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Dorpsraad tegen verlenging AZC

Het COA vangt asielzoekers op, onder andere in het AZC 
tussen Overloon en Stevensbeek. Hiertoe heeft het COA 
met de Gemeente Boxmeer een bestuursovereenkomst 
die in 2022 afloopt. De gemeenteraad van Gemeente 
Boxmeer moet op 8 juli a.s. een besluit nemen over 
het al dan niet verlengen van deze overeenkomst voor 
de periode vanaf medio 2022. En vooruitlopend op dit 
besluit zal de gemeenteraad zich in de commissieverga-
dering op 1 juli inhoudelijk voorbereiden 
op dit besluit.

De dorpsraad Overloon vindt dat het hier-
over ongevraagd aan de gemeenteraad 
moet adviseren. Want de inwoners van 
Overloon hebben zich heel helder uitge-
laten in de door I&O Research in opdracht 
van de Gemeente Boxmeer uitgevoerde 
enquête over het AZC. De enquête is door 
I&O Research als representatief aange-
merkt. Dat betekent dat er méér dan vol-
doende inwoners van Overloon aan mee-
gewerkt hebben, zodat de uitkomsten 
inderdaad weergeven hoe de Overloonse 
bevolking over het AZC denkt.

Overduidelijk blijkt dat er tegenwoordig 
veel overlast van het AZC ervaren wordt. 
Die overlast komt vooral van bepaalde groepen, o.a. 
van alleenstaande minderjarigen en van zgn. “veili-
gelanders”. Het is daarom niet vreemd dat Overloon 
(68% van de respondenten) en Stevensbeek (78% van 
de respondenten) hebben aangegeven dat de bewo-
nerssamenstelling in het AZC moet veranderen. Dat 
wil zeggen: vooral opvang bieden aan gezinnen die de 
opvang echt nodig hebben, en vooral niet langer aan 
(jeugdige en andere) raddraaiers.

Twee dingen zijn verder goed om te weten. Het eerste 
is dat de gemeenteraad (en ook de dorpsraad) er op 
de eerste plaats is om de collectieve belangen van de 
eigen inwoners te dienen. En het tweede is dat onze 
huidige gemeenteraad binnenkort ophoudt te be-
staan, zodra de gemeentelijke fusie tot stand komt. En 
dan komt er een nieuwe gemeenteraad, voor de hui-

dige vijf gemeentes samen. Die nieuwe gemeenteraad 
heeft per definitie veel minder band met Overloon. 
Dus als er een besluit genomen moet worden dat de 
belangen van Overloon zo goed mogelijk dient, dan is 
nú het moment, en niet pas in 2022.

Maar op de heldere wens van de Overloonse bevolking 
om de samenstelling van de asielzoekers te wijzigen 
zodat de overlast geminimaliseerd kan worden, geeft 
het COA ‘niet thuis’. COA zegt namelijk geen garan-
ties te kunnen of te willen geven op dat punt. Boven-
dien werd een eerdere oproep van de burgemeester 
dit voorjaar om de opvang van alleenstaande minder-

jarige vluchtelingen ‘per onmiddellijk’ te stoppen, per 
kerende post genegeerd. Daarmee dwingt COA het ge-
meentebestuur, maar ook de gemeenteraad van Box-
meer en daarmee automatisch ook de inwoners van 
Overloon op de knieën.

Het standpunt van de dorpsraad is daardoor verscherpt 
en luidt als volgt.
Standpunt
Gelet op:
1.  de afloop in 2022 van de bestuursovereenkomst tus-

sen het COA en Gemeente Boxmeer over het AZC
in Overloon en het feit dat over verlenging daarvan
binnen enkele weken een besluit moet worden ge-
nomen door de gemeenteraad;
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Het mag geen naam hebben

• Koningschieten in afgeslankte vorm - ook koningen moeten lijnen…!

• Het is maar ’n logo, maar jij zou toch ook niet op mij willen lijken…!

• Wat is Overloon weer mooi , zonder mondkapjes…!

2.  de overlast en criminaliteit die, blijkens cijfers van
de politie, de laatste jaren vrijwel dagelijks toe te
schrijven zijn aan de AZC-locatie en die door de
inwoners van de direct omliggende dorpen zeer
frequent ervaren worden;

3.  de situatie dat het COA geen concrete en afge-
bakende afspraken kan, wil of mag maken die
toezien op de samenstelling van de populatie in
het AZC enerzijds en op de dringend gewenste
veiligheidsverhogende maatregelen (met name
in Overloon en Stevensbeek) anderzijds,

is de dorpsraad van Overloon  unaniem  van me-
ning dat er een einde moet komen aan de opvang 
van asielzoekers in Overloon vanaf 2022 en verzoekt 
de dorpsraad met klem aan de huidige gemeente-
raad, dus de gemeenteraad van de Gemeente Box-
meer, om tegen een besluit tot verlenging te stem-
men, in welke zin dan ook.

Zoekplaatjes
Alle tipgevers hartelijk dank voor jullie feedback. 
Bij veel foto’s staan inmiddels de namen ingevuld. 
Ze moeten nog wel in de goede categorie, ook dat 
komt goed.

Hier weer twee nieuwe, A17224 en A17429

We zijn benieuwd of u deze herkent. 

Succes met speuren
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

A17224 A17429 -->
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus

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

smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Er mogen maximaal 50 personen bij de vieringen
aanwezig zijn. Voor de kerk in Overloon is er na-
melijk een verruiming toegestaan. Dit aantal is ex-
clusief 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 el-
kaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.

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

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

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

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

• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.

Vieringen 4 juli – 18 juli

Zondag 4 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor 

Zondag 11 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Zondag 18 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: - 
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst
4 juli –10 juli
Tiny Willems, tel. 641814

11 juli -17 juli 
Jeanne Peeters, tel. 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 18 en 25 
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 13 juli op te geven. U hebt daarvoor de vol-
gende mogelijkheden: met een envelop in de brie-
venbus naast de voordeur van de pastorie of via het 
e-mailadres van de parochie (info@theobaldusparo-
chie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 10.00 –
11.30 uur in de pastorie. De kosten voor een intentie
bedragen € 12,-.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, in de maand juli op 24 juli, 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/glasvezel-

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

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

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

Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 
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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

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

De Duif op de doopkapel
Sinds enkele jaren is de Duif op de doopkapel ver-
dwenen. Neen, deze is niet weggevlogen maar ge-
stolen. Het kunstwerk was vervaardigd van brons en 
daardoor blijkbaar aantrekkelijk voor dieven.
Gelukkig hebben wij een bekende inwoner van ons 
dorp, Clemens Weijmans, bereid gevonden om een 
nieuw kunstwerk te vervaardigen. Dat is nu klaar. 
De Duif staat nu tijdelijk voor in de kerk. 
Op Theobalduszondag, 4 juli a.s. zal direct na de vie-
ring van 10.30 uur de duif door de pastoor worden 
gezegend. Plaatsing op het dak van de doopkapel 
zal vervolgens op een geschikt moment later in de 
week plaatsvinden.
Elders in deze uitgave geeft Clemens zelf een nade-
re uitleg over hoe de nieuwe Duif tot stand is geko-
men.

Bezorging van het parochieblad de Binding
Beste mensen, afgelopen week is in een groot ge-
deelte van Overloon het parochieblad weer bezorgd 
aan huis door onze bezorgers. Daar er nog straten, 
wijken zijn waar op dit moment geen bezorger meer 
beschikbaar is, zal niet iedereen de Binding ontvan-
gen hebben. Dit laatste houdt in dat u deze dan zelf 
kunt ophalen in de kerk op dinsdagochtend tussen 
10.00 uur en 11.30 uur, of op zondagmorgen met-
een aansluitend na de viering 11.30 uur.

