
Wie weet waar deze schuur staat
of heeft gestaan?
Succes met zoeken.
Graag een berichtje als je weet
waar het is.
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Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!
De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl
www.martensasperges.nl

MUSEUMPARK 1 - OVERLOON - WWW.OORLOGSMUSEUM.NL - 0478-641250
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KBO-OVERLOON

Kalender van activiteiten

Belangenvereniging van senioren

Agenda
Vanwege het coronavirus zullen voorlopig nog
geen activiteiten doorgaan, die volgens de
richtlijnen van het RIVM niet mogen. Het bestuur heeft binnenkort een overleg met de coordinatoren van de diverse activiteiten. In dit
overleg zal bekeken worden of en welke activiteiten verantwoord opgestart kunnen worden.
Het bestuur hoopt dat de regels binnenkort versoepelen, zodat we toch weer wat activiteiten
kunnen opstarten.
Houd de website van KBO Overloon goed in
de gaten, voor actueel nieuws, maar ook voor
mogelijke veranderingen, die onverwacht aangebracht moeten worden. De website van KBO
Overloon vindt u als u in de adresbalk bovenin het
volgende typt: http/www.kbo-overloon.nl (vergeet
het tussenliggend streepje niet)
Als KBO zijn we heel blij dat we de volgende activiteit van bewegen en ontmoeten weer kunnen
oppakken.
Wandeling rond de Stuw bij Sambeek
Op 17 juni organiseert KBO-Overloon samen met
IVN De Maasvallei een wandeling in de omgeving
van het sluizencomplex in Sambeek
Ongeveer 100 jaar geleden is het stuw- en sluizencomplex gereed gekomen en werd de Maas
bevaarbaar voor vrachtschepen tot 2000 ton. Dit
was nodig om afzet van de industrie in Zuid-Limburg te vervoeren, onder andere de steenkool. Jammer genoeg moest hier een deel van de
Maasheggen voor wijken. Het Maasheggenland
was van groot belang voor de boeren uit de directe omgeving, die het als bouw-, maar hoofdzakelijk als weiland gebruikten. Nu leveren wij
grote inspanningen om dit gebied voor de volgende generaties te behouden.
Tijdens deze wandeling lopen wij in de omgeving
van het sluizencomplex door een heel mooi stuk
Maasheggen en komen uiteindelijk weer langs
de Maas terug bij het sluizen- en stuwcomplex.
Ben je geïnteresseerd, kom dan luisteren naar de
uitleg over de stuw en de sluizen, en wandel in
ongeveer twee uur met ons mee door dit mooie
gebied.
We vertrekken per auto om 13.00 uur in Overloon bij de Pit en zijn om 13.30 uur bij de Stuw
in Sambeek.
Voor inlichtingen kun je terecht bij:
Ben Verheijen, tel. 0478 - 642577 of via
06-11 115 514 E-mail: benverheijen25@gmail.com
of bij KBO: Christine Hendriks tel.0478-641719

Aanmelden:
Vanwege corona volgen we de richtlijnen van de
overheid en zullen daarom in kleine groepjes met
elk een eigen gids en juiste afstand van elkaar deze
wandeling maken. Hierdoor kunnen er maximaal 12
personen deelnemen. “Wandel jij ook mee?”
Je kunt dus alleen deelnemen als je jezelf hebt aangemeld!
Aanmelden graag bij Ben Verheijen
tel. 0478 – 642577

Beweging
houdt ook
uw brein fit
Bewegen is voor ieder mens belangrijk.
Dat geldt zeker ook voor senioren en
ouderen. Naast het feit dat voldoende
bewegen positieve effecten heeft zoals
conditieverbetering en toename van uw
loopvermogen. Bevorderd het ook uw
onafhankelijkheid, zodat u langer knus
in uw eigen woning kan blijven wonen.
Eindelijk is gezamenlijk trainen weer toegestaan en dit is dus
ook voor u, precies het juiste moment om te beginnen.
U leert, bij onze KBO-seniorentraining, hoe u oefeningen
veilig en adequaat kunt uitvoeren.
En u kunt deze oefeningen ook thuis nog eens herhalen om
uw algemene fysieke-conditie nog wat op te vijzelen.
Wilt u zich ook aansluiten bij onze gezellige groep
' Senioren in beweging'
Kom gerust een keertje kijken of meedoen.

