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Kindervakantieweek 2021
27 t/m 29 juli

Over een paar weken begint 
Kindervakantieweek 2021. Het wordt een bijzonder 
jaar, want dit jaar bestaan we 5 jaar. Aangezien dat 
een goede reden is voor een feestje is het thema van 
dit jaar: Feest! Op het gildeterrein zullen de meest 
feestelijke hutten gebouwd worden en ook de activi-
teiten staan dit jaar weer in het teken van het thema.

Corona
Gelukkig hebben we op dit moment niet 
met grote beperkingen voor de kinderen 
te maken. Volwassenen en oudere kinde-
ren zullen waarschijnlijk nog wel met re-
gels rondom afstand houden te maken 
hebben. Aangezien niemand weet of er 
komende weken iets in de regelgeving ver-
andert, bekijken wij op het laatste moment 
aan welke regels we ons moeten houden 
en of het mogelijk is om toeschouwers toe 
te laten. Wij vragen iedereen die komt hel-
pen of komt kijken om begrip hiervoor en 
om zich aan de geldende regels te houden. 
Alleen zo kunnen we de week voor de kin-
deren door laten gaan.

Inzameling textiel
Eerder hebben we in Ons Eigen Erf een oproep gedaan 
om textiel te verzamelen. Heeft u nog iets liggen (la-

kens, kussenslopen, gordijnen etc.) waar u niets meer 
mee doet, maak ons er dan blij mee. Wij staan klaar om 
uw spullen in ontvangst te nemen op:

Donderdag 22 juli
18.30 - 19.30

14 Oktoberplein

Donderdagochtend 29 juli voor de jongste 
inwoners van Overloon
Op donderdagochtend is er een program-
ma voor alle kinderen uit Overloon uit 
groep 1 en 2 of die nog niet op de basis-
school zitten. Je kunt dan onder andere 
koek versieren, schminken, knutselen en 
een ponyritje maken. De poppendokter is 
ook aanwezig, dus als je wil, mag je je pop 
of knuffel meebrengen. Het programma 
begint om 9.30 uur en duurt tot 11.00 uur. 
Deze ochtend is het de bedoeling dat ou-
ders bij hun kinderen aanwezig blijven.
Optocht
Op donderdag 29 juli rond de klok van 
19.00 start onze optocht door het dorp.
De route is:

• Stevensbeekseweg
• Engelseweg
• 14 Oktoberplein
• Venrayseweg
• Museumlaan
•  GeneraalHasbroucklaan
• Generaal Whistlerlaan
• Kerkpad
• Derpshei
• Engelseweg
• Stevensbeekseweg

Met sportieve groet, 
Werkgroep kindervakantieweek

Met sportieve groet,

Werkgroep kindervakantieweek

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek 

kvwoverloon@hotmail.com 

facebook.com/KindervakantieweekOverloon 

Foto: Albert Hendriks
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Het mag geen naam hebben

•  Bij handel in eendagskuikens moet je snel handelen - anders zijn het geen
eendagskuikens meer…!

•  Ben maar kind in Overloon - er is zóveel te doen - geen tijd om op vakantie
te gaan…!

•  Openingszin voor ‘n sprookje: Er was eens een heel oude koning in Over-
loon…!

Helaas, helaas, maar het zomercarnaval 
dat plaats zou vinden op 17 juli kan

helaas niet doorgaan in verband met de 
coronamaatregelen die zaterdag

10 juli ingegaan zijn.

Livemuziek Beachpark Overloon

Het Beachpark is nu al ruim een maand open en 
draait inmiddels op volle toeren. Steeds meer groe-
pen ontdekken de combinatie van lekker sportief 
bezig zijn met daarna de gezelligheid op het terras.

Wist u overigens dat kinderen t/m 12 jaar gratis ge-
bruik mogen maken van het Beachpark, inclusief de 
velden, mits deze niet zijn verhuurd, echter geldt: 
onder begeleiding van een ouder.

Om de sfeer van het Beachpark nog meer te bena-
drukken, is er de komende tijd ook enkele keren 
livemuziek.

Zondag 18 juli: 60’s/70’s band Old Friends uit Venray
Hun repertoire bestaat uit nummers van de Sha-
dows, Elvis Presley, Roy Orbison, etc. Aanvang: 17:30 
uur, na afloop van de Formule 1 GP van Silverstone, 
die u overigens ook binnen en buiten op het ter-
ras kunt zien. De entree is gratis en er is géén toe-
gangscontrole. 

Zaterdag 24 juli: coverbands Trademark uit Horst/
Venray en het Italiaans/Belgische duo We Two.

Het repertoire van Trademark zijn nummers van The 
Scene, Normaal, Status Quo, Golden Earing, etc. Het 
repertoire van We Two bestaat o.a. uit nummers van 
Beatles, Dire Straits, Toto, Bee Gees, Eros Ramasotti,  
Zucherro, etc. 
Aanvang: 20:00 uur en de entree is gratis en er is 
geen toegangscontrole.

Zondag 8 augustus coverband Renuwal uit Overloon/
Venray
De bandleden zijn o.a. Harry Elbers op drums en Jan 
Melsen op gitaar. Het repertoire van Renuwal zijn 
o.a. nummers van Eagles, Bellamy Brothers, CCR,
Danny Vera, etc. Aanvang: 16:00 uur. Entree gratis
en geen toegangscontrole.