Dus bij deze nogmaals de oproep: Houdt u van wan-
delen?, en heeft u 4x per jaar gemiddeld een uurtje 
tijd over?, dan zou u de juiste bezorger van de Bin-
ding kunnen zijn. De volgende straten hebben nog 
een bezorger nodig: Derpshei, Engelseweg, Kerk-
pad, Kuluutsheuvel, Jan Hendrickxstraat, Peter Zuid-
straat, Frank van Bijnenstraat, Jan de Rooijstraat, 
Pater Bleijsstraat, Pritterweg, Vierlingsbeekseweg 
vanaf Kuluutweg tot aan de Venrayseweg. Sommi-
ge van bovenstaande straten hebben de Binding vo-
rige week wel nog eenmaal ontvangen doordat een 
bezorger er voor 1 keer wat meer bezorgd heeft dan 
anders. Wij hopen in september weer echt bij ieder-
een de Binding thuis te kunnen bezorgen. U kunt 
voor nadere informatie en voor het aanmelden als 
bezorger terecht bij Gerda Willems  0478642213 of 
gerdawillemsjanssen@hotmail.com 

Alvast heel hartelijk dank en geniet van een fijne 
zomervakantie.
Gerda Willems

Klokken luiden bij overlijden
Het is in Overloon een traditie 
dat in geval van overlijden de 
kerkklokken worden overluid. 
Indien de nabestaanden dit 
wensen dient hiervoor wel een 
melding te worden gedaan via 
email:
info@theobaldusparochie.nl 

Vervolgens wordt het overlijden ook vermeld op de 
website van de deelparochie: www.theobalduspa-
rochie.nl en zullen op de eerstvolgende mogelijk-
heid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid. 
Voor alle duidelijkheid: zonder een melding door of 
namens de familie wordt er niet overluid.

Beste kinderen uit Overloon,

De laatste SJIL-activiteiten van dit 
seizoen zitten erop. Niet getreurd, 
want dat betekent ook dat je alweer 
bijna kunt gaan inschrijven voor het 

volgende seizoen! Na de zomervakantie gaan we 
weer van start. Wil jij hierbij zijn? Schrijf je dan in!

Inschrijven activiteiten nieuw schooljaar 
Van 1 juli t/m 23 juli is het weer mogelijk om je in te 
schrijven voor de volgende kidsclubs:

· Kidsclub groep 3/4 (5 keer op woensdagmiddag)
· Kidsclub groep 5/6 (10 keer op woensdagmiddag)

· Kidsclub groep 7/8 (10 keer op woensdagmiddag)
·  Teensclub groep 8 en brugklas (10 keer op zater-

dag)*
· Sjillers 2e klas middelbare school tot 18 jaar (10
keer op zaterdag)

*Kinderen uit groep 8 kunnen zich inschrijven voor
Kidsclub 7/8 én de Teensclub. Wil je in dezelfde club
als vriendjes en/of vriendinnetjes? Stem dan onder-
ling even af voor welke club jullie je kinderen in-
schrijven of meld je aan voor allebei.

Inschrijven kan via de website van SJIL:
www.sjiloverloon.nl.
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Operatie Lancaster Overloon

Begin mei arriveer-
de er vanuit het Belgische Glabbeek een bijzonder 
transport bij Oorlogsmuseum Overloon. In meer dan 
2000 grote en kleine wrakstukken werd een in 1945 
gecrashte Britse Lancaster bommenwerper binnen-
gebracht. Op zaterdag 26 en zondag 27 juni worden 
de resten van deze Lancaster NN775 op een nieuwe 
schans gelegd in de militaire hal van het museum. 
Hiermee wordt het toestel straks voor een groot pu-
bliek zichtbaar.

Het leggen van de wrakstukken wordt een flinke 
klus. Niet alleen omdat het uit meer dan 2000 stuk-
ken bestaat, maar ook omdat het een toestel was 
van 31 meter breed en 21 meter lang. Welk stukje 
hoort nu eigenlijk waar en hoe te beginnen? Ko-
mend weekend zal een team van Plane Hunters Re-
covery aanwezig zijn om de vliegtuigpuzzel te gaan 
leggen. Dit team was ook betrokken bij de opgra-
vingen van het toestel in 2016. 

Om deze megaklus goed en vlot te laten verlopen 
is in de afgelopen week door medewerkers en vrij-
willigers van Oorlogsmuseum Overloon al hard ge-
werkt. Er is druk geknipt en geniet om met rubbe-
ren matten het silhouet van het vliegtuig zichtbaar 
te maken op de schans. Dit zorgt er straks voor dat 
de leggers van het vliegtuig precies weten waar 
welk wrakstuk komt te liggen. Daarnaast zorgt de 
antisliplaag op de matten ervoor dat de wrakstuk-

ken op hun plek blijven liggen. Grotere stukken zul-
len gefixeerd worden.

Het  vliegtuigwrak is  door de Gemeente Glabbeek 
in permanente bruikleen gegeven aan Oorlogsmu-
seum Overloon. De resten van het toestel worden 
geëxposeerd met de neus van het vliegtuig naar 
beneden. Zo is het silhouet van het toestel goed 
te herkennen voor het publiek. Onder het schuine 
dak wordt ruimte geboden aan een tentoonstelling 
over de Luchtoorlog en aan een speciale film die in 
het teken zal staan van ‘vrijheid’. 

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

In deel vier, en tevens laat-
ste aflevering, van de serie 
‘op pad met de Overloonse 
groeter’ gaan we op de pe-

dalen voor een rondleiding in het buitengebied van 
Overloon. De route is ongeveer 27 kilometer lang, 
en we gaan de Overloonse grens niet over volgens 
Jo. Wie is er beter bekend met het uitzetten van 
fietsroutes dan deze fanatieke fietser. Zowel bij de 
tourclub als bij de KBO zijn vele routes door hem 
uitgezet, en natuurlijk van tevoren ook gefietst. 
Maar het zijn niet alleen routes in en om Overloon. 
‘In de meivakantie ben ik nog met mijn kleinzoon 
van 15 jaar, op de tandem, naar Drenthe gefietst, 
we vertrokken om 08.00 uur en om half 4 waren 
we er. Dit is het zesde jaar dat we dat samen doen. 
Niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbui-
ten. Naar Parijs zijn we al geweest, nu staat Londen 
op het verlanglijstje’.  

Het is dus niet gek dat Jo 
verantwoordelijk is voor 
de rondleidingen op de 
fiets. ‘Maar, als ik niet kan, 
dan neemt een andere 
groeter het over’. Om de 
week op maandagmid-
dag om 13.30 uur wacht 
Jo bij de tank op het plein 
van het Museumpark op 
belangstellenden. ‘Het is 
jammer dat het nog niet 
echt op gang komt’, licht 
hij toe. ‘Of het aan de co-
rona ligt, of aan de onbe-
kendheid van deze gratis 
activiteiten, dat weet ik 
niet.’ 

Ook Jo is groeter vanaf 
het eerste uur. Hij woont 
al meer dan 50 jaar in 
Overloon en in die tijd 
heeft hij veel kennis vergaard over de historie van 
ons dorp. Vooral nadat hij zijn bedrijf, Van Gemert 
Installatiegroep B.V., overdroeg aan zoon Martijn, 
kreeg hij meer tijd zich verder te verdiepen in de ge-
schiedenis. Hij heeft dan ook geen moment getwij-
feld toen hem gevraagd werd groeter te worden. 

Na een korte introductie fietsen we richting De 
Vers. Veel mensen weten niet hoe bungalowpark 
‘De Vers’ in Overloon terecht is gekomen. ‘Dit 
was in de jaren 60 toen door de Rooms Katholie-
ke Ambtenarenbond uit Den Haag naar ontspan-
ningsmogelijkheden voor hun leden werd gezocht. 
Ze bouwden een aantal bungalows waar leden, 
tegen vergoeding, konden recreëren. Het vervoer 
van Den Haag naar Overloon en terug werd gere-

geld. Mooi detail is dat er geadverteerd werd met 
11-persoons bungalows met vaste wastafel. Hoe
groot is het contrast met de huidige bungalows
die evenzoveel badkamers als slaapkamers hebben.

