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In memoriam Ans de Greef
Als in ons dorp Overloon de naam Ans de Greef valt,
denk je ook meteen aan de parochie. Heel veel Overloners kenden haar als iemand die zeer nauw betrokken
was bij het reilen en zeilen van onze Theobaldusparochie/-gemeenschap.
Zo rond 1990 is Ans met haar vrijwilligerswerkzaamheden gestart, dus ruim 30 jaar heeft zij dat gedaan.
Altijd heel actief bezig en dat
heeft zij tot de laatste dag
volgehouden. Beperkten de
werkzaamheden zich aanvankelijk tot enkele uren per
week, de laatste jaren liep dit
uit tot minstens meerdere dagen per week.
Ans was de secretaresse van de
parochie. Zij vervulde allerlei
administratieve werkzaamheden. Allerlei teksten werden
aan haar ter beoordeling voorgelegd. Een individueel artikel
en/of een heel boekwerk ging
meestal nog even via haar oog
en hand, want het moest er
mooi uitzien en taalkundig
moest het wel kloppen. Geen
afkortingen gebruiken: in de
aanspreekvorm schrijf je mevrouw voluit, en vg in de boekjes van de vieringen, dat was
taboe. Daarvoor schrijf je het
hele woord: “voorganger”.
Haar beroepsmatige achtergrond als analiste zal daar wel
aan ten grondslag hebben gelegen. Het moest altijd
correct zijn. Daarin was Ans heel consequent.
Als vrijwilliger heeft zij meerdere taken uitgevoerd.
Om deze volledig op te noemen is haast ondoenlijk,
vooral omdat je dan al snel iets vergeet. Toch staan er
hieronder enkele genoemd:
• Secretariële werkzaamheden voor kerkbestuur, voor
klankbordgroep, voor beheercommissie en de laatste
jaren voor de deelparochieraad.
• Coördinatie en uitvoering van taken van de verwelkomingsgroep.
• Werkzaamheden rond de jaarlijkse actie kerkbalans.

• Aansturen van de diverse werkgroepen en vrijwilligers.
• Verwerken van misintenties en elke 14 dagen informatie aanleveren aan Ons Eigen Erf.
• Het bijhouden en uitvoeren van de kerkhofregistratie
en het kerkhofreglement.
• Het organiseren van en deelnemen aan bijeenkomsten voor de vrijwilligers.
Het was niet zozeer de stiptheid en accuratesse die Ans
bij het uitvoeren van al deze
vrijwilligerswerkzaamheden
liet zien, maar veel meer viel
het op dat zij daarbij sociale
en menselijke betrokkenheid
toonde en dat straalde ze ook
echt uit.
Altijd was Ans benieuwd en
vroeg ze “hoe het gaat met
je naaste dierbaren”. Nooit
vergat ze een verjaardag of
een moment van herinnering.
Een surprise in de vorm van
een bloemetje of iets lekkers
hoorde daar ook vaak bij. Dat
was Ans als persoon zoals wij
ze hebben leren kennen en zo
zullen we haar ook altijd blijven herinneren.
Op een gegeven moment heeft
de toenmalige beheercommissie zich er mede voor ingespannen om Ans voor haar vrijwilligerswerk voor de parochie in Overloon eens in het
zonnetje te zetten. De beloning kwam in 2012: Ans
kreeg een Koninklijke Onderscheiding. Een welverdiende beloning voor haar inzet als vrijwilliger voor de
Overloonse parochiegemeenschap.
Op zondag 6 juni is tijdens een avondwake in de Theobalduskerk afscheid van Ans genomen. De dag daarop
vond in Venray de crematie plaats.
Haar vrijwilligerstaak in de Theobaldusparochie zit
erop. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor de Overloonse parochie gemeenschap heeft gedaan.

Erelid Ans de Greef-de Swart overleden
Ans is vanaf de beginjaren van
“de tennisclub” lid geweest,
en altijd gebleven. In al die jaren heeft ze als vrijwilligster veel werk verzet in verschillende functies.
Daarom is Ans jaren geleden benoemd tot erelid
van TP Loonse Duinen. Al die jaren heeft ze, samen
met haar man Jos, haar betrokkenheid getoond
en was ze erg geïnteresseerd in het doen en laten

van de vereniging. Actief tennissen zat er voor haar
niet meer in, maar Jos heeft tot aan z’n overlijden
veelvuldig de ballen over het tennisveld gejaagd.
Ans had een groot sociaal hart, ze zette zich niet
alleen in voor de tennisclub maar was actief in vele
verenigingen en organisaties. Vaak bezocht ze nog
de tennisvereniging om te kijken bij toernooien en
competities.

Zorgboerderij Samen in andere handen

Na jarenlang met veel plezier Zorgboerderij Samen
te hebben geleid hebben wij besloten het stokje door te geven aan een jongere generatie. In de
personen van Jens Hoenselaar, José van Hoenselaar
en Mathijs van Gaal denken wij de
perfecte opvolgers gevonden te
hebben. Per 1 juli zullen zij de zorgboerderij overnemen.
Er zal niet veel veranderen, want
buiten het feit dat ik niet meer bij
Samen zal werken, blijft het dagelijkse leven op de boerderij hetzelfde. Wat ook zeker blijft is het
Wij-gevoel en de gelijkwaardigheid
dat het uitgangspunt is van Zorgboerderij Samen. Daar gaan Jens,
José en Mathijs voor zorgen. Ze geven aan dat ze verder zullen werken
aan de positie die Samen nu heeft in
Overloon en streven ernaar om dat
vast te houden en nog verder uit te
bouwen.