Op het moment van verschijnen van Ons Eigen Erf is 
nog niet helemaal duidelijk of deze activiteiten door 
kunnen/mogen gaan. Houd daarom de website en 
social media in de gaten.

Voor alle 3 de data geldt dat we uiteraard hopen op 
mooi weer en een aangename temperatuur, zodat 
we heerlijk buiten kunnen vertoeven. Mocht het 
onverhoopt toch slecht weer zijn, dan gaan deze 
3 optredens gewoon door, maar dan binnen in de 
sporthal van de Raaijhal.

Alle informatie over Beachpark Overloon en de op-
tredens van de bands vindt u ook op de website van 
de Raaijhal: www.raaijhal.nl

Kom lekker genieten      
Tot ziens op het Beachpark!
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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 18 juli – 25 juli
Zondag 18 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor

Intenties: Jaargetijde voor Toon en Bertha Ver-
blakt-Mertens en jaargetijde voor Martinus van Osch

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

Kosterdienst
18 juli
Nellie van Gemert, tel. 642504
25 juli
Tiny Willems, tel. 641814

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 15 en 22 
augustus bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze ui-
terlijk dinsdag 3 augustus op te geven. U hebt daar-
voor de volgende mogelijkheden: met een envelop 
in de brievenbus naast de voordeur van de pastorie 
of via het e-mailadres van de parochie (info@the-
obaldusparochie.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. 

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

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

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

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

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht 
Gemeenteraad verlengt bestuursovereenkomst met COA niet

De gemeenteraad van Boxmeer stemt unaniem niet 
in met verlenging van de bestuursovereenkomst voor 
het asielzoekerscentrum in Overloon. Dat betekent 
dat het azc uiterlijk in mei 2022 gaat sluiten. 

De partijen in de raad betreuren dat het zover heeft 
moeten komen. Ze benadrukken dat  Boxmeer een 
gastvrije en tolerante gemeente is, waar mensen in 
nood niet vergeefs aankloppen. De fracties voelen 
zich gedwongen om dit besluit te nemen, omdat 
het Rijk en het COA de afgelopen jaren te weinig 
hebben gedaan om de problemen veroorzaakt door 
een kleine groep asielzoekers op te lossen. En de 
raad heeft er geen vertrouwen in dat dit nu op kor-
te termijn wel gaat lukken. De raad wil dat er een 
einde komt aan de overlast voor de inwoners van 
vooral Overloon en Stevensbeek. Hoe spijtig dat 
ook is voor de overgrote meerderheid goedwillende 
vluchtelingen.

Onvermijdelijk
Burgemeester Karel van Soest zei goed te kunnen 
leven met het besluit, dat zich vorige week al afte-
kende in de commissie. Van Soest gaat het besluit 
aan het COA overbrengen en stuurt het even-
eens naar de staatssecretaris. 
Aansluitend op het raadsbesluit legde de bur-
gemeester een verklaring af. Daarin schetste 
hij kort de geschiedenis van het azc: de eerste 
jaren, waarin voorkomende onregelmatighe-
den steeds beheersbaar waren, en de kente-
ring na de komst van vluchtelingen uit veilige 
landen, waaronder alleenstaande minderjari-
gen.

Volgens Van Soest is het besluit van de ge-
meenteraad om te overeenkomst met het COA 
niet te verlengen onvermijdelijk. Daarvoor 
houdt de Boxmeerse burgemeester het Rijk en 
het COA verantwoordelijk. Het ministerie en 
het COA  hielden vast aan het spreidingsbe-
leid voor de overlastgevende asielzoekers en 
kwamen altijd pas achteraf met maatregelen. 
Ook wilde en kon het COA niet voldoen aan 
de voorwaarden die de gemeente aan voort-
zetten van het azc stelde.

Domino-effect
Van Soest waarschuwde voor een domino-effect in 
ons land. Ook andere gemeenten in ons land met 
een azc hebben twijfels over de aanpak van het Rijk 
en het COA. “Wanneer meer gemeenten het besluit 
van Boxmeer, en eerder andere gemeenten, volgen, 
dan hebben het Rijk en het COA een groot pro-
bleem dat ze helaas dan zelf veroorzaakt hebben”, 
aldus de Boxmeerse burgemeester.

Gedupeerden
Van Soest stond verder stil bij de gedupeerden van 
het falende beleid: de eigen inwoners die de over-
last aan den lijve hebben ervaren en de echte vluch-
telingen, die zich door crimineel gedrag van ande-
ren ook in ons land onveilig moeten voelen. In het 
bijzonder vroeg hij aandacht voor de positie van de 
vrijwilligers uit Overloon en Stevensbeek die zich 
al jaren belangeloos voor de bewoners van het azc 
inzetten. Zij moeten zich in eigen dorp verdedigen 
voor hun werk en durven soms nauwelijks te vertel-
len dat ze vrijwilligerswerk doen. “Ik ben daarvan 
geschrokken en heb persoonlijk veel bewondering 
en respect voor de vrijwilligers en hun werk.”

Foto: Albert Hendriks
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Online les of online mess…

Wat een raar jaar was dit 
weer. De pandemie is er nog 
steeds, maar de maatregelen 
zijn gelukkig voor een heel 
eind weg. Alles was dicht, 
restaurants, winkels en na-
tuurlijk scholen. Van basis-
school tot universiteit, alles 

was dicht, en niet voor de eerste keer. Dus, hoe was 
deze tweede sluiting van de scholen? Was het beter 
of juist erger? En hoe hebben de leerlingen dit onder-
vonden?