Via de Bossenhoekweg, Helderseweg, Roosendaal-
seweg komen we bij ’t Vlak. Op de Rieterdreef ver-
telt Jo dat er ergens een vliegtuigwrak in de grond 
zou moeten liggen. Het is de bedoeling om het nog 
ooit op te graven, maar wanneer is niet bekend. 
Van hieruit voert de route ons langs het inmiddels 
gesloopte pompstation, gebouwd in de jaren zes-
tig. ‘Wisten jullie dat het pompstation hier in de 
Stevensbeekse bossen het enige pompstation van 
Nederland is waar kunstmatig kalk aan het water 
werd toegevoegd?’ Nee, nooit gehoord. De route 
gaat verder om Overloon heen. Bij de Golfbaan 
wordt een sanitaire stop gemaakt en een kop kof-
fie gedronken. Het laatste stuk gaat verder via het 
Schaartven en via de Holthesedijk over het fietspad 

dwars door het bos en we 
eindigen bij het sport-
park. Tot slot nog een 
opmerkelijk onderdui-
kersverhaaltje. In de oor-
log zaten er in totaal 350 
onderduikers in Over-
loon ondergedoken. ‘Er 
was een familie die het 
aandurfde om onderdui-
kers te herbergen, terwijl 
in hetzelfde huis de Duit-
sers ingekwartierd zaten’. 

Dit is maar een kleine 
greep uit de verhalen 
die Jo onderweg vertelt. 
De toeristen die deelne-
men komen uit heel Ne-
derland, de buitenlandse 
deelname is minimaal. ‘Er 
zijn wel eens fietsers die 
verblijven in Cuijk of Box-

meer die met de fiets deze kant uitkomen voor een 
fietsrondleiding’. 

Na een fietsronde van een kleine 3 uur zijn we weer 
terug op het Museumpark. Heel wat wijzer gewor-
den en met lichte zadelpijn bedanken we Jo voor 
zijn verhaal en rondleiding! 

Ook de fietsrondleidingen zijn inmiddels gestart. 
Ze vertrekken om de week op maandagmiddag om 
13.30 uur bij de tank tegenover ‘Plien’. Op 5 juli, 
19 juli, 2, 16 en 30 augustus is er mogelijkheid om 
aan te sluiten. Ook de wandelrondleidingen, waar-
over al eerder geschreven is, zijn gestart. Die zijn op 
maandagochtend, vertrek om 11.00 uur bij de Theo-
balduskerk. Data: 12 en 26 juli en 9 en 23 augustus. 
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Golfbaan Overloon
blijft vernieuwen

Volgend jaar is het alweer 
tien jaar geleden dat de 

golfbaan in Overloon haar banen openstelde voor 
de golfers uit Overloon en omgeving. De familie 
Schraven had een paar jaar eerder besloten hun 
melkveebedrijf te beëindigen en een vakantiepark 
rond de boerderij te bouwen met 18 luxe vakantie-
huizen. Bosrijk de Kuluut werd het gedoopt toen 
het in 2009 haar deuren open-
de. Maar de weilanden, waar-
in eerder de koeien graasden, 
vroegen om een nieuwe be-
stemming.

“We hebben veel rondgekeken 
destijds”, zegt Twan Schraven. 
“We zagen dat de golfsport in 
populariteit toenam en voor 
een golfbaan heb je veel grond 
nodig. En die hadden wij.” Het 
plan was geboren en nam al snel 
vaste vormen aan. De graafma-
chines deden voortvarend hun 
werk en transformeerden de 
vlakke weiden in een golvend 
landschap met waterpartijen en 
andere hindernissen. De nieuwe 
Loonse duinen waren geboren. 
Dit was bepaald geen boerengolf, maar een profes-
sionele baan met negen holes. Het boe-geroep van 
de koeien werd vervangen door Engelstalige kreten 
als “Hole, tee en green” Opgelet. Als je in de omge-
ving aan het fietsen bent en je hoort iemand in pa-
niek het woord “Fore” schreeuwen, duik dan direct 
van je fiets. Er is een levensgevaarlijke bal van zijn 
koers geraakt en naar jou onderweg.

“Na een jaar hadden we 150 leden, en in mei heb-
ben we ons 250e lid mogen begroeten. Vooral het 
laatste jaar zijn er heel veel nieuwe leden bijgeko-
men. Sinds mei hebben we zelfs weer zo’n 15 nieu-
we leden ingeschreven”, merkt Stan op. Samen met 
vader Twan en moeder Karin verzorgt hij het dage-

lijkse reilen en zeilen op de golfbaan. Zijn inbreng 
wordt steeds belangrijker zodat Twan en Karin 
gaandeweg een stapje terug kunnen zetten. Hij is 
met zijn 21 jaar nog jong, maar vanaf het begin al 
dagelijks op de baan te vinden. De puike conditie 
van de banen verraadt het agrarisch bloed, dat door 
zijn aderen stroomt. “Ik heb nauwelijks nog tijd om 
zelf te kunnen golfen” zegt hij, “maar ik hoop, dat 

dat beter wordt”
Karin is vaak te vinden achter de receptiebalie. Zij 
zorgt voor alle administratieve werkzaamheden die 
de golfbaan en de golfclub met zich meebrengen. 
Twan is het manusje van alles. “Er is altijd wel iets 
te klussen.” 

Ontspanning na het spel en napraten over een 
wedstrijd is mogelijk op het terras. Ook fietsers en 
wandelaars vinden het terras regelmatig en zijn van 
harte welkom. De brasserie is weer open sinds het co-
ronavirus “out of bound” is geslagen, zoals de echte 
golfers dat zullen noemen. “Een drankje na afloop 
op het terras kan al heel snel”, volgens Karin. Men-

V.l.n.r. Stan, Twan en Karin Schraven
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sen zijn erop gekleed om buiten te golfen. Vanaf het 
terras is er een mooi uitzicht over de golfbaan. Strak 
gemaaide grasvlaktes met strategisch aangelegde 
zandbunkers en omzoomd met allerlei soorten be-
groeiing en waterpartijen. Hierin nestelen veel wa-
tervogels en zwemmen zelfs karpers. Bij de oever een 
bordje “Niet vissen”. “Dat is voor de karpers?” Daar 
had Stan nog niet aan gedacht. Het was volgens hem 
bedoeld voor de niet helemaal goed geraakte ballen 
waarmee de waterbodem bezaaid ligt. 

En is het nu allemaal klaar? Nee. Afgelopen voor-
jaar nog, zijn met hulp van een groep vrijwilligers, 
verschillende paden verhard met beton. Natte plek-
ken zijn gedraineerd, droge plekken zijn bereikbaar 
gemaakt voor de regeninstallatie. Langs de baan 
zijn fruitbomen geplant. Nieuw zijn ook de plekken 
voor campers op het terrein van Bosrijk de Kuluut. 
Ideaal om te combineren met een dagje golf zoals 
blijkt.

Overloons chauvinisme is ons als redactie natuurlijk 
niet vreemd, maar in dit geval wordt dat met lo-
vende kritieken ondersteund op o.a. de site leading-
courses.com. Een derde plek op de site van meest 
toonaangevende 9-holes banen van Nederland ver-
dien je niet zomaar. 

De golfsport is een sportieve uitdaging gebleken 
voor jong en oud. Het jongste lid van de club is 18 
en het oudste 86. Mensen die willen beginnen met 
golfen kunnen les nemen bij golfleraar Johan Rid-
ders, die alweer zo’n twee jaar in dienst is van Golf-
baan Overloon. Voor leden van de golfclub worden 
ook inlooplessen gepland waar je gratis aan deel 
kunt nemen. En je golfspullen kun je stallen op de 
club. De echte sportievelingen schijnen een golf-
kar achter de fiets te hangen. De boa’s wacht dus 
een nieuwe uitdaging als het coronavirus “out of 
bounds” is gemept.