Graag wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen dertien jaar heeft geholpen om onze zorgboerderij te laten uitgroeien tot een plaats waar bezoekers zich veilig en thuis kunnen voelen. Bezoekers
en hun familie bedank ik voor het vertrouwen dat
ik van hen heb gekregen, de vrijwilligers voor alle
hulp en steun en hun niet aflatende toewijding voor
alle bezoekers. Sommige bezoekers, maar ook vrijwilligers, zijn al meer dan tien jaar verbonden aan
Samen! Ook de vrijwilligers die incidenteel hun steun gaven in de vorm
van o.a. het maken van fotoboeken of
als vertrouwenspersoon fungeerden
hebben een belangrijke rol gespeeld
om Samen te maken tot wat het nu
is. Uiteraard bedank ik ook Auke en
Sjoerd die als medewerkers aan onze
zorgboerderij verbonden zijn.
Zoals we de afgelopen jaren alles gevierd hebben, gaan we natuurlijk in
stijl afscheid nemen. Het zal in beperkte kring zijn, maar de koffie en
vlaai zullen in ieder geval niet ontbreken.
Hartelijke groeten,
Iet Cremers

Het mag geen naam hebben
• Ik werk al jaren bij Verbeeten - wat ’n werk al die boodschappen, zeg! Mag
ik nu ook naar de reünie…?
• De Jeep gaat ons uit de Lockdown trekken…!
• Én we krijgen weer ’n rondje van Betsie…!
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Kerkberichten

Muzikale verzorging met orgelspel.

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus

Intentie: Zeswekendienst voor Jan Hendriks.

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 20 juni – 27 juni
Zondag 20 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Zaterdag 26 juni 19.00 uur
Gebedsviering
Thema: “er bij horen”
Zondag 27 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels

Kosterdienst
20 juni – 26 juni
Jeanne Peeters tel. 641835
26 juni bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 64126
27 juni -3 juli
Nelly van Gemert, tel. 641268
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 4 en 11
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 22 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.

3

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 bereiken onder telefoon 06 23 88 78 60.
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de
Kerk: www.mmvdk.nl

Frühschoppen concert
Freunde Echo
Het lijkt er nu op dat de coronamaatregelen zover
worden versoepeld dat er weer evenementen georganiseerd mogen worden. Aan het einde van deze
maand komt daar meer zekerheid over. Daarmee
komt een einde aan een lange periode van stilte.
Zo staat blaaskapel Freunde Echo te popelen om
weer op te mogen treden. Op 4 juli a.s. is het hopelijk zover. Dan verzorgt deze kapel een gezellig
Frühschoppen in de buitenlucht.
Freunde Echo is alweer een aantal weken aan het
repeteren. De muzikanten waren verheugd dat zij
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van de betreffende instanties toestemming kregen
om op aangepaste wijze te kunnen repeteren. De
binnenplaats van onze locatie leende zich daar uitstekend voor.
Het Frühschoppen begint om 11.00 uur. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoeveel personen
mogen worden toegelaten. Daarom moet er gereserveerd worden. Dit kan via de website van Freunde Echo: www.blaaskapel.nl De entree is gratis.
Nu maar hopen dat ook het weer meewerkt.

‘In vrijheid vieren’
In het kader van 75 jaar vrijheid zijn er, op initiatief
van de gemeente en georganiseerd door de Stichting BING, in alle plaatsen van onze gemeente plannen gemaakt om dit te vieren, maar door Corona
zijn deze plannen maar in enkele plaatsen gerealiseerd. We mogen blij zijn dat we het in Overloon
hebben kunnen vieren en………het was een zeer
geslaagd dorpsgebeuren!
Wat wel in elk dorp tot stand is gekomen, is de uitgave van een boekje met als titel ‘In vrijheid vieren’.
In Overloon onder redactie van de Stichting Herdenking Slag om Overloon.

ge. Het boek ‘75 jaar vrijheid’, in beperkte oplage
gedrukt, is een collectorsitem en verkrijgbaar bij de
Boxmeerse boekhandel.
Overigens, het boekje van Overloon is voor een paar
euro ook nog te verkrijgen bij leden van de Stichting Herdenking Slag om Overloon.