tijd iedere vrijdag om 14:00 uur
vertrek
sportpark De Raaij
bij regen heeft Harold ons uitgenodigd in zijn sporthal

senioren puur natuur in beweging
met support van KBO - OVERLOON
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

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

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

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl

Ben jij alleenstaande ouder en verdien jij minder dan
€ 1.400,- netto per maand?

Land van Cuijk

Ben jij gehuwd of samenwonend en verdienen jullie samen
minder dan € 2.000,- netto per maand?

Leergeld heeft als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen van
4 tot 18 jaar. Wij willen dat deze kinderen meedoen met hun leeftijdgenootjes.
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Wij vergoeden o.a.:
• Schoolreis op middelbare school
• Schoolspullen voor middelbaar onderwijs
• Laptop voor middelbaar onderwijs
• Contributie voor sportverenigingen

•
•
•

Zwemlessen vanaf 6 jaar
Kosten outfit
En nog veel meer!

Ben ji
j
ouder e
geldz m
orge

n

een
met
en?

LEUK

Samen muziek
maken is leuk!
Muziek draagt veel bij in de
sociale vaardigheden en heeft een
positief effect op de intelligentie
van je kind.
Vooral stimuleren dus!

Leuke jeugd
activiteiten
Diverse optredens
en uitstapjes

Kosten
€135,- voor
1 cursusjaar

Blokfluitles
Voor kinderen
komend
Wanneer
schooljaar in
Maandags
14:30 - 15:00 uur
groep 4, 5
op de Josefschool of
en 6
in de Pit
in Overloon

Proefles
7 juni in de Pit

Loop vrijblijvend binnen tussen
14:30 - 15:15 uur voor vragen of
kom gezellig proberen of je blokfluit
spelen leuk vindt!
Voor ranja met iets lekkers
wordt gezorgd!

Ja, ik wil me aanmelden voor blokfluitles 2021/2022
Naam: ………….……….……….……….……….……….……….……….……….………
Adres: ………….……….……….……….……….……….……….……….……….………
Telefoonnummer: ………….……….……….……….……….……….……….……….
Lever dit strookje in bij Suzanne Haverkort, Oploseweg 5 Overloon of mail het naar
SULZER CONFIDENTIAL
opleidingen@fanfarevriendenkring.nl
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Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Persoonlijk en begripvol

ROOTS & CARROTS
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon
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0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

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

2021

7 juni
Groeters, fietsrondleiding, start bij
Museumpark, 11.00 uur
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
10 juni
Raaymeppers, flessenactie, huis aan
huis, 18.00 - 20.00 uur
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 juni
Groeters, wandelrondleiding, start
bij de kerk, 11.00 uur
17 juni
KBO, wandeling maasheggen en
sluizencomplex Sambeek, vertrek
13.00 uur bij de Pit
21 juni
Groeters, fietsrondleiding, start bij
Museumpark, 11.00 uur
28 juni
Groeters, wandelrondleiding, start
bij de kerk, 11.00 uur
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 augustus
Lónse Kermis, Kinderkleedjesmarkt
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 Bricktopia
Overloon 2021, de Pit, 10.00 - 17.00

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

2022

6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
23 en 24 september
Loën wet ‘t
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 6 juni.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.