ZooParc Overloon verwelkomt nieuwe bewoner:
giraffe Dhakija gearriveerd 

ZooParc heeft een nieuwe giraffe mogen verwelko-
men. Netgiraffe Dhakija kwam een paar dagen ge-
leden aan in de dierentuin in Overloon. 

De 10-jarige Dhakija is afkomstig uit de Duitse die-
rentuin Thüringer Zoopark Erfurt. Inmiddels is de 
giraffe helemaal gewend aan haar nieuwe thuis, zo 
merkt hoofd dierverzorging Steven van den Heuvel: 
“Dhakija doet het hartstikke goed in onze groep.” 

“Dhakija is goed te herkennen: ze is de grootste van 
het stel. Een mooie bijkomstigheid is dat zij al een 
paar jaar met een van onze andere giraffen, Limber, 
samen heeft geleefd in Erfurt. Het is prachtig om te 
zien hoe zij elkaar, na een paar jaar gescheiden te 
zijn geweest, toch herkennen. Het zorgt ook voor 
mooie harmonie in onze groep. Dat is goed te zien, 
na het overlijden van Naomi vorig jaar”, zegt Van 
den Heuvel. 

Bedreigde diersoort
De netgiraffe, herkenbaar aan zijn netvormige vlek-
kenpatroon, is een bedreigde diersoort. De popula-
tie van deze giraffensoort neemt af. In de afgelo-
pen twintig jaar is bijna 65 procent van de populatie 
netgiraffen verdwenen. Er leven er nog zo’n 8.000 
in het wild. 

Dit komt onder meer door de verkleining van het 
leefgebied, het noordoosten van Afrika, en strope-
rij. Er is dan ook een fokprogramma voor de net-
giraffe. Met de komst van Dhakija draagt ZooParc 
Overloon hieraan bij. Met haar komst bestaat de 
groep giraffen in ZooParc weer uit vier dieren.

Bijzondere geboorte in hetzelfde verblijf 
In het verblijf van de netgiraffen leven ook de braz-
zameerkatten. Daar heeft een bijzondere geboorte 
plaatsgevonden. Begin juni is er namelijk een klein-
tje geboren. ZooParc Overloon is de enige dieren-
tuin in Nederland waar brazzameerkatten te zien 
zijn. 

In april werd er ook al een jong geboren bij de 
brazzameerkatten. “Momenteel zijn er, naast onze 
nieuwe giraffe, dus twee kleintjes te zien in ons 
park. De brazzameerkat is nog niet bedreigd, maar 
de populatie van deze diersoort neemt wel af. Dat 
komt onder meer door het kappen van de wouden 
in Midden- en West-Afrika, waar de brazzameerkat 
leeft”, aldus Van den Heuvel. 
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Kalender van activiteiten

Weer actief
Als KBO zijn we heel blij dat we weer vanaf 14 juni 
met meerdere activiteiten van bewegen en ontmoe-
ten een start hebben kunnen maken.
Hierbij zijn de vrijwillige coördinatoren onmisbaar 
en daarom zijn we als bestuur met hen aan tafel ge-
gaan op maandag 21 juni om samen een goede her-
start van de activiteiten te bespreken. Ook werd er 
stilgestaan bij het afgelopen jaar waarin we geraakt 
zijn door corona. We hebben in deze tijd dierbare 
leden verloren en dat doet dichtbij zeer, maar ook 
binnen de activiteitengroepen. Heb hiervoor oog en 
oor met elkaar. De sociale contacten en het samen 
weer doen van activiteiten, doet velen weer goed. Is 
er bij u door de afgelopen tijd ook andere behoefte 
ontstaan aan contact? Kom eens met iemand samen 
kennismaken bij een activiteit, wie weet doet het u 
goed?

“Ontmoeten  ráákt” ♥

Agenda van Wekelijkse Activiteiten door SWOGB en 
KBO Overloon

Contactpersoon SWOGB: Mevr. Maria Hendriks 
0478-641963
Contactpersoon KBO Overloon: Dhr. Wil Philipsen 
06-34992950

Maandag  Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO) 09.30-10.30
Jeu de Boules 13.45-16.00
 Soos (kaarten, biljarten, rummikub 
enz.) 14.00-17.00

Dinsdag Yoga 09.30-10.30
Yoga 10.30-11.30
Zit/Combi dansen 14.00-15.00
Op de Pedalen voor fietsliefhebbers 

13.30-16.00
Country line dans gevorderden

14.00-15.00
Country line dans beginners

15.00-16.00
Country line dans beginners

16.00-17.00
Woensdag Country line dans gevorderden 

15.30-16.30
Country line dans beginners

16.30-17.30
Yoga 19.30-20.30
 Huiskamer (Schaken, kaarten, biljar-
ten enz.) 09.30-12.00
Koersbal 09.30-12.00
Jeu de Boules 13.45-16.00
Jeu de Boules 19.00-20.30

Vrijdag  Wandelen 13.30-15.30
Bewegen in het bos 14.00-15.00
Sportcafé in Raaijhal 14.00-17.00

Fietsclub: “op de pedalen”

Als fietsclub met drie nieuwe begeleiders, Jo van 
Gemert, Wim Nabuurs (Rondweg) en Peter Borghs, 
is er dinsdag 15 juni weer een start gemaakt. Elke 
dinsdagmiddag om 13.30 uur wordt er op het plein 
bij de Pit voor de fietsliefhebbers onder ons gestart 
voor een prachtige tocht door de regio. Dinsdag 22 
juni nam Wim Nabuurs (Rondweg) de leiding en 
had een route van rond de 40 km uitgezet. We volg-
den deze middag een route langs de Maas en kwa-
men ook door het nieuwe verkeersluwe centrum 
van Wanssum. Dit is de laatste grote mijlpaal van 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. We keken 
er onze ogen uit. Daarna door naar Blitterswijck en 
een pauze was verdiend. Het terras bij “Tante Jet” 
aan het water bood ruimte genoeg om er corona-
proof te genieten van koffie en een drankje. Wat 
werd er gebuurt, écht gezellig! Na deze rust stapten 
we weer op de pedalen. Onze begeleider Wim lood-
ste ons samen met Jo van Gemert, deze middag als 
hekkensluiter, veilig over binnen-weggetjes via Ge-
ijsteren, Maashees en Smakt terug naar Overloon. 
Het weer was ons gunstig gezind en alle deelne-
mers waren enthousiast. De volgende dinsdag staat 
er weer een van de drie begeleiders met een route 
voor ons klaar. Ook nieuwsgierig waar die tocht dan 
naar toe gaat en zin om met een groepje op de fiets 
te stappen? Ga dan ook eens met ons mee.
En met meer zijn er ook weer andere verhalen on-
derweg te delen met elkaar.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur heeft een nieuwe datum gepland voor 
de Algemene Ledenvergadering en wel op donder-
dag 23 september. We verwachten dat we elkaar dan 
weer als vanouds en indien nodig met de vereiste 
voorzorgsmaatregelen fysiek kunnen ontmoeten.
De jaarstukken zullen tegen die tijd op de website 
te zien zijn. De uitnodiging en agenda van de Alge-
mene Ledenvergadering ontvangt u eind augustus.

Fietsinfodag “Doortrappen”  op donderdag 9 sep-
tember in Overloon
Veilig blijven fietsen, er samen op uit trekken en de 
laatste ontwikkelingen rond de E-fiets staan tijdens 

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

DANKBETUIGING

Dank je wel voor de bloemen, kaarten 
en de berichten die we mochten ontvan-
gen na het overlijden van mijn vrouw, 

moeder en oma

Miny Deriet-Drabbels
Het heeft ons veel steun gegeven.

Karel Deriet
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.
Vierlingsbeekseweg 28a
5825 AW Overloon
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de dag centraal. De gezellige dag is zeker de moeite 
waard en heeft ook tot doel u in contact te bren-
gen met anderen. Voor deelname wordt een kleine 
bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. De lunch 
wordt verzorgd.