Van alle boekjes samen is er nu een prachtige uitgave met harde kaft uitgegeven, met als titel ‘75
jaar vrijheid’. Elk dorp heeft op geheel eigen wijze
zijn boekje samengesteld, wat in het verzamelwerk
heeft geleid tot een fraaie bundeling van verhalen,
gedichten, foto’s en tekeningen. Dit boek geeft op
een bijzondere manier een mooi en divers beeld van
de laatste oorlogsmaanden en de herinnering daaraan, maar ook hoe de inwoners van onze gemeente
vandaag de dag terugkijken op en denken aan de
tijd van toen, en de vrijheid van nu!!
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, heeft de Stichting BING
tijdens een besloten bijeenkomst op het gemeentehuis, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van elk kerkdorp, het boek gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester Karel van Soest. Deze
heeft alle boeken voorzien van zijn handtekening.
Dit gebeuren in de raadszaal is tevens de officiële
afsluiting van de viering van ‘75 jaar vrijheid’ van de
gemeente Boxmeer.
Alle schrijvers en illustratoren van dit boek - 120
personen – hebben dit verzamelwerk gekregen, uit
dankbaarheid en erkentelijkheid voor hun bijdra-
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GEZICHTEN UIT HET VERLEDEN (aflevering 4, deel 2 en slot)
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)
Na Caen komt Andrews regiment via Noord-Frankrijk en België Nederland binnen.
Op 23 september krijgt het 76e Field Regiment de
opdracht het kanaal bij Maastricht te verdedigen en
op 25 september ondersteunen ze in Weert het 8e
Britse infanterieregiment. Een dag later zijn ze in
omgeving Heeze, op 27 september in Bakel.
Op 1 oktober komt het 76e in actie ten noorden van
de Maas.
Vanaf 13 oktober wordt het regiment ingezet tijdens Operation Aintree, de Slag om Overloon, en
trekken ze op naar Venray. Waarna ze op 26 oktober de 185e Brigade ondersteunen.
De geallieerden gaan op 14 november opnieuw in
de aanval om alsnog bruggenhoofd Venlo op te
rollen via Operation Nutcracker. Dat lukt pas op 3
december. Dan zijn alle Duitsers eindelijk teruggedreven over de Maas.
Op woensdagavond 22 november 1944 rukt
Andrews regiment op ter ondersteuning van de
infanterie. Plotseling een explosie, Andrew is met
zijn carrier op een Duitse mijn gereden die onder de
weg is geplaatst door terugtrekkende Duitse troepen. De Carrier wordt compleet over de kop geblazen. Andrew vindt onmiddellijk de dood.
Andrew wordt begraven in een veldgraf en de volgende ochtend herbegraven naast het kruisbeeld
aan de Gildestraat in Holthees.
In zijn brief van 27 november 1944 aan weduwe
Mary Swinley benoemt kapitein John A. Ford de
moed en plichtsbesef van Andrew: ‘Being in the
OP party he had always been the farthest forward,
where the danger had been greatest, yet he had never complained or asked to be given a safer or more
comfortable job at the gun-end. His death is a great
blow to us all.’ (Als onderdeel van de OP party [Observation Post, AVD] was hij altijd het verste vooruit,
waar het gevaar het grootste was, maar toch heeft
hij nooit geklaagd of gevraagd om een veiligere en
meer comfortabele job. Zijn dood is een grote schok
voor ons allen.)
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Foto uit 1943, gemaakt tijdens een verlof van Andrew,
met v.l.n.r.: Andrews zus Mary, een vriendin van de familie,
George Simpson (getrouwd met Andrews zus Elizabeth),
Andrews vrouw Mary en Andrew Swinley.
Foto gemaakt voor het huis van Andrews ouders in Methil,
Fife. (Foto: Collectie Andrew Swinley)

Op 2 juni 1947 worden de stoffelijke resten van
Andrew overgebracht naar de CWGC-begraafplaats
in Overloon.
Al snel na de oorlog ontmoet weduwe Mary in Buckhaven John Patterson. John is in de oorlog krijgsgevangen gemaakt door de Japanners en gedwongen
te werken aan de beruchte Birma-spoorlijn. Mary
en John trouwen in augustus 1946 en ze krijgen 3
kinderen. De kleine Andrew wordt door John opgevoed als zijn eigen zoon.

In 2020 is de al 8e opeenvolgende generatie Andrew
in de familie Swinley geboren, een familietraditie
die zijn oorsprong kent bij de eerste Andrew (geboren in 1824).
Andrew Swinley, de moedige en trotse jonge vader
aan het front. De herinnering aan hem zal voor altijd door zijn nakomelingen worden geëerd.

o.a. ten doel om bij zoveel mogelijk graven op de
CWGC-begraafplaats de foto’s en verhalen te achterhalen, eer te brengen aan de aldaar begraven
gevallenen en zo deze geschiedenis levend te houden.
Meer info over het project en de werkgroep op:
www.werkgroepoverloonwarcemetery.jouwweb.nl
www.facebook.com/WerkgroepOverloonWarCemetery/

De Werkgroep Overloon War Cemetery stelt zich

Oorlogsmuseum Overloon heropent
met nieuwe tentoonstelling!
Na een Lockdown van
bijna zes maanden heeft Oorlogsmuseum Overloon
op 5 juni zijn deuren eindelijk weer mogen openen. In het voorbije half jaar is er niet stil gezeten
en is er gestart met twee grote verbouwingen in
het museum. In het voorste deel van het museum
is een nieuwe ruimte gebouwd voor tijdelijke tentoonstellingen en in de Militaire Hal wordt er nog
druk gebouwd aan een nieuw paviljoen. Zaterdag
aanstaande gaat het museum weer open en wordt
de eerste tijdelijke tentoonstelling aan het publiek
gepresenteerd: Jeep Sensation!
Jeep Sensation
Jeeps staan voor veel mensen symbool voor de bevrijding van Europa. Daarmee is de jeep een heel
toegankelijk en vooral ook bekend voertuig. In
deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling is het mogelijk om veel verschillende types Jeeps bij elkaar
te zien. Van vroege vooroorlogse modellen tot een
exemplaar dat in 1945 tegen het einde van de oorlog nog van de band rolde. Voor de liefhebber worden dan ook een aantal unieke prachtexemplaren
getoond. Speciaal voor deze expositie zijn enkele
voertuigen professioneel gerestaureerd of gecon-

serveerd en verkeren weer in topstaat. De ruimte
is smaakvol ingericht met tekeningen van jeeps en
daarnaast zullen er ook filmpjes getoond worden
waarbij Jeepliefhebbers aan het woord komen.
Nieuw Paviljoen
De bouw van het nieuwe paviljoen in de Militaire
Hal is bij de heropening van het museum nog in volle gang. Vlak voor de zomervakantie zal deze ruimte
in gebruik worden genomen. Het paviljoen bestaat
o.a. uit een groot, schuin podium waarop de resten
van een Lancaster bommenwerper komen te liggen,
in de vorm van hoe het vliegtuig er oorspronkelijk
uitzag. En onder het podium komen een expositie
over luchtoorlog en een bijzondere filmpresentatie
over vrijheid. De twee verbouwingen zijn tot stand
gekomen door subsidies van het Vfonds en de Provincie Noord-Brabant en met medewerking van
onze Vrienden-stichting.
Museum bezoeken
Tickets voor een museumbezoek zijn online te koop
en publiek kan zonder te testen het museum bezoeken.
Crosley Pup
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Boekenrondje bij Betsie