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik 
ben Samara, ik ben 15 jaar oud en 
zit op de middelbare school. Op dit 
moment zit ik in de 4de klas VWO op 
Metameer Stevensbeek, en ook ik 
heb dit jaar weer thuisschool gehad. 

Het begon allemaal in december 
2020. De besmettingen gingen hard 
omhoog en het duurde niet lang of 
we zaten alweer in een nieuwe lock-
down. Alles, inclusief scholen, ging 
dicht. Alle bureaus konden opge-
ruimd worden en alle meeting apps 
weer gedownload. Dit keer was het 
wel minder een zooitje dan de eer-
ste lockdown. Leraren wisten hoe 
ze een online les moesten opstarten 
en alle kinderen hadden al een account. Veel kinderen 
zagen erg op tegen nog een lockdown, maar ik vond 
het juist fijn. Ik kan mij thuis beter concentreren dan 
op school, en krijg thuis de stof prima mee. Ik weet dat 
velen hier wel moeite mee hebben, omdat als ze thuis 
zitten soms niet de hulp krijgen die ze nodig hebben, 
maar met een beetje extra ouderlijke hulp hebben de 
meeste kinderen zich hier toch doorheen geslagen.

Het de hele dag thuiszitten bracht ook nog een ander 
probleem met zich mee. Eenzaamheid. Veel kinderen 
zaten de hele dag alleen thuis, zonder enige sociale 
contacten. Geen klasgenoten, geen vrienden, nie-
mand. Vooral als je wel houdt van een feestje was dit 
moeilijk. Ik had hier zelf ook weinig problemen mee, 
maar dit kwam mede doordat ik samen met een vrien-
din een goede oplossing gevonden had. We belden ge-
woon de hele dag. We deden dit via WhatsApp, want 
dan kost het geen geld, en zo konden wij toch de hele 
dag samenwerken en gezellig kletsen.

De lockdown bracht wel iets minder leuks met zich 
mee, alle reisjes en feestjes werden afgelast. Geen 
reisje naar Engeland, geen uitwisseling met Spanje, 
en ook geen buitenlandse stage. Ikzelf had hier een 
beetje geluk mee aangezien ik met mijn uitwisseling 
wel naar Finland ben geweest. De Finnen zijn helaas 
niet hier kunnen komen. Het waren niet alleen reisjes 
die niet doorgingen, ook de feestjes gingen niet door. 
Zo hadden bijvoorbeeld alle klassen geen Kerstontbijt 
en examenleerlingen dit jaar geen examenfeest. Veel 
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Toos en Jan Lamers
50 jaar getrouwd

Als meisje van vijf jaar verhuist 
Toos Klaassen (nu 72) met haar 
ouders en zusje vanuit haar 
geboortedorp Beuningen 
naar Ottersum, in die tijd bij-
na ’n wereldreis. Aan het eind 

van de straat waarin het gezin neerstrijkt, woont - net 
voor de grensovergang naar het Reichswald - de dan 
7-jarige Jan Lamers (nu 74). Hun beider vaders kunnen
het al snel goed met elkaar vinden; er wordt veel sa-
mengewerkt. Als bij de Klaassens het paard wordt ver-
ruild voor ’n tractor, gaat die tevens het zware werk bij
Lamers doen. Op haar beurt egt het paard van Lamers
bij Klaassen. Zo wordt er veel geëffend. Het is dus meer
de vraag hoe Toos en Jan elkaar kunnen ontlopen, dan
kunnen ontmoeten. Maar aan ontlopen is geen enke-
le behoefte, hebben wij uit welingelichte bron verno-
men. Het raakt “aan” na een KPJ-avond in het zaaltje
achter café ’t Swaantje in hun woonplaats, tegenover
het alom bekende Heldro ijs. Dáár, bij Heldro, wordt
het eerste gezamenlijke ijsje gelikt. Hoe romantisch wil
je het hebben? Op 28 juli 1971 trouwen ze in het stijl-
volle Raadhuis van Ottersum. De kerkelijke inzegening
vindt plaats aan de overkant van de straat in de Johan-
nes de Doperkerk.

Toos is kraamverzorgster van beroep. We kunnen er 
ons nu niets meer bij voorstellen, maar 50 jaar geleden 
is het nog gebruikelijk dat je als meisje bij het trouwen 
moet stoppen met werken. Toos krijgt bij haar ontslag 
nog wel een getuigschrift van goed gedrag mee.
Ze gaat werken bij particulieren. Als er kinderen ko-
men blijft ze voorlopig thuis; Toos en Jan krijgen twee 
dochters - Thea en Carin. Met haar ervaring in de 
kraamzorg weet Toos dat prima te handelen.

Jan volgt de Mulo in Gennep en de Middelbare Land-
bouwschool in Cuijk.
De jonge Jan wil boer worden, maar dat wil zijn oud-

ste broer ook en pa Lamers heeft maar één boerderij. 
Daarom gaat Jan enkele jaren werken als bedrijfsver-
zorger; vervanging van de boer die door ziekte of va-
kantie even niet voor z’n dieren kan zorgen.  