Omdat de fietsen van de deelnemers ter plaatse 
desgewenst ook kunnen worden afgesteld voor een 
goede zithouding, is het wenselijk dat u op uw ei-
gen elektrische of gewone fiets komt. In de middag 
wordt er op de eigen fiets ook een korte fietstocht 
gemaakt. 

Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. Schrijf 
dus ook gerust uw partner of een vriend of vriendin 
in. In verband met de logistiek en lunch moet ieder-
een zich wel vooraf aanmelden.

U kunt zich aanmelden op www.e-biketraining.nl. 
Klik daar op ‘naar aanmelding’ en vervolgens op de 
naam van de kern waar u zich wilt aanmelden, dan 
komt u automatisch op de aanmeldpagina.

Circa 1 week voor de informatiedag krijgt u nader 
bericht met daarin het exacte programma. De da-
gen zijn van 09:45 uur tot 15:30 uur.

Legenda ontwerp Duif als symboliek van de H.Geest 
Doopkapel van de St. Theobalduskerk te Overloon.

Onderstaand een kort resumé over de historie, 
bouw en oorspronkelijk ontwerp van de doopkapel 
van de St. Theobalduskerk te Overloon. 

De vrijstaande vorm van de doopkapel doet denken 
aan een vrijstaand Baptisterium zo-
als dat in de Renaissance gebruikelijk 
was. De Bijbeltekst; Lucas Hoofdstuk 
3, 21 tot 23e vers, over het dopen van 
de Christus door Johannes de Doper 
in de Jordaan, wordt in de vormge-
ving van duif (H. Geest) lichtkoepel 
(het licht vanuit de hemel) crypte 
(de Jordaan) en doopvont in beeld 
gebracht. Alvorens zelf een ontwerp 
te maken heb ik onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheid de gestolen 
bronzen duif zoals Van den Tillart die 
bij de bouw van deze kerk ontwor-
pen en uitgevoerd heeft opnieuw te 
reconstrueren en op de doopkapel te 
plaatsen om recht te doen aan een 
briljant kunstenaar en letterlijk de 
kapel te restaureren.
Bij navraag bij de familie Van den Tillart waren er 
geen werktekeningen, gietvormen of gietmallen 
van deze duif meer, alleen nog een enkele foto. 

Om vanuit foto’s deze Duif te construeren is hoege-
naamd niet mogelijk, je krijgt een vertekend beeld 
waarmee je het oorspronkelijke beeld en de kun-
stenaar geen recht doet. Na diepgaande overwe-
ging leek mij een totaal nieuw ontwerp, wat qua 
vormgeving een ontwerp van deze tijd is, en past bij 
de vormgeving van deze kerk in een niet diefstal-
gevoelig materiaal uitgevoerd, meer wenselijk. Ook 
prijstechnisch bleek dit beter.

Het nieuwe ontwerp
De H. Geest wordt op twee manieren in de kunst 
uitgebeeld namelijk in de symboliek van een duif 
maar ook als vurige vlammen. Dit was voor mij uit-
gangspunt bij het ontwerpen van dit werkstuk.

Gekozen is voor cortenstaal
Dit materiaal is niet diefstalgevoelig.
Net als brons vraagt het geen onderhoud, de oxi-
datielaag vormt de bescherming voor het onderlig-
gende ijzer.

Met dit materiaal kun je uitste-
kend beeldend werken.
Bij het snijbranden mogen de 
ijzerslakken die bij het snijden met 
de vlam ontstaan niet verwijderd 
worden. Dit omdat het smelten 
van ijzer een eigenschap van ijzer 
is en voor mij een beeldend aspect 
bij de vormgeving oplevert. Deze 
manier van werken roept associ-
aties op met oud ambachtelijke 
werkvormen in het verwerken van 
ijzer. 

Afmetingen van het werkstuk
Vanuit een foto heb ik kunnen af-
lezen hoe groot de Duif van Van 
den Tillart ongeveer was ten op-

zichte van de boven breedte van de doopkapel. Van 
de bouwtekening kon ik de maat nemen van de bo-
ven breedte van de kapel en zo een indruk krijgen 
van de reikwijdte van de zijkant van de duif op de 
foto. Zo kom ik tot de conclusie dat de duif van Van 
den Tillart een reikwijdte had van ongeveer 1 meter. 
Deze maat is voor mij uitgangspunt in de maatvoe-
ring van mijn werkstuk. Om het gewicht van het 
werkstuk niet al te zwaar te maken, zodat de koe-
pelconstructie niet teveel wordt belast in het dra-
gen van deze vogel, heb ik gekozen voor staalplaat  
van 4 millimeter dik. Ook deze vogel wordt net als 
de Duif van Van den Tillart met een holle buis op 
een al aanwezige stalen pen geconstrueerd zodat 
hij bij extreem weer de mogelijkheid heeft om met 
de wind mee te draaien. Dit werkstuk is door MMI 
uit Venray uitgevoerd.  

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

33  jjuullii WWoorrkksshhoopp  PPaalllleettsscchhiillddeerreenn 1133..3300  uuuurr
  
44  jjuullii  FFrrüühhsshhooppppeenn  FFrreeuunnddee  EEcchhoo  1111..0000  uuuurr  
  
1133  jjuullii  GGeezzoonndd  oouuddeerr  wwoorrddeenn  CCaafféé  1199..3300  uuuurr  
  
1177  jjuullii  DDaaggwwoorrkksshhoopp  bbeeeellddhhoouuwweenn  0099..3300  uuuurr  
  
1100  aauugg..   EEnnggeelleennaavvoonndd  1199..3300  uuuurr  
  

AAaannmmeellddeenn  vvoooorr  aallllee  iitteemmss  nnooooddzzaakkeelliijjkk!!  KKiijjkk  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee!!  
NNiieeuuwwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  

Ruimte voor úw ideeën! 

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

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

DA Drogisterij & Parfumerie

Zie pagina achteraan.

(Advertorial) 
Makkelijker en sneller afrekenen bij PLUS Verbeeten

Vanaf heden doen klanten van PLUS Verbeeten nog sneller hun boodschappen. 
Het is nu namelijk mogelijk om de boodschappen zelf af te rekenen. Door deze 
zogenoemde Selfpay en Scan & Go varianten bepalen klanten zelf welke 
manier van afrekenen hun voorkeur heeft.  
Selfpay 
Klanten kunnen bij de ingang een handscanner meenemen om tijdens het 
boodschappen doen de producten te scannen. Als ze klaar zijn, wordt de scanner in een 
houder gezet en worden bij een kassa, zonder tussenkomst van een kassamedewerker, 
de boodschappen afgerekend.  
Scan & Go 
Bij de zogenoemde Scan & Go variant is het mogelijk om alle boodschappen op het eind 
in één keer te scannen en af te rekenen. Dit wordt vooral als handig ervaren door 
mensen met relatief weinig boodschappen.   
Om dit te realiseren heeft het kassapark een metamorfose ondergaan. Naast reguliere 
kassa’s zijn er nu dus ook Scan & Go kassa’s. Uiteraard zijn ook daar medewerkers 
beschikbaar om desgewenst de klanten te helpen.  
Ton van Lieshout, ondernemer van PLUS Verbeeten: “Het bieden van service zit in ons 
DNA. Daarom zijn we altijd opzoek naar mogelijkheden om de klant nog fijner 
boodschappen te laten doen. Het zelf willen afrekenen is wens die bij veel klanten leeft, 
ik ben dan ook blij dit vanaf nu aan te kunnen bieden. Uiteraard houden we ook genoeg 
reguliere kassa’s voor klanten die het fijn vinden bij een kassamedewerker te betalen.”  
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Alleen verder met azc zonder alleenstaande 
minderjarigenen veiligelanders

College Boxmeer blijft bij standpunt

Burgemeester en wethouders van Boxmeer willen in 
de toekomst alleen nog vluchtelingen opvangen die 
kans maken om in de gemeente een nieuw bestaan 
op te bouwen. Voor alleenstaande minderjarige 
asielzoekers (AMV-ers) en asielzoekers die geen kans 
maken op verblijf (de zogeheten veiligelanders) is 
wat het college betreft geen plaats meer in het azc 
Overloon. Ook wil het college niet meer dan 500 
asielzoekers huisvesten in het azc. Alleen onder die 
voorwaarden willen B en W de bestuursovereenkomst 
met het COA verlengen.