Voor het tweede jaar organiseren wij een ‘Boekenrondje bij Betsie’, een boekenmarkt aan de Stevensbeekseweg 2a in Overloon. Zaterdag 3 juli, van 10.00
– 16.00 uur.
Ook dit jaar zullen we alles weer coronaproof opstellen, d.w.z.:
• Op verschillende plaatsen in huis en bij mooi weer
ook in de tuin worden tafels met boeken geplaatst.
• Je komt in de garage binnen, daar reinig je je handen met gel of ontsmettingsdoekjes.
• Dan neem je een plastic tas en gaat de tafels langs
om boeken uit te zoeken.
• Let op! Eén persoon per tafel, alleen met familie
mag je bij elkaar. Zo nodig even wachten.
• Via een route binnen en buiten kom je aan het
eindpunt bij een tafel, waar je je boeken uit kunt
pakken, tellen en het verschuldigde bedrag in de
aanwezige pot deponeren.
• Prijs: € 1,- per stuk, drie boeken voor € 2,- en tien
boeken voor € 5,-. Zo nodig is er iemand aanwezig

die geld kan wisselen.
• Via het eindpunt kun je naar buiten.
Het is gewenst om een mondkapje te dragen als dat
nog verplicht is. I.v.m. corona kunnen we niet helpen met het zoeken naar bepaalde boeken. Er is een
grote collectie romans, thrillers, informatieboeken
enz. maar ook antiquarische boeken. Kinderboeken
zijn er in beperkte mate en daarom worden deze
op het parkeerterrein gratis aangeboden evenals de
zgn. weggeefboekjes.
Mocht u ‘uitgelezen’ zijn en nog verkoopbare boeken hebben dan kunt u deze altijd brengen naar de
Stevensbeekseweg 2a in Overloon. Liefst van te voren even bellen.
We zien u graag op zaterdag 3 juli van 10.00 uur tot
16.00 uur aan de Stevensbeekseweg 2a. Mocht u op
deze dag niet kunnen dan kunt u bij goed weer nog
8 weken terecht in de garage van de fam. Hendriks.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Betsie
Hendriks 0478 – 642018

Duurzaamheidslening wegens
succes opnieuw verlengd!
Wegens groot succes vult de gemeente Boxmeer
voor de tweede keer het krediet voor de duurzaamheidslening aan. Op 27 mei jl. heeft de gemeenteraad hier maar liefst € 700.000 aan toegevoegd.
Een duurzaamheidslening biedt woningeigenaren
en huurders de mogelijkheid om tegen gunstige
voorwaarden geld te lenen. Dit geld gebruiken ze
om duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning
te treffen en zo de energierekening te verlagen en
wooncomfort te verhogen.
Sinds de invoer maken inwoners dankbaar gebruik
van de duurzaamheidslening voor allerlei doeltreffende maatregelen: isolatie, groen dak en groene
muur, ledverlichting, warmtepomp en zonnepanelen. De lening is een aantrekkelijke manier om het
energieverbruik te verlagen en daarmee natuurlijk
ook de energierekening. Alle gebruikers van de lening zijn het eens: energie besparen is altijd een
goed idee. Zo draagt iedereen een steentje bij en
plukt iedereen ook nog eens de financiële vruchten!
Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan isolatie van een
spouwmuur, het dak, ramen en of vloer. Het isoleren van de vloer zorgt voor een merkbaar verschil in
wooncomfort. Gemiddeld is de vloer zo’n 3 graden
warmer na vloerisolatie. Je hoeft dus geen dikke sok-
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ken meer aan in huis om warme voeten te houden!
Het succes van de duurzaamheidslening is deels te
verklaren door de lage rente. Daarnaast is het een
revolverend fonds, wat betekent dat het uitgeleende geld weer terugkomt, zodat het beschikbare
budget telkens opnieuw beschikbaar is voor andere
inwoners. Hierdoor blijft het geld inzetbaar en kunnen steeds meer mensen er gebruik van maken. Via
de duurzaamheidslening is al ten minste 5.340 m³
gas bespaard en zeker 525.873 kWh zonne-energie
opgewekt!
Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: ‘De verhoging van het krediet met € 700.000 biedt enorm
veel kansen voor onze inwoners en verenigingen.
Zo bouwen we met elkaar aan een duurzame gemeente Boxmeer én een duurzame toekomstige
gemeente Land van Cuijk. De komende tijd zullen
inwoners hun ervaringen delen in de media. Ik hoop
dat dit anderen inspireert om de duurzaamheidslening ook te benutten. De voordelen zijn absoluut
de moeite waard!’
Ga voor meer informatie of voor het aanvragen van
de duurzaamheidslening naar:
www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening.