In 1969 wordt hij aangesteld als bedrijfsleider op het 
varkensfokbedrijf van Euribrid aan de Heikantweg 
hier in Overloon. Het eerste half jaar is hij in de kost 
bij Hotel Wilhelmina van de familie Zijp (nu Partycen-
trum Bos). Na hun trouwen wonen ze eerst twee jaar 
in Sambeek. Daarna gaan ze in Overloon bij het bedrijf 
aan de Heikantweg wonen. In 1980 wordt door Euri-
brid het KI-station aan de Rondweg geopend, waar 
Jan ook de leiding over krijgt. Toos gaat er dan ook 
werken. Samen met enkele collega’s zorgt ze voor de 
telefoondienst, administratie en de bezorging voor 
het KI-station. In 1985 verhuizen ze naar het huis op de 
Bergkamp waar ze nog steeds met veel plezier wonen. 
Jan lepelt alle data op alsof het gisteren gebeurd is. 
In 1999 stapt hij over naar Nutreco Pluimvee en wordt 
verantwoordelijk voor de inkoop van broedeieren en 
eendagskuikens en het financiële gedeelte. Dat brengt 
hem weer de halve wereld over. Dit blijft hij doen tot 
zijn pensioen.

Hun dochters Thea en Carin hebben elk twee kinderen 
en Thea is ook al oma. Toos en Jan zijn dus de trotse 
overgrootouders. Toe maar!

Sinds 1995 heeft Jan veel vrijwilligerswerk verricht 
voor een aantal organisaties in Overloon en omge-
ving. Het is teveel om op te noemen, dat doen we dus 
ook niet. Onder anderen was hij voorzitter van SSS’18 
en maar liefst 10 jaar bestuurslid, waarvan bijna 9 jaar 
voorzitter van de KBO. Dat alles brengt onze koning 
Willem-Alexander in 2019 op het idee om Jan te be-
noemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!
Al een aantal jaren - en nog steeds - is Jan betrokken 
bij Big Challenge, een organisatie uit de agrarische 
sector die zich inzet als fondsenwerver voor KWF Kan-
kerbestrijding. Ze zamelen voor dit goede doel geld in 
tijdens de jaarlijkse Alpe d’HuZes.
Voor de KBO is het drukke baasje nog vrijwillig oude-
renadviseur, belastinginvuller en webmaster. Dat staat 
nu even op een laag pitje, omdat hijzelf is getroffen 
door een tumor op zijn tong. Hij is in april geopereerd 
en heeft er inmiddels al heel wat bestralingen opzit-
ten. Praten gaat gelukkig weer, want wat is Jan zonder 
praten? En, zo zegt hij strijdbaar: “Opgeven is geen 
optie - ’t kumt goêd!”.

Een echte hobby van Jan is het kweken van bloemen. 
Fuchsia’s, Geraniums en Oleanders. Alles kweekt hij 
zelf op en vertroetelt ze dan alsof het eendagskuikens 
zijn. Hun serre geeft in deze tijd van het jaar een mooi 
uitzicht op die weelderige kleurenpracht.

Wie denkt dat Toos gedwee gaat zitten wachten tot 
Jan thuis komt, heeft het mis. Zij is onder andere actief 
als vrijwilligster bij de Zonnegroet en in de Pit. Daar-
naast wandelt ze graag.
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Samen stappen ze regelmatig op de fiets om in bewe-
ging te blijven. Ze komen nogal eens “toevallig” uit 
in hun vroegere woonplaats Ottersum, bij Heldro ijs, 
waar dan nog steevast ’n ijsje wordt gelikt. “Nergens 
hebben ze lekkerder ijs!”, zeggen ze in koor. Volgens 
ons is dat vals chauvinisme, want we hebben hier in 
Overloon toch ook fantastische ijsscheppers. We laten 

ze maar in die waan - als ze er maar van genieten!

Een groot feest zit er vanwege Jan’s ziekte nu niet in, 
maar met kinderen en kleinkinderen én achterklein-
kind gaan ze dit jubileum zeker vieren. De redactie fe-
liciteert hen van harte met dit prachtige jubileum.

Wil jij ook een unieke en duurzame
zandwatertafel in de speeltuin?

De afgelopen maan-
den is de speeltuin Gewoon Buiten gelegen in het 
museumpark een fitnesstuin rijker. Wil jij ook dat 
wij een duurzame zand-watertafel kunnen aan-
schaffen die past in de stijl van de speeltuin? Help 
ons dan mee, want wij hebben daar heel veel geld 
voor nodig!

Ga dan zoveel mogelijk lege statiegeldflessen inza-
melen en lever ze in bij de PLUS in Overloon/ Vier-
lingsbeek en doneer jouw bonnetje in de brievenbus 
bij de flessenband. De actie loopt in de maanden juli 
en augustus 2021. Verspreidt dit bericht onder de 
mensen die jij kent, zodat we hopelijk dit jaar nog 
deze aanwinst rijker zijn.

De opbrengst van de ingezamelde statiegeldflessen 
doneert PLUS Verbeeten aan de Stichting Recreatie 
en Meer, zodat zij zo snel mogelijk verder kunnen 
met het sparen voor een zandwatertafel.

Wat verder heel bijzonder is dat het totaalbedrag 
dat opgehaald wordt, door het fonds het gehandi-

capte kind opgehoogd wordt met 50%, waardoor 
het ook voor kinderen met een beperking ook toe-
gankelijk is, want wie wil er nou niet dat alle kinde-
ren zich welkom voelen in onze speeltuin.

Wil je de ontwikkelingen van de speeltuin “Gewoon 
Buiten” volgen? Kijk dan op 
www.speeltuingewoonbuitenoverloon.nl

Na een raar jaar is het 
jeugdorkest van Fanfare 
Vriendenkring gelukkig al-
weer een paar weken aan het 
repeteren.