Dat staat in het richtinggevend voorstel dat het 
college aan de gemeenteraad voorlegt. Het colle-
ge kiest deze koers uit acht mogelijke voorstellen. 
Die variëren van het uitstellen van een besluit, het 
(tijdelijk) verlengen onder voorwaarden tot volle-
dige sluiting van het azc.  En dan biedt het colle-
ge de gemeenteraad nog de mogelijkheid om zélf 
de voorwaarden voor verlenging te formuleren. 
De Boxmeerse gemeenteraad bespreekt het voor-
stel van het college met de verschillende varianten 
in de vergadering van 8 juli. Formeel is het college 
bevoegd om de bestuursovereenkomst te sluiten, 

José Jans winnaar zuilenverschieten

Na een jaar geen activiteiten 
te hebben gehad, was dit voor 
ons weer de eerste activiteit die 
mogelijk was binnen de corona-
regels. Op dinsdagavond 22 juni 

was, traditiegetrouw, weer ons jaarlijks zuilenver-
schieten. Normaal gesproken altijd prachtig weer, 
maar dit jaar helaas in de regen. 
Dit ter nagedachtenis aan onze overleden gilde-
leden, waarbij wij ook altijd beginnen met een 
minuutje stilte voor ieder zijn of haar eigen gedach-
ten. Ook hier schieten wij op een houten vogel en 
degene die het laatste stukje vogel naar beneden 
haalt mag een jaar lang onze herinneringsbokaal is 
zijn of haar bezit hebben. Dit jaar was het José Jans 
die het laatste restje naar beneden haalde. Na 156 
schoten, net voordat het echt donker werd, begaf 
de vogel het. José kreeg uit handen van de voorzit-
ter de herinneringsbokaal uitgereikt.

Muzikaal optreden
Ook met onze muziek zijn we weer, na lange tijd, 
met de repetitie begonnen. Nu de regels allemaal 
versoepeld zijn, willen we dit ook aan het dorp la-
ten horen. Op zaterdag 3 juli rond de klok van 15.00 
uur zullen we een muzikaal optreden verzorgen er-
gens op een plekje in het dorp. Mits het weer het 
toelaat. U bent van harte welkom om hier naar te 
komen luisteren. De plek is, bij het schrijven van dit 
stukje, nog niet bekend maar zal ergens midden in 
het dorp zijn.

Koningschieten 2021
Op zondag 4 juli is het weer Theobalduszondag, 
wat inhoudt dat ons jaarlijks Koningschieten weer 
voor de deur staat. Annie Verberk zal deze dag haar 
koningstitel weer gaan verdedigen.

Omdat we tijdens de voorbereidingen nog niet 
wisten wat er allemaal mogelijk is rond de coro-
naregels hebben we ook dit jaar besloten om ons 
Koningschieten in afgeslankte vorm te houden, op 
dezelfde manier als vorig jaar. Dit houdt in dat we 
niet beginnen met een Heilig Mis in de kerk en nog 
geen publieksvogel hebben. Publiek is wel welkom 
om te komen kijken.

We gaan dit dus weer in besloten kring verschieten. 
Gelukkig ziet het er nu allemaal wat beter uit om-
trent de coronaregels en gaan we er vanuit dat we 
volgend jaar weer gewoon ons koningschieten kun-
nen organiseren zoals jullie van ons gewend zijn.

We hopen dus dat we volgend jaar weer iedereen 
mogen verwelkomen en het dorp weer kunnen la-
ten zien dat we weer een nieuwe koning of konin-
gin hebben.
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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

opwarmen volgens de instructies! 

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227 

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

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

0478-700518

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Overloon - Mill

0478  - 507171  • www.vangemertbv.nl

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels !
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Afscheid Klaas Tan per 24 juni 2021

Na mijn afstuderen in Nijmegen 
en rondzwervingen door het 
land koos ik Vierlingsbeek  als 
vestigingsplaats. Op het kantoor 
van de Nederlandse Maatschappij 

van Tandheelkunde stond het op de kaart als tand-
heelkundig noodgebied. Ik liet het idee los om te 
kiezen voor Rotterdam (mijn geboorteplaats).
Dankzij het echtpaar Van Dongen kreeg ik een locatie 
om te praktiseren vanaf 5 juli 1980. Ook heb ik een 
aantal jaren praktijk gevoerd in Overloon en was ik 
15 jaar justitie tandarts voor de toenmalige open 
inrichting Maashegge.

Graag wil ik mijn vrouw bedanken. Ze hielp mee de 
praktijk op te bouwen en gaf daarvoor haar baan 
op als operatiekamerverpleegkundige. Joke, Sonja, 
Bianka en Jeanne hebben mij als tandartsassistentes 
geholpen en ondersteund.

De verhuizing van de Beekstraat naar de Merlet-
gaarde was een mooie belevenis en bracht ook de 
voordelen van de Beekstraat aan het licht; lekker 
koel tijdens hittegolven en rustig in vergelijking 
met de Merletgaarde (voor de tijd van de Corona). 
Op 1 januari 2019 werd Nancy van Deursen de nieu-

we praktijkeigenaar. We spraken af dat ik in twee-
eneenhalf jaar zou afbouwen met werken. Toch fijn 
dat het ook zo mocht gebeuren!
Eén van mijn bijzondere ervaringen was die met een 
zesjarige jongen. Hij juichte na het horen dat hij een 
gaatje had. Nadat ik van mijn grote verbazing was 
bekomen vroeg ik hem om uitleg. Hij vertelde dat 
hij de enige was in de familie die nog nooit geboord 
was, en nu hoorde hij er ook bij!!!

Vanwege het Coronagebeuren neem ik via dit 
schrijven afscheid en wil ik iedereen bedanken die 
door haar/zijn komst heeft meegeholpen met het 

bestaan van de praktijk. Er zijn mensen bij 
die ik zag opgroeien tot volwassenen en an-
deren bleven vanaf grote afstand naar de 
praktijk komen. Ik ben blij met deze waar-
dering!
Ik wens u, ook namens mijn vrouw die me al-
tijd steunt, al het goede toe in de toekomst.

Met hartelijke groet,
Klaas Tan

Wij als team van de Tandarts in Overloon en 
Tandartspraktijk Vierlingsbeek willen Klaas 
hartelijk bedanken voor de mogelijkheid 
die hij ons geboden heeft zijn praktijk voort 

te zetten. Wij zullen zijn rustige aanwezigheid ze-
ker missen en wensen hem en zijn vrouw alle ge-
zondheid en rust toe. Tijd voor ontspanning!
In verband met de coronamaatregelen is het helaas 
niet mogelijk persoonlijk afscheid te nemen van 
Klaas. Mocht u iets persoonlijks willen overhandi-
gen dan kunt u dit afgeven in de praktijk in Over-
loon en wij zorgen ervoor dat dit bij Klaas en zijn 
vrouw terecht komt.

Wilt u een afspraak maken? Dan vragen wij u om de 
tandarts in Overloon te bellen.

maar gezien de politieke en maatschappelijke dis-
cussie rondom het azc leggen B en W het besluit aan 
de raad voor. 

Lastige keuze
Met het voorstel houdt het college vast aan de eer-
der gestelde voorwaarden aan het COA en gaan B 
en W niet in op het aanbod van het COA. De opvan-
gorganisatie kon niet aan de eisen van de gemeen-
te voldoen, maar kwam de gemeente gedeeltelijk 
tegemoet. Zo wil het COA het aantal plaatsen voor 
AMV-ers met tien terugbrengen tot veertig. Het 
aantal veiligelanders in het azc Overloon is volgens 
het COA al gedaald, waardoor er meer ruimte komt 
voor de opvang van vergunninghouders die wach-
ten op een woning in Boxmeer. Veiligelanders hele-
maal weren mag niet van de wet, aldus het COA in 
een reactie op de eisen van de gemeente

“Het was een verdraaid lastige keuze”, zegt burge-
meester Karel van Soest in een toelichting. “Het is 
een afweging van belangen. We hebben alle begrip 
voor de opstelling van het COA, maar als gemeen-
tebestuur staan we in de eerste plaats voor onze in-
woners. Boxmeer is een gastvrije gemeente en dat 
willen we blijven, voor iedereen die zich aan de re-
gels houdt en die wil meebouwen aan een levendi-
ge gemeenschap.”