Clubklampioenschappen
TP LoonseDuinen
Afgelopen jaar hebben veel nieuwe leden zich aangemeld. Velen van hen zijn iedere week aan het
trainen op de tennisbaan, op de padelbaan of allebei. Anderen spelen weer hun wekelijkse partijtjes.
Gelukkig zijn alle maatregelen weer versoepeld wat
betekent dat we ook weer clubkampioenschappen
mogen organiseren.
We nodigen alle senioren tennissers en padellers uit
om mee te doen met de Clubkampioenschappen TP
Loonse Duinen 2021. Ze worden gespeeld op ver-

schillende niveau’s, zowel in het enkelspel als dubbelspel, van maandag 5 juli tot en met zaterdag 10
juli 2021.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 12 juni tot uiterlijk
zondag 27 juni 23:59 uur via www.toernooi.nl
Tot ziens op de CK TP Loonse Duinen.
Zie www.tploonseduinen.nl voor alle info en het
laatste nieuws.

Achtste groepers huilen niet!
De musical …. kom kijken!
te lang! En de kinderen hopen zo dat u allemaal
komt kijken na een jaar van wachten!
Eindelijk kun je nu komen kijken naar deze mooie
ontroerende (kinder) musical in de Pit op 18 juli om
15.00 uur. Een groep kids uit Overloon en omgeving
gaat u zeker ontroeren met deze voorstelling.
De musicalleerlingen hebben lang mogen repeteren, ook tijdens de lockdown, maar nu mogen ze
dan echt gaan stralen! En kaarten kun je nu bestellen via info@depitoverloon.nl of via info@desdemonadance.nl De kaarten kosten 10 euro. Maar wegens
corona mag de zaal helaas niet vol, dus wacht niet

Het bekende verhaal van Akkie, het meisje dat zo
van voetballen houdt, komt nu in een musicalvorm
naar de Pit! Akkie is een tiener net als ieder ander
maar dan wordt ze ziek…erg ziek. Haar klasgenoten bedenken een plan om de voetbalwedstrijd alsnog door te laten gaan….een ontroerend verhaal
voor groot en klein. En ben je na het zien van deze
show enthousiast geworden dan kun je mee gaan
doen met onze volgende musical! Zingen, dansen
en acteren doen we elke week op vrijdagmiddag!
Zien we je op 18 juli?
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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

RESTARIA LOON
Zie pagina achteraan.

www.fysiovandervliet.nl

Ruimte voor úw ideeën!
22 juni
28 juni
3 juli

4 juli

13 juli

Gezond ouder worden Café
19.30 uur
Mariet Verheijen & Christa van Drie
Engelenmiddag – Marielle Beks 13.30 uur
Workshop Palletschilderen

13.30 uur

Gezond ouder worden Café

19.30 uur

Frühshoppen Freunde Echo

11.00 uur

Aanmelden voor alle items noodzakelijk! Kijk op onze website!
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

20%

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2021

Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Het gaat goed met onze zoekplaatjes. De mensen
komen zelfs aan de deur om te vertellen wat of wie
er op de foto staat. Divers mailtjes hebben we ontvangen en zo komen we van de onbekende foto’s
af door deze te benoemen. Hartelijk dank aan de
tipgevers.
Op de website is een rubriek onder de noemer “onbekend” waar nog meer foto’s staan waarvan we
niet weten hoe of wat. Ook die nummers kunt u
doorgeven zodat we er namen bij kunnen zetten.

na, Australië, Amerika en Chili op de site kijken en
wie weet waar nog meer vandaan. Mooi om te zien
dat het inderdaad wereldwijd gaat.
De volgende foto’s zijn de nieuwe zoekplaatjes van
deze week. Nummer A05032 is uit Overloon tijdens
een retraite. Er staan diverse namen bij maar nog
lang niet allemaal. Nummer A17126 is een boerderij
in Vortum?
Wij wensen u veel puzzelplezier op www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Op de teller kunnen we zien er ook mensen in Chi-

A05032

A17126 -->

Leer hoe je als mantelzorger ‘klein geluk’ terugbrengt in je leven
Online workshop (via ZOOM), donderdag 1 juli, van
14.00-15.30 uur

Als mantelzorger is het belangrijk om ook goed voor
jezelf te blijven zorgen. Met Klein Geluk voor de
mantelzorger schreven Maria Grijpma en Inge Jager
een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen
als mantelzorger. En dat is precies wat nu nodig is, in
deze tijden waarin de zorg in zwaar weer verkeert.
Met deze praktische en inspirerende gids word jij
als mantelzorger uitgenodigd om gebruik te maken
van alle mogelijkheden, zodat je vol energie aan
het roer kunt blijven staan van je eigen leven. Om
hiermee aan de slag te gaan, kun je nu deze online
workshop volgen!

In deze interactieve workshop proberen we de ‘recepten’ voor Klein Geluk met elkaar uit. Kleine stukjes theorie en veel praktische oefening. Zo kun je
ervaren dat je inderdaad binnen enkele minuten,
rust, nieuwe energie of inspiratie kunt opdoen. Velen gingen je al voor en hadden veel baat bij deze
‘recepten’.
• Korte, toegankelijke informatie over geluk en geluksbeleving
• Een paar recepten uitproberen uit het boek ‘Klein
geluk voor de mantelzorger’
• Deelrondes in kleine groepjes
• Vragen stellen en tips geven aan elkaar: hoe zorg
je goed voor jezelf in de hectiek van alle dag/
nacht? Hoe word je minder moe?
Meedoen en aanmelden?
Dat kan via www.mantelzorglvc.nl vóór 24 juni 2021
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0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

Zoveel meer dan alleen uitlaten!