Op zaterdag 17 juli is de laatste repetitie voor de va-
kantie. Hier maken we een leuke buitenrepetitie van!

We starten om 15:00 uur en iedereen is welkom met 
inachtneming van de Coronaregels! Bij slecht weer 
is het in de Pit.

Tot 17 juli om 15:00 uur buiten bij de kerk!
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Outdoor Overloon biedt meer dan 5 jaar buiten activiteiten aan 
voor allerlei soorten groepen. 

In verband met de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar instructeurs voor deze 
buiten activiteiten. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het klaar 

zetten van de activiteiten, de ontvangst van de gasten, het begeleiden van de 
activiteit en naderhand het netjes achterlaten van het terrein.

is representatief en toegankelijk;
durft voor een groep te praten;
is goed in de omgang met jong en oud;
staat met beide benen op de grond;
neemt verantwoordelijkheid en eigen initiatief;
draagt zorg voor de veiligheid gedurende de activiteit;
geeft feedback op zaken die beter kunnen, 
denkt mee in verbeteringen.

leuke collega’s en een informele cultuur;
veel mogelijkheden tot zelfontplooiing;
je leert veel verschillende mensen kennen;
bent bezig op een actieve manier;
werzkzaam in de buitenlucht in een natuurrijke omgeving.

Wij zijn met name op zoek naar weekendmedewerkers
 vanaf 18 jaar in de periode april tot en met oktober. 

Spreekt dit je aan dan ontvangen we graag je bericht op info@outdooroverloon.nl. 
Een vrijblijvend gesprek behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Voor meer info over ons en over onze activiteiten:
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Miep Gerrits en Geert Weerts
vijftig jaar getrouwd

Op 30 juli 1971 is de grote 
dag dat de twintigers, Miep 
Gerrits en Geert Weerts, in 
vol ornaat elkaar liefde en 
trouw beloven voor de rest 

van hun leven. Miep, dochter van Grad Gerrits en 
Lies Aerts, groeide op aan de Peelkant. Geert, zoon 
van Piet Weerts en Mieneke Nellissen, haalde zijn 
eerste kattenkwaad uit in ’t Helder, tegenover waar 
nu het oefenterrein van de rijvereniging ligt. 

Doordat ze allebei even oud zijn en allebei opgroei-
den in Overloon, kennen ze elkaar al vanaf de kleu-
terschool. Bovendien werkt Geert als jongeling re-
gelmatig bij Grad Gerrits, zijn latere schoonvader, 
op de boerderij. Wat hem daar zo trok, hebben we 
hem niet kunnen ontfutselen: was ‘t het boeren-
werk, was het Grad’s middelste dochter of misschien 
wel alle vijf, of waren het de duiten die hij daar kon 
verdienen? We kunnen het u niet vertellen! En waar 
het echt “aan” ging? Ze houden het op de “Oude 
Heerlijkheid” in Oploo. Hun bruiloft vieren ze in 
“De Duivenbos”, waar Miep dan werkt. Het hore-
cavak leert ze als ijsverkoopster bij Joost en Marie 
Kersten in het museum en op bruiloften bij Fren en 
Miet Deriet. Dat vak verstaat ze als de beste, hebben 
wij geconstateerd; ze schenkt verrukkelijke koffie!

Miep en Geert krijgen twee kinderen, zoon Robert 
en dochter Bianca. Ze hebben geen kleinkinderen, 
dat vinden ze wel jammer maar ze kunnen er mee 
leven. 
Geert gaat, na de land- en tuinbouwschool in Ven-
ray te hebben gevolgd, werken als tractorchauffeur 
bij een loonbedrijf in Rijkevoort. Als hij de leeftijd 
ervoor heeft haalt hij het groot rijbewijs. Vervol-
gens toert hij een groot deel van zijn arbeidzaam 
leven met de vlam in de pijp door Europa. In o.a. 

Polen, Italië en Spanje zitten de klanten met smart 
op zijn lading te wachten. Meestal is hij alleen in 
de weekenden thuis. Miep werkt in die tijd bij be-
kenden in het huishouden of in de horeca. En zo 
nu en dan komt Geert (zonder vooroverleg, volgens 
Miep!) plotseling met activiteiten voor haar op de 
proppen. Dat begint al in hun jeugd. Geert is dan 
actief voor het Overloonse wielercomité en zo staat 
Miep in 1968 en -69 als Rondemiss te stralen tus-
sen de bezwete winnaars van de klassieker rond de 
Theobalduskerk. In 1979 belt hij vanuit een verga-

dering van de voetbalclub: “Miep, 
je moet even komen, want we heb-
ben de kantine overgenomen”. Ver-
volgens beheren ze bijna 10 jaar 
de lokaliteit waar SSS’18 overwin-
ningen viert en teleurstelling weg-
drinkt. De volgende exercitie is dat 
hij thuis komt en zegt: “We hebben 
café ’t Huukske in Venray gekocht”. 
Of daarover voorafgaand overleg is 
geweest zijn ze het nog niet eens. 
Onze indruk is dat er minimale rug-
gespraak heeft plaatsgevonden. In 
elk geval runnen ze samen 11 jaar 
deze uitspanning. Zo zie je maar 
weer dat je ook met weinig overleg 
en veel onderling begrip ver kunt 
komen - daar kan onze regering nog 
wat van leren! 
Het jonge stel woont aanvankelijk in 

de achterbouw van de boerderij van Geert’s ouders. 
Inmiddels huizen ze al 47 jaar op de Pritter in de 
Pater Bleijsstraat. Handige Geert doet zelf “gewoon 
aan begonnen” (af en toe met hulp van schoonzoon 
Twan) de nodige verbouwingen en uitbreidingen 
die gezien mogen worden. 