Toename
In de voormalige gevangenis in Overloon huisvest 
het COA sinds 2014 asielzoekers. Dat ging tot voor 
enkele jaren zonder veel problemen. Met de komst 
van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 
asielzoekers uit veilige landen namen de klachten 
over vandalisme, criminaliteit en overlast toe en ver-
minderde het draagvlak onder de inwoners van met 
name Stevensbeek en Overloon. 
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Zang & theatergroep Oker
is terug van niet weggeweest!

Sinds een paar weken 
zijn wij weer heerlijk samen aan het repeteren, lek-
ker buiten in de open lucht! Na de zomerstop gaan 
we weer als vanouds in De Pit repeteren, ervan uit-
gaande dat alles dan weer een beetje normaal is en 
we ook weer binnen mogen zingen.

Tijdens de lange lockdown hebben wij echter niet 
stilgezeten! Een aantal leden heeft samen met di-
rigent Dorrie Besouw online gerepeteerd op onze 
vaste dinsdagavonden. Dat viel niet altijd mee om-
dat we elkaar niet konden horen maar toch zit een 
aantal nummers behoorlijk in de grondverf. Die 
nummers repeteren we nu gezamenlijk, fijn om ie-
dereen weer in het echt te zien!

Ben je op zoek naar een nieuwe hobby 
na het lange thuiszitten, kom dan na de 
vakantie eens langs op dinsdagavond 
om 20.00 uur. Nieuwe leden zijn zeer 
welkom! Je kunt luisteren of gewoon 
meedoen en kijken of het iets voor je is. 
Aanmelden kan via de website bij een 
van de bestuursleden maar is niet ver-
plicht. Onze regisseur is Roel Verheggen.

Zang & theatergroep Oker heeft zich 
inmiddels ook aangemeld voor de actie 

van de Plus die zal lopen van 5 september t/m 13 no-
vember! Bij iedere € 10,00 aan boodschappen krijgt 
u een actiecode waarmee u thuis via een speciale
website kunt stemmen op uw favoriete club. Op die
manier kunnen verenigingen een sponsorbedrag
binnenhalen en natuurlijk hopen wij dat uw favo-
riete club Oker mag zijn!

Wij wensen u allen een hele mooie zomer toe waar-
bij u kunt genieten van een hopelijk ‘normale’ va-
kantie!

Tot ziens!
Kijk ook op www.oker-overloon.nl

Tôntje de Snéjer - 60 joar artieste jubileum

Toon van Opbergen, beter bekend in Overloon, als 
Tôntje de Snéjer begon zijn artiestenbestaan 61 
jaar geleden. In 1960 startte hij met het entertain-
ment duo Les Compagnons. Menig bruiloft en par-
tij werd door hen muzikaal opgeluisterd. Vanaf die 
tijd heeft Toon in diverse formaties opgetreden als 
drummer en zanger. Eén van deze formaties was de 
band “DrieTakt”, die ook in Overloon en omgeving 
destijds erg bekend was. En wie kent hem niet van 
zijn vele optredens tijdens de Liedjesmiddagen en 
Bonte Avonden in Overloon. De laatste jaren heeft 
hij nog steeds geregeld optredens als zanger/enter-
tainer bij zorginstellingen, (50 jarige) bruiloften en 
terrasoptredens.

Door corona heeft het geplande jubileumconcer-
tje helaas in 2020 geen doorgang gevonden. Toon 
heeft echter, ondanks zijn 81-jarige leeftijd, nog 
steeds erg veel plezier in het zingen en treedt nog 
graag op als entertainer. Aangezien er nu weer veel 
meer mogelijk is viert Toon zijn 60-jarige artiesten-
jubileum graag met iedereen die hem graag hoort 
zingen. Op zondag 11 juli a.s. geeft hij daarom ook 
een terrasconcert bij IJshuisje “De Papegaai” op het 
Museumplein te Overloon. U bent van harte wel-

kom vanaf 14:00 uur. Uiteraard is dit concert gratis 
toegankelijk. (Bij slecht weer zal het concert niet 
doorgaan en eventueel verplaatst worden).

Toon hoopt u allen op zondag 11 juli te mogen be-
groeten en te entertainen. 
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Fysieke klachten kunnen langdurig opspelen. 

Voor een goed en snel herstel is een adequate en

deskundige begeleiding gewenst.

Met onze expertise hartlongfysiotherapie 

en diëtiste, ondersteunen wij het zorgplan opgesteld 

door Radboudumc-onderzoekers en werken wij nauw

samen met uw specialist en uw HA .

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

 0478 – 641942

Meer weten over de therapeutische mogelijkheden
voor u, neem contact op met Rob of Ingrid.

NNaa  eeeenn  CCoovviidd--1199--iinnffeeccttiiee  
  iiss  hheerrsstteell  ddiikkwwiijjllss  ggeeeenn  ssiinneeccuurree  !!

Wij helpen u graag een 
treetje hoger op.

       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

beauty & health
Carolinasalon

beauty & health
Carolinasalon

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
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Zonder zorgen een woning kopen of verkopen
met een goed bijpassend financieel advies

In het kantoorverza-
melgebouw Eigen-
Loon, vinden we het 
smaakvol en gezellig 
ingerichte kantoor 
van VIND Makelaardij 

& Financieel Advies. Sinds 1 juni komen we naast 
Dick Arts hier een ander bekend gezicht tegen: 
Maurice Lemmens.

Foto: Maurice & Dick

Beide ondernemers zijn bekende gezichten in Over-
loon. Maurice Lemmens? Velen zullen nu denken… 
Is dat  ’t broertje van die muzikant van Lemmens? 
Ja, dat is ‘m! 

De vriendschap van Dick en Maurice begon in de 
zandbak. Ze hebben zowat hun gehele schoolcar-
rière bij elkaar in de klas doorgebracht en tijdens 
hun studie hebben ze samen op kamers gezeten. De 
anekdotes over vroeger volgen elkaar in rap tempo 
op en de tranen van het lachen vloeien alsmaar rij-
kelijker. Het heeft er alle schijn van dat beide heren 
veel plezier hebben beleefd in hun studietijd. Dick: 
“Daar hebben onze docenten wellicht een andere 
mening over. Wij maakten ze het leven niet altijd 
even makkelijk”.

Maurice en Dick waren niet de meest voorbeeldige 
leerlingen. Maar, áls het je lukte om ze te enthou-
siasmeren, dan werkten ze harder dan ieder ander!

Niet uit het oog verloren
De twee zijn elkaar, ook na hun studententijd, niet 
uit het oog verloren. Hun gezamenlijke interesse in 
de woning- en financiële markt, mondt vandaag de 
dag uit in een nieuwe, veelbelovende samenwer-
king bij VIND. Maurice is vooral de financieel expert 
in huis. Dick is niet alleen van de financiën, maar 
ook de makelaar en taxateur die vraag en aanbod 
van woningen met elkaar verbindt. Natuurlijk zul-

len de heren elkaar in het werk over en weer on-
dersteunen.

Makelaar en financieel adviseur onder één dak
Geen zorgen, daar zorgen wij voor! Dat is de slogan 
en grote kracht van VIND zeggen Dick en Maurice. 
“Wij kunnen echt alles op het gebied van wonen. 
We kunnen helpen bij de verkoop en aankoop van 
de woning. Het afsluiten van de hypotheek en alle 

particuliere en eventuele zakelijke verzeke-
ringen voor ondernemers. Het is een com-
binatie van diensten die je niet vaak onder 
één dak tegenkomt. Wij willen onze klanten 
echt ontzorgen. Vooral door het hele traject 
van A tot Z uit handen te nemen. Eén aan-
spreekpunt. Een makelaar en een financieel 
adviseur in één adviesbureau.”