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
Persoonlijk
en begripvol
info@bloems-overloon.nl

u kunt bij ons
ook online bestellen

23 sept.t.
4 okt.
5 okt.

8 okt.
10 okt.
0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

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

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

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur een email!

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

www.helder-overloon.com

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

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts
- Algemene fysiotherapie
Heeft u vragen
- Manuele therapie
- Dryneedling
of wilt u een
- Medische trainingstherapie
afspraak? Bel:
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
(0478) 64 24 75
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

Steun samen met PLUS Verbeeten
je favoriete club of vereniging
PLUS Verbeeten staat al 100 jaar midden in de
maatschappij en levert graag een positieve bijdrage aan de samenleving. Niet voor niets is PLUS voor
de zevende keer op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt. Wij vinden het dan ook belangrijk de lokale gemeenschap te ondersteunen.
Na een jaar vol maatregelen en beperkingen organiseert PLUS Verbeeten dit najaar een sympathieke
spaaractie waarmee we het lokale verenigingsleven
een steuntje in de rug willen geven. Clubs en verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden bij PLUS
Verbeeten.
Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13
november 2021 kunnen klanten van PLUS Verbeeten sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs
en verenigingen in hun buurt. Hoe meer sponsorpunten een club of vereniging verzamelt, hoe meer
euro’s hun club of vereniging ontvangt. De deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag
dat door klanten bij elkaar gespaard is, naar eigen
inzicht besteden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van materialen, onderhoud van het clubhuis
of een activiteit voor de leden.
Aanmelden?
Kan jouw club of vereniging een steuntje in de rug
gebruiken? Clubs of verenigingen die willen mee-

doen met deze PLUS spaaractie kunnen zich voor
25 juni datum aanmelden bij PLUS Verbeeten of via
jan@plusverbeeten.nl .

Reünie PLUS Verbeeten
Ben je of ken je iemand die ooit bij een van de winkels van de familie Verbeeten uit Vierlingsbeek in
dienst is geweest in de afgelopen 100 jaar?, dan is
dit een belangrijk bericht voor jou.
PLUS Verbeeten bestaat al heel lang, maar omdat er
bij een brand van het gemeentehuis in Vierlingsbeek
heel veel bescheiden verloren zijn gegaan, hebben
we besloten om het jaar 2021 als jubileumjaar aan
te merken. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de inschrijving in de Kamer van Koophandel plaatsvond.
In de loop van de jaren zijn er veel medewerkers
gekomen en uiteraard ook gegaan.
Zoals gebruikelijk in supermarktland, beginnen veel
jongelui op bijvoorbeeld hun 16-jarige leeftijd met
een baantje in de winkel. Vaak als bijbaantje gestart

en soms een baan voor het leven. Of bij PLUS Verbeeten, of bij een collega of concurrent, of als zelfstandige ondernemer.
We gaan op vrijdagavond 15 oktober 2021, een reunie organiseren in zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek.
Er is geen compleet bestand voorhanden, dus roepen we jullie allen op om ervoor te zorgen dat iedereen bereikt wordt. Zegt het voort. Zendt het
door. Sluit je aan.
Binnenkort volgt er meer informatie en kunnen jullie je aan gaan melden, want we gaan ervan uit dat
iedereen er graag bij wil zijn.
Vragen bel 06-23157513.
De reüniecommissie.
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.

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

•
•
•
•

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

Tel.: 06-41861929
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E-mail:

janssendakwerkenoverloon@outlook.com

26 juni
Instrumenten
proberen

Voor jong,
maar ook voor
oud…

Muziek is voor
iedereen!!

Blokfluit

Slagwerk

Vanaf
groep 4

Kleine trom, drums, pauken en
melodisch slagwerk.
Vanaf groep 4

Het is niet noodzakelijk om
eerst een blokfluitopleiding
te volgen

Verschillende slagwerk instrumenten
en blaasinstrumenten staan klaar waarop je
mag komen proberen en ontdekken wat
je leuk lijkt om te leren.

Blaasinstrument

Saxofoon en diverse
koperinstrumenten zoals
bugel, trompet.
Vanaf groep 5
Het is niet noodzakelijk
om eerst een
blokfluitopleiding
te volgen

Van 14.30 – 16.00 uur in de Pit.
Tevens mag je samen met het Jeugdorkest
meespelen op een instrument
naar keuze.

SULZER CONFIDENTIAL
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Welkom
FEELGOODTIMER
Mooie betaalbare auto’s
met leuke opties op voorraad

Lift mee op de voordelen van
kennis,
snelheid
envoor
aantallen.
Wij zoeken,
naar wens
en vrijblijvend,
u de mooiste en eerlijkste

auto’s in Europa. We checken het verleden en regelen de volledige import. Transparant en tegen de beste prijzen!!

The Big 4 van onze werkzaamheden

Wij verkopen in opdracht van u, uw auto via de meest interessante
1.verkoopsites
Verkoop en
inkoop
van vertrouwde auto’s.
van
Nederland.

2.Feelgoodshine
Wij zoeken in geheel Europa en importeren auto’s, geheel
• Wij wassen uw auto waardeverhogend “showroom klaar”
naar klantenwens. Voor zowel particulier alsook (auto)
(oﬃciële garagebehandeling).
bedrijven.
• Diverse behandelingen: leerreparatie, lakbehandelingen enz.
•

Kleine deukjes betaalbaar verwijderen zonder spuiten
3. Goedkoop
en parkeerdeukjes,
zonder spuiten
kleine deukjes verwijderen.
(hagelschade,
enz.)
Let op!! 23 April…..deukendag.