Niet alles gaat voor onze jubilarissen over rozen. 
Ziektes en kwalen gaan ook hun huis niet voorbij. 
Onder andere wordt Geert in 2016 getroffen door 
een herseninfarct wat veel beperkingen met zich 
meebrengt. Om toch te kunnen fietsen heeft hij een 
driewieler aangeschaft. Van z’n ritjes op de Honda 
Goldwing 1500 GL kan hij nu alleen nog nágenie-
ten.
Miep houdt zich bezig met schilderen en kaarten ma-
ken. Totdat corona de carnaval stil legde was ze elk 
jaar druk met kleding maken voor de optocht, waar 
de familie Gerrits al sinds jaar en dag met veel succes 
aan deelneemt. Geert gaat graag fietsen en ’n paar 
keer in de week laat hij de hond van Bianca uit.
Of en hoe ze hun 50-jarig huwelijk kunnen vieren, 
weten ze nog niet. Als het even kan wordt er in elk 
geval ’n borreltje op gedronken en zingen ze met 
z’n allen: “zij leven nog lang en gelukkig…”. De 
redactie feliciteert hen van harte met dit prachtige 
jubileum.
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Wij konden hem niet bij ons houden,
hij die van ons hield.
Maar hij die van ons hield,
houden wij altijd bij ons. 

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor al het goede dat 
hij ons gegeven heeft, berichten wij u dat van ons is 
heengegaan mijn dierbare man, onze geweldige vader, 

trotse opa en overgrootvader

Piet Bloemen 
echtgenoot van

Mien Bloemen-Nooijen
 3 oktober 1933 †  28 juni 2021

Mien

José, René † en Ben
Judith en Arnold

  Norah, Julian
   Rebekka en Regy

 Trudie en Wilbert
  Math en Susan
   Guus, Lot, Teun
  Janine en Rob
   Mart, Saar
  Mieke en Ruud
   Liv
  Willem en Aniek

 Ben †

Gemmie en Toon
Lindy en Patrick

  Mijke

Correspondentieadres:
Zorgcentrum Aldenhorst 
t.a.v. Mien Bloemen-Nooijen (kamer 54)
Pastoor Maasstraat 7, 5451 PA  Mill

De kerkdienst en de begrafenis in Overloon hebben  
plaatsgevonden op vrijdag 2 juli.

Dankbetuiging

Ondanks dat het afscheid in kleine kring moest 
plaatsvinden hebben wij uw steun gevoeld na 
het onverwachte overlijden van onze lieve oma, 

moeder en echtgenote

Maria Hendriks-de Bruijn
•16 mei 1945    †17 juni 2021

De lieve woorden, kaarten, appjes, bloemen en 
mooie herinneringen die u met ons deelde, helpen 
ons met het verwerken van dit verlies. Het is fijn te 
weten dat ze niet alleen voor ons, maar ook voor zo 

vele anderen veel betekend heeft.

Toon Hendriks
Rächel en Henny
Werner en Bianca
Hessel en Bianca

Noud en Silke
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Herder Frank heeft veel schapen en
een heleboel lammetjes

Van 14/7 tot en met 28/8 en van 16/10 tot en met 31/10:   
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.                              
opgave woensdag voor 11.00 uur.   
Zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. 
opgave vrijdag voor 19.00 uur.
Reserveren en betaling bij de receptie Landal de Vers.
Prijs: €6.00  p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis)
Er mogen geen honden mee.

Publicatie voor 14 juli en 11 augustus blokje 1 
Publicatie voor 6 oktober blokje 2

Herder Frank heeft veel schapen en 
een heleboel lammetjes 

Van 14/7 tot en met 28/8 
Woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.      
opgave woensdag voor 11.00 uur.    
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Prijs: €6.00 p.p. (kinderen onder de 3 jaar gratis) 
Er mogen geen honden mee. 

Landal De Vers 
0478-642000 

WIJ ZIJN GESLOTEN VAN 
23 AUGUSTUS T/M 3 SEPTEMBER 

Waarneming is gebaseerd op de eerste letter 
van uw achternaam: 
Letters A – J: Dokter Mosch, 
Merletgaarde 32a, Vierlingsbeek, tel. 631315. 
Letters K – Z: Dokter Mooij,  
Baansestraat 6a, Overloon, tel. 640840. 

BESTEL UW MEDICIJNEN S.V.P. TIJDIG 

Van maandag tot en met vrijdag tussen  
17.00-08.00 uur en in het weekend kunt u 
voor spoedeisende huisartsenhulp terecht via 
tel. 0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl 
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Kermisgeld of mooie prijzen verdienen?

Doe dan mee met de kleur- en 
tekenwedstrijd én onze Lónse 
Kinderkleedjesmarkt. 
Alles wijst erop dat we dit jaar 

weer kermis kunnen vieren van vrijdag 13 tot en 
met woensdag 18 augustus! Op zaterdagmorgen 
kun je kermisgeld verdienen op de Lónse Kinder-
kleedjesmarkt. Ook hebben we een kleur- en teken-
wedstrijd. De kleur-/tekenplaten worden op school 
uitgedeeld.