Ontzorgen
“En dat ontzorgen doen we met veel ple-
zier. Wij vinden het niet uitsluitend leuk om 
huizen te verkopen, hypotheken en verze-
keringen te verstrekken. Natuurlijk liggen 
hier onze interesses. Maar wat ons pas echt 
voldoening en plezier geeft, is anderen hel-
pen om hun wensen te realiseren en finan-

ciële zorgen uit handen te nemen. We ontzorgen, 
helpen en denken echt mee, als makelaar en finan-
cieel adviseur.”

“Wij doen ons werk met veel enthousiasme, plezier 
en als de situatie het toe laat met veel humor. Ons 
werk is pas echt af, als ook de klant ons tevreden, 
met een lach op zijn gezicht uitzwaait, vanuit zijn 
nieuwe woning.”

En daarna? 
“Daarna blijven wij graag over de schouder van de 
klant meekijken. Die nazorg nemen wij graag voor 
onze rekening. Dat hoort gewoon zo. Persoonlijke 
situaties van mensen veranderen nou eenmaal. Het 
is belangrijk dat de hypotheek en verzekeringen 
worden afgestemd op die veranderingen. Een soort 
financiële huisarts zou je kunnen zeggen, maar dan 
wel eentje die natuurlijk ook zelf van zich laat ho-
ren.”

“Zin in een bakje koffie? De deur staat bij ons altijd 
open”, zeggen Dick en Maurice.

VIND - Alles voor een zorgeloze verhuizing!
Neem voor informatie of het maken van een af-
spraak een kijkje op:
www.wonenmetvind.nl 
www.vindmakelaardij.nl
www.vindfinancieeladvies.nl
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Dorien van Dijck 
06-30693894 
0478-642527

www.doorvandijck.nl 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

Luisterkindafstemmingen.

Voor jong en oud.

Opleiding tot Luisterkindwerker.

Via �-learning of op lo�atie.

Kinder- en Tieneryogalessen.

Voor kinderen en jongeren

van 4 t/m 15 jaar.

www.ankevanleeuwen.nl
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Agenda
2021

3 juli
Lonse Bieb, Boekenmarkt, Stevens-
beekseweg 2a, 10.00 - 16.00 uur
3 juli
Gilde, muzikaal optreden, ergens 
in het dorp, 15.00 uur
4 juli 
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t 
Helder, 11.00 uur
4 juli
Gilde, Koningschieten, Gildeterrein
5 juli
Groeters, fietsrondleiding, start bij 
Museumpark, 11.00 uur
5 t/m 10 juli
TP Loonse Duinen, Clubkampioen-
schappen, Sportpark
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 juli
Tóntje de Snêjer, terrasconcert, De 
Papagaai, 14.00 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
18 juli
Desdemona, Musical Achtstegroe-
pers 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
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
23 oktober
Festival Schijt aan de Grens, 13.00 – 
17.00 uur, ‘t Helder
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 Keieschie-
ters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit,
12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer, Kloos-
terhuis 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 Mu-
ziekavond, de Pit
23 en 24 september
Loën wet ‘t
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever de 
oplossing in bij Arnold Willemsplein 5, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 4 juli.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de puzzels in
de uitgave van 16 juni:

Truus Jakobs
(RESTARIA LOON)

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.
ABUIS
ADRES
AGENT
ALPENHAAS
ERTSADER
EUROPEES
GUMMI
KOELHUIS
LELIE
LIKEUR
MENSEN
MISLUKKELING
OPSOMMING
PAALTJE

PARKET
PATERNOSTER
RAPIER
RATIO
ROMIG
SALIE
SERRE
SPUITFLES
STEPPE
STOET
STRESS
TENNISBALLEN
TURBO

Nieuw in Ons Eigen Erf /  Puzzelen maar:

Vanaf onze eerstvolgende uitgave, die verschijnt op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
puzzels plaatsen. Dit zijn afwisselend kruiswoordpuzzels, sudocupuzzels of woordzoekers.

De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen worden elke keer één of meerdere 
prijsjes verloot.

De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Bakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.

De winnaars en de oplossing worden telkens gepubliceerd in de daarop volgende uitgave.

Wij wensen iedereen veel puzzelplezier toe! 

T A M G N I M M O S P O
R B E T E J T L A A P E
O U N G E E I S T O E T
M I S L U K K E L I N G
I S E P E U R O P E E S
G I N U U N N A G P L E
T U R B O I R A P I E R
W H M S O I T E D I L R
O L T M R D T F L R I E
T E N N I S B A L L E N
R O R E D A S T R E S S
I K A L P E N H A A S G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

Horizontaal: 1 spelleiding 5 deel v.e. toneel-
stuk 10 bouwmateriaal 12 eirond 14 de oud-
ste 15 klein persoon 18 trekdier 20 drinkbak-
je 21 edelsteen 22 roem 23 Oude Verbond 25 
voegwoord 26 blijkens de akten 28 Romanum 
Imperium 29 aanrijding 32 bordspel 35 Engels 
bier 36 een zekere 37 lijdzaam 41 aandrang 
45 onzes inziens 46 circa 47 titel 48 reeds 49 
Europeaan 50 haarwasmiddel 52 gravin van 
Holland 53 selenium 55 fier 57 boom 58 riv. in 
Frankrijk 61 bijenhouder 64 noodsignaal 65 
Europese vrouw.

Verticaal: 1 zangnoot 2 etcetera 3 Japans bordspel 4 
als 6 sterke drank 7 en volgende 8 Ned. voetbalclub 
9 en andere 10 uitroep 11 water in Utrecht 13 vo-
gelnaam 14 parvenu 16 koon 17 soldatenvoedsel 19 
teken 24 godsdienst 27 dans 30 hoeveelheid 31 een 

weinig 33 struik 34 steen 37 pl. in Zeeland 38 partij 
in een geding 39 maar 40 akelig 41 ternauwernood 
42 uitholling door stromend water 43 dichterbij 44 
doorzichtig materiaal 51 muziekteken 54 cilinder 56 
grote bijl 59 hectare 60 achter 62 titel 63 water in 
Friesland.
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      Warme Bakker Degen 

Reclame: 5 t/m 10 juli 
• ¾ Sinaasappelvlaai       €   9,90 
• Bruin meergr Lonse mik       €   2,70
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis

Reclame: 12 t/m 17 juli 
• Appelvlaai      €  7,95 
• Tarwe rogge pompoenpit     €   2,70
• 4 Tarwebollen + 1 gratis

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

MUSEUMPARK 1 - OVERLOON - WWW.OORLOGSMUSEUM.NL - 0478-641250
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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   14 juli
aanleveren uiterlijk 7 juli 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!

 

Belangrijke telefoonnummers:

1. Als elke seconde telt, bij

levensgevaar of heterdaad,

bel dan onmiddellijk 112

2. Politie: 0900 8844 

Wijkagent janne.blom@politie.nl

3. Anoniem bellen: 0800 7000

4. Huisartsenpost Boxmeer

0900 8880 spoed op ma t/m vr 

tussen 17.00 - 08.00 uur, in het 

weekend en op feestdagen, voor

dringende medische vragen die

niet kunnen wachten tot het

eerstvolgende spreekuur van uw

eigen huisarts 

5. Brandweer: 088 0208208

6. Maasziekenhuis Boxmeer:

0485 845000

7. Gemeente Boxmeer: 0485 585911

Belangrijke telefoonnummers:

1   Als elke seconde telt, bij levensgevaar

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

 0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer: 

0485 845000

7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fietspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

 • Zorgloket: 0485 585865

 

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

 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto  
met de beste service? 
Welkom bij HW auto’s! 