4. Professioneel, waardeverhogend, cleanen van uw auto.
Campers
Half geïntegreerde, Geïntegreerd, Campervan, Alkhoof
Nu op voorraad. Bouwjaren 2019!!

Mooie voorraad auto’s op
E-Scooters
de Vlassertstraat 1a

Makkelijke en betaalbare E-Golfscooters en Fun Scooters!
Deze zijn te koop.
(Voor huren…
Outdoor
Overloon) geleverd naar wens met,
Auto’s
worden
zeer compleet

financiering, garantie en/of verzekering.

Le Maitre
Zeer bijzondere en goed over nagedachte smokers, BBQ’s, werktafels
Voor vragen, bel me gewoon even 06 13 13 72 19
en hangtafels voor het Feelgoodtimer buitengebeuren!

Bezoek, Vlassertstraat 1a en kantoor (unit 7) Eigenloon
Irensetraat
Overloon.
Wilt u meer12
weten…

Kijk op www.feelgoodtimer.com of loop gezellig even binnen
bij Eigenloon op de Irensetraat of Vlassertstraat. De voorraad auto’s
en campers staan opWWW.feelgoodtimer.com
de Vlassertstraat (achterzijde Irenestraat).
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KBO-OVERLOON

Kalender van activiteiten

Belangenvereniging van senioren

Agenda
“Het wordt weer licht aan de horizon”.
Als bestuur van de KBO waren wij, evenals het bestuur van de SWOGB, na wat maanden van versoepeling vorig jaar zomer, in de herfst weer genoodzaakt onze activiteiten stop te zetten.
Maar: “Het wordt weer licht aan de horizon”. Door
de vaccinaties loopt het aantal zieken en opnames
tot op de dag van vandaag terug en daardoor worden de komende maanden de richtlijnen van het
RIVM en van de gemeente weer versoepeld.
Elkaar in een groep ontmoeten wordt weer mogelijk. Wij willen daarom als bestuur, na maanden door
corona beperkt te zijn geweest in de uitvoering van
onze activiteiten, bekijken hoe we met versoepeling
aan regels weer verantwoord kunnen herstarten.
Op maandag 21 juni zijn de activiteitencoördinatoren uitgenodigd om samen met het bestuur te bekijken hoe we de diverse activiteiten weer op een
veilige manier en volgens de richtlijnen kunnen
gaan 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 activiteiten van bewegen en ontmoeten weer kunnen
oppakken:
Jeu de Boules:
Iedere maandag- en woensdagmiddag van 13.45
uur tot 16.00 uur op De Derpsplats.
Info: Bert Vloet 0478-641698 of Rini van Vegchel
0478-546277
Wandelen op vrijdagmiddag
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur
vanaf Museumplein.
Info Johan Verbeek 0478-641998

op vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Info: Piet Goemans 0478-641574
Bewegen in het bos
Vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur vanaf ingang sportpark Raaijweg
Info: Willem van Iersel/Rob Verschuren 0478-641942
Huiskamer:
Iedere woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur
in de foyer van De Pit. Iedereen is welkom! Kaarten,
rummikub, sjoelen, biljarten, schaken enz.
Info: Wil Philipsen 0634992950.
Fietsen op dinsdag
Ook met fietsen starten we weer en wel op dinsdag
22 juni vanaf De Pit. Vertrek tijdens de zomermaanden om 13.30 uur. Nadere informatie bij Jo van Gemert 0478-642504.
Start SWOGB activiteiten (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer)
Vanaf deze week zijn de meeste SWOGB-activiteiten
weer gestart. In overleg met de deelnemers zijn de
meeste docenten gestart met hun lessen. Zie voor
nadere informatie de website van de SWOGB.
Wandeling rond de Stuw bij Sambeek
Morgen 17 juni organiseert KBO-Overloon samen
met IVN De Maasvallei een wandeling in de omgeving van het sluizencomplex in Sambeek.
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.
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 nog alleen deelnemen als je jezelf hebt
aangemeld!
Aanmelden graag bij Ben Verheijen tel. 0478 –
642577

Soos (kaarten, biljarten, rummikub, sjoelen enz.)
Maandagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur in De
Pit
Koersbal
Op woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur en
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Jeu Verstraaten
wethouder

VDB/L

Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

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

grow.ixon.cloud

Vijf Dorpen Belang / Lijs

Heer

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

28
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Nieuw in Overloon

LO

Het maakt lichaam en geest levendig en flexibel.
Door yoga leer je te luisteren naar je eigen lichaam.
Yoga gaat over bewustwording, zien en voelen wie
je werkelijk bent. In je volledig mens-zijn, zowel
fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De oefeningen variëren van zeer krachtig tot heel zacht en
kunnen, als het nodig is, worden aangepast.

Fons van Mil
raadslid (fractie vrz.)

Mijn naam is Jolanda Moest. In 2017 heb ik de 4-jarige yogadocenten opleiding bij Yoga Vedanta Aalst
Johan Hermanussen
succesvol afgerond.
In 2018 heb ik mijn baan opgeraadslid
zegd om fulltime
yogales te gaan geven onder de
naam Mooj Yoga. Inmiddels geef ik op verschillende
locaties in acht dorpen yogales aan volwassenen.