De winnaar van de puzzels
in de uitgave van 19 mei:
Anita van Mil
(PLUS Verbeeten)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AANVOER
MERRIE
AARON
NADER
BADEN
NEGERZOEN
RENTE
CADZAND
SAMENSMELTEN
DINSDAG
ULAAN
EERBIEDIG
VERKEERD
ERVEN
VLINDER
ETSEN
WALSEN
FOUTMELDING
WANEN
GESTICULEREN
WENEN
GEWEI
ZANIKEN
GROEI
ZEEUW
KASTIE
KOLDER
1

2

R
F
O
U
T
M
E
L
D
I
N
G

E
T
S
E
N
R
G
E
W
E
I
T

3

4

D
R
E
E
K
R
E
V
W
D
H
K

A
I
N
M
O
T
E
N
E
N
A
W

5

N
E
R
E
L
U
C
I
T
S
E
G

W
E
I
R
V
G
B
V
T
E
B
A

6

A
U
K
R
H
R
L
I
K
I
A
D

L
C
E
I
E
I
E
U
O
C
D
S

S
A
M
E
N
S
M
E
L
T
E
N

E
C
A
D
Z
A
N
D
D
A
N
I

7

8

9

N
N
E
G
E
R
Z
O
E
N
A
D

L
R
E
O
V
N
A
A
R
O
N
N

Horizontaal:
10
11
12
13
14
1 tegen 6 moeizaam 11 tijd- 15 16
17
18
19
20
21
stip 12 opening
24
25
23
13 houding 15 22
e e r s t k o m e n d e 26
28
29
30
27
17 metalen kokertje 19 vreemd
31
32
33
34
21 dominee 22 Ned. voetbalclub 24 te35
36
vreden 25 schaakterm 26 staat in AmerNieuw
in
Ons
Eigen
Erf
/
Puzzelen
maar:
ika 28 en dergelijke 29 voegwoord 30 37
38
39
40
41
42
43
44
kordaat 31 verschoppeling 33 Europese
Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
47
48
49
50
taal 35 vanaf 36 Europese Unie 38 zit- 45 46
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers.
bad 41 sober 45 lekkernij 47 circa 48
52
53
54
51
getijde
49 vrouwelijk
dier
51 noodsein
De
juiste oplossing
kan gemaild
worden
naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
52 geneesheer
54 ontkenning
land-inzendingen
redactieleden
(zie volgende
uitgave). Uit 55
de goede
worden56
elke keer één of meerdere57
58
59
55
bouwwerktuig
56 groente 57 deel v.e.
prijsjes
verloot.
60
61
62
63
schip 59 lidwoord 60 troefkaart 61 waDe
prijzen
worden
beschikbaar
gesteld
door
DA
Drogisterij
&
Parfumerie,
Restaria
Loon,
Warme
tering 62 stremsel 64 Europese vrouw
64
65
Bakker
de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.
65 naDegen,
die tijd.
Verticaal:
Universiteit
3 voorDe
winnaars en2deOpen
oplossing
worden telkens
gepubliceerd in de daarop volgende uitgave.
deel 4 handigheid 5 aantekenboek 6 lijn 7 deel dende grond 37 armholte 38 vrucht 39 nagalm 40
Wij
wensen
iedereen
puzzelplezier
v.e.
bijenkorf
8 veel
nageslacht
9 toe!
bijwoord 10 planeet leest 41 deel v.e. woning 42 wachthuisje 43 erfe14 longkwaal 16 paardje 18 baken 20 in het jaar lijkheidsdrager 44 stemming 46 deel v.e. naald 50
21 mannetjesbij 23 hoofddeksel 25 snijwerktuig 27 plechtige gelofte 52 vuurwapen 53 betaalmiddel 56
roofvogel 30 muziekinstrument 32 wiel 34 ijzerhou- steen 58 steensoort 60 heden 63 dierengeluid.
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Warme Bakker Degen

sterk in elk merk

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

Reclame: 7 t/m 12 juni
• Kersenvlaai
€ 7,95
• Tarwe rogge zonnebrood
€ 2,70
• Roomboter croissant
€ 0,70
Reclame: 14 t/m 19 juni
• Vaderdagtaartje
€ 13,95
• Grof volkorenbrood
€ 2,30
• 8 Zachte witte bolletjes + 2 gratis
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions
vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health

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

beauty & health

Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.

20%

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2021

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


Belangrijke telefoonnummers:

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

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2021:

€ 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

16 juni
9 juni 20.00 uur

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