Heb je interesse in een yogales, dan wil ik je van
harte uitnodigen om eens een kennismakingsles te
komen volgen. Kijk op www.moojyoga.nl of neem
contact met me op om je plekje op de mat te reserveren via info@moojyoga.nl

st Overloon

Vanaf 10 juni ga ook in Overloon wekelijks yogalessen voor volwassenen geven. En wel op donderdagavond
vanPRODUCTEN
18.45-20.00 uur en van 20.15-21.30
rlijke 100% blauwe
bessen
uur in de Pit.
Wat is Yoga?
Het beoefenen van Yoga is een manier om te leren
ontspannen door middel van lichaamsoefeningen,
ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. In het leven van de moderne mens is de balans tussen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga
biedt ons oefeningen die het evenwicht herstellen.

Roze fietsje
Ons Hanne van 3 is haar roze fietsje kwijt. Op woensdag 2 juni fietsten we via de Raaijweg naar school
om ons Lauren op te halen. Onderweg was Hanne
moe en hebben we het fietsje langs de stoep achter
de heg gezet, net voor het voetbalveld.
Mama was het helemaal vergeten en een paar dagen later was het weg. Hanne vindt het natuurlijk
niet leuk dat het fietsje kwijt is.
Heeft iemand het roze fietsje gezien aan de
Raaijweg of meegenomen? Bel de mama van Hanne 06-14334760

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

17 juni
KBO, wandeling maasheggen en
sluizencomplex Sambeek, vertrek
13.00 uur bij de Pit
21 juni
Groeters, fietsrondleiding, start
bij Museumpark, 13.30 uur
22 juni
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur

28 juni
Groeters,
wandelrondleiding,
start bij de kerk, 11.00 uur
3 juli
Lonse Bieb, Boekenmarkt, Stevensbeekseweg 2a, 10.00 - 16.00
uur
4 juli
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t
Helder, 11.00 uur
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Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs & R. Verschuren
K. Peeters, diëtist,
Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON
0478 – 641942
dagelijks geopend

Z
oenen ttegen
egen h
ooikoorts
Zoenen
hooikoorts
Een Japanse studie wijst uit dat zoenen zorgt voor ontspanning in het
lichaam, waardoor de productie van histamine in je lichaam vermindert.
Na de zoenpartij, in het onderzoek, was er sprake van significant minder
histamine in het bloed! En gaf een meetbare afname van hooikoortsklachten.
Ook Medical Taping kan hooikoortsklachten beduidend verminderen.
Wilt u graaq weten of Medical Taping ook bij u helpt ? Maak dan een
afspraak voor een proefbehandeling. Wij informeren u graag.

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

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid
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5 juli
Groeters, fietsrondleiding, start
bij Museumpark, 11.00 uur
5 t/m 10 juli
TP Loonse Duinen, Clubkampioenschappen, Sportpark
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 juli
Groeters,
wandelrondleiding,
start bij de kerk, 11.00 uur
13 juli
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
18 juli
Desdemona, Musical Achtstegroepers huilen niet, de Pit, 15.00
uur
19 juli
Groeters, fietsrondleiding, start
bij Museumpark, 13.30 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, 13.30 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, 13.30 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, 13.30 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
22 september
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
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
19 oktober
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 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
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer,
Kloosterhuis Sambeek, 14.30 en
19.00 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 20 juni.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.

De winnaar van de vorige
puzzel in de uitgave van 2 juni:
Nolly Henckens
(PLIEN)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AMUSEREN
RENET
ATOOM
REUZE
EXPORT
SLEUTELBLOEM
SNOOD
GASOLIE
SORBET
GEITENHOEDER
SPECIFICATIE
HOFJE
TROELA
HOOGTE
TROFEE
HOUSE
UITJE
JOFEL
VECHT
MAZELEN
VORST
MEISJE
ZADELTAS
MEREL
ZEEOLIFANT
OMEGA
PIZZA

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

67

23

8 91

45
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N
E
R
E
S
U
M
A
G
E
M
O

E
I
T
N
A
F
I
L
O
E
E
Z

5
8 9
4

L
T
R
G
E
R
O
T
X
Z
O
A

E
A
O
A
O
S
R
P
J
U
L
D

Z
C
F
S
N
O
O
D
T
E
B
E

A
I
E
O
E
R
H
H
F
R
L
L

M
F
E
L
T
B
C
O
N
E
E
T

V
I
A
I
R
E
J
F
U
J
T
A

3

3
3 4
6 1
1 6 7
9
7
1
2

O
C
O
E
V
T
N
J
D
S
U
S

R
E
D
E
O
H
N
E
T
I
E
G

S
P
I
Z
Z
A
M
E
R
E
L
S

2

T
S
N
D
G
A
T
O
O
M
S
E

9
7
5
1 8
2
8

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

Warme Bakker Degen

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

Reclame: 21 t/m 26 juni
• ¾ Mangovlaai
• Wit meergranen V-korn
• 4 Zomerbolletjes + 1 gratis
Reclame: 28 juni t/m 3 juli
• ¾ Limoen mint vlaai
• Wit meergranen waldkorn
• Wit tarwe pistoletje

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

€ 9,90
€ 2,70
€ 9,90
€ 2,30
€ 0,30

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

ROOTS & CARROTS
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

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

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

Klaar voor de
brugklas?
Wij helpen graag bij
het regelen van de
bankzaken.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl
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Zaterdag 26 juni is onze laatste verkoopdag.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen
en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten!
De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl
www.martensasperges.nl
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•
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5. Brandweer:
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6.0485
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Boxmeer:
www.boxmeer.nl
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Zorgloket: 0485
585865 0485 585911
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Boxmeer:
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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
aanleveren uiterlijk

30 juni
23 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!