Kleur- en tekenwedstrijd
Verras jij ons met een geweldige tekening of prach-
tige kleurplaat? Jij mag kiezen tussen kleuren of 
een eigen creatie. Wij zijn heel benieuwd hoe jouw 
kleurrijke of creatieve kermisplein er uit gaat zien. 

Lever jouw creatie vóór 9 augustus in bij de brieven-
bus van de Pit en win leuke prijzen!

Lónse kinderkleedjesmarkt
Ontspullen of lekker opruimen? Centen verdienen 
voor De Lónse Kermis? Bewaar de beste dingen voor 
de Kinderkleedjesmarkt op zaterdag 14 augustus 
om 11.00 uur, zoals het er nu naar uitziet op het 
schoolplein van de Josefschool. Als dit anders is, lees 
je hierover op Facebook, Instagram en onze websi-
te. Je kunt je aanmelden via Facebook of delonse-
kermis@gmail.com.

Meer weten? Kijk op www.delonsekermis.nl. Volg 
onze updates op Facebook en Instagram.

Ben van der Zanden nieuwe,
en oudste koning ooit!

Op zondag 4 juli hielden wij weer 
ons jaarlijks koningschieten. Het 
is voor ons lang onzeker geweest 

of het dit jaar door kon gaan door de coronamaat-
regelen, maar de regels werden net op tijd versoe-
peld. Toch hebben we het dit jaar nog eenvoudig 
gehouden omdat tijdens de voorbereidingen nog 
niet duidelijk was wat er allemaal mocht.

Op zondagmorgen om 9.00 uur gingen onze trom-
pettisten op pad om de reveille te laten horen in het 
dorp. Vanaf 13.00 uur was iedereen aanwezig waar-
na de loting volgde en we rond 14.00 uur konden 
beginnen aan het schieten.

Na 352 schoten was het Ben van der Zanden die, op 
84-jarige leeftijd alle jongeren achter zich liet en de
vogel naar beneden haalde. Hij was zelf zo verbou-
wereerd dat hij het nog niet kon geloven. Hij draagt
zijn titel op aan zijn overleden zoon en het is voor
hemzelf een van de mooiste dagen van zijn leven
geworden.

Op ons gildeterrein werd hij, samen met zijn vrouw 
Mia, geïnstalleerd als ons nieuw koningspaar.

Ben van harte proficiat en maak er een mooi ko-
ningsjaar van.

Bij de senioren was het Willeke Boom die na 211 
schoten de vogel naar beneden haalde en zij kreeg 
van oud-voorzitter Bas haar medaille uitgereikt.
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Puzzelen? Leuk...
Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Zie pagina achteraan.

IN VERBAND MET VAKANTIE IS HUISARTSENPRAKTIJK MOOIJ  GESLOTEN OP:
Maandag 9 augustus t/m vrijdag 20 augustus

Voor waarneming bij uiterste spoedgevallen kunt u bellen
van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born
Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de  Centrale huisartsenpost: 0900-8880

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

BLOEMS OVERLOON
VENRAYSEWEG 7         5825 AA OVERLOON

0478-641890    INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL 

Van maandag 9 augustus t/m maandag 23 augustus

Wij gaan even met vakantie!

Dinsdag 24 augustus staan wij weer voor jullie klaar!

voor het bestellen van rouwwerk zijn wij bereikbaar

06-57436359 (Lieke)
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Over de foto’s in het vorige blad waren verschillen-
de gedachten. We zijn aan het zoeken op welke 
plek de gebouwtjes stonden. (A17224 en A17429). 
Wordt vervolgd.

Hierbij weer twee zoekplaatjes waar we een oplos-
sing voor hopen te vinden.
Op de site kunt u de foto’s groter maken om ze be-
ter te bekijken.
Wij hebben wel een idee, maar vragen u om het te 
bevestigen.

Veel plezier met uw speurtocht
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

A17823a

A174910

Nederlands kampioenschap Oldtimer Motorcross 2021

Op 4 juli vond in Delfzijl weer het Nederlands Kam-
pioenschap Oldtimer motorcross plaats. Jan Kuenen 
uit Overloon en zijn zoon Bernie zijn daar weer 
goed van start gegaan. Op het zeer mooie en heu-
velachtige circuit werd onder mooie weersomstan-
digheden weer flink gestreden. Bernie reed op een 
oude twin-shock motor van zijn vader Jan. Merk: 
Montesa bouwjaar 1976 in de 50- . (50min Klasse 
zijn coureurs jonger dan 50 jaar). In de 1ste man-
che werd hij 4de en in de 2de manche 3de hetgeen 
resulteerde in een 2de prijs met een mooie beker & 
bos  bloemen. Bernie staat meteen op de 2de plaats 
met 94 punten. De nummer 1 heeft 100 punten.

Vader Jan (71 jaar) reed ook op een twin-shock mo-
tor van het Merk Montesa uit het bouwjaar 1978 
in de 50+ klasse. In deze klasse werd gereden in 2 
groepen. De 1ste manche werd hij 6de en in de 2de 
manche 7de. 
Met 54 punten staat Jan nu  op een mooie 14de  
plek om het kampioenschap. 

Op 10 juli is er een wedstrijd in Gouda en op 18 juli 
in Emmen. 

Jan en Bernie: Succes in de strijd om het Nederlands 
Kampioenschap. 
Van ’n supporter 

Bernie 2de in de Delfcross
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Ervaar de magie van

Beauty 

& 
Healing

 Renate van Tongeren    Roosendaalseweg 5

  Overloon 06 – 311 518 27  

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Overloon - Mill

0478  - 507171  • www.vangemertbv.nl

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels !

       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

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

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 
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In ZooParc Overloon is het nieuwe
Zuid-Amerika-gebied Madidi geopend

Het nieuwe expeditiedeel is meteen in gebruik geno-
men door twee tamandua’s, boommiereneters, die 
deze week in het park hun intrek hebben genomen. 

Ook twee brilkaaimannen die uit een woning in Li-
touwen zijn gered, zijn vanuit de opvang in België 
op hun nieuwe plek aangekomen. In totaal zullen 
er maar liefst 22 diersoorten te zien zijn in het ge-
bied van bijna 1 hectare. Elf daarvan zijn nieuw in 
ZooParc. Ook verhuizen een aantal dieren binnen 
ZooParc naar Madidi, zoals reuzenmiereneters en 
tweevingerige luiaards. 

Onderdeel van het nieuwe gebied is een 700 vier-
kante meter groot gebouw, waarin jaarrond een 
tropisch regenwoud kan worden bezocht. Het tro-
pische klimaat zorgt ervoor dat zowel Zuid-Ame-
rikaanse dier- als plantsoorten zich hier, ook in de 
winter, helemaal thuis voelen. 

Grote wens 
Het nieuwe gebied is een grote aanwinst voor het 
park, vindt general manager Roel Huibers: “We 
hebben er de afgelopen maanden heel hard aan 
gewerkt, maar het is supermooi geworden”, vertelt 
hij. “Bezoekers krijgen hier echt een Zuid-Ameri-
ka-ervaring.” 

In het Amazoneregenwoud, dat een groot deel 
van Zuid-Amerika beslaat, leeft 10 procent van alle 
planten- en dierensoorten ter wereld. Er leven veel 
bijzondere diersoorten die nergens ander ter we-

reld voorkomen. Door vernietiging van het regen-
woud, onder andere voor de aanleg van plantages, 
staat dit gebied ernstig onder druk. 

Besef
Huibers: “Wij hopen dat bezoekers in Madidi erva-
ren hoe mooi en belangrijk dit stuk van de wereld is 
en zich daarmee ook beseffen dat we ons echt moe-
ten inzetten om dit te beschermen en te behouden 
voor de toekomst.”  

ZooParc zelf zet zich daar ook actief voor in, onder 
andere door deel te nemen aan de management-
programma’s, ook bekend als fokprogramma’s, van 
kwetsbare of bedreigde soorten uit Zuid-Amerika, 
zoals de gouden leeuwaapjes. Huibers: “In totaal 
telt Madidi straks tien soorten die onderdeel zijn 
van een Europees managementprogramma.”

Een daarvan is de zuidelijke tamandua. Deze boom-
miereneter is te herkennen aan zijn smalle, langge-
rekte kop en krachtige staart, die aan de onderkant 
kaal is. Deze soort, die voorkomt ten oosten van de 
Andes, leeft in verschillende soorten bossen, zoals 
bijvoorbeeld regenwouden, maar ook in de bergen 
tot op een hoogte van 1.600 meter. Daar voedt de 
tamandua zich met onder meer termieten en mie-
ren, die hij ongeveer 9.000 per dag eet.

Natuurgetrouw 
De eerste fase van Madidi, een volière waarin ruim 
veertig Chileense flamingo’s, maar ook onder ande-

re puna-ibissen en 
kuifhoenderkoeten 
hun intrek hebben 
genomen, werd in 
september 2020 ge-
realiseerd. 

Huibers geeft aan 
met Madidi een 
nog mooiere, bete-
re en natuurgetrou-
were omgeving te 
willen creëren voor 
Zuid-Amerikaanse 
diersoorten. “Dat 
is mooi voor onze 
gasten, maar zeker 
ook voor onze die-
ren. Zij hebben nu 
een splinternieuw 
onderkomen dat 
voldoet aan alle ei-
sen van nu.” 
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Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support 
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

IXON verovert de wereld met hét cloud platform 
voor de machinebouw

Vierlingsbeekseweg 52A    |   5825 AX Overloon

grow.ixon.cloud

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

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

  
1177  jjuullii  DDaaggwwoorrkksshhoopp  bbeeeellddhhoouuwweenn  0099..3300  uuuurr  
  
1100  aauugg..   EEnnggeelleennaavvoonndd  1199..3300  uuuurr  
  
2299  aauugg..  EExxppoossiittiiee  ddoooorr  wwoorrkksshhooppddeeeellnneemmeerrss  
  
3311  aauugg..  SSttaarrtt  ttaarroottccuurrssuuss  ––  HHaannss  KKuunnnneemmaann   
  

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  aaaannmmeellddeenn  kkiijjkk  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee!!  
  

NNiieeuuwwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 
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NNiieeuuwwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  
  
  

Ruimte voor úw ideeën! 
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Clubkampioenschap 2021

Zondag 27 juni was volgens voor-
zitter Jan Arts de belangrijkste 
dag van onze golfclub in 2021, 
namelijk de dag waarop gespeeld 

wordt om het Clubkampioenschap.

Door het hoge aantal deelnemers werd de wedstrijd 
voor de clubkampioenschappen weer verdeeld over 
2 dagdelen. Na het welkomstwoordje door de voor-
zitter en een korte briefing door Herwin van de 
Wedstrijd Commissie (WeCo) konden de 27 spelers 
om 9.00 uur beginnen aan hun ronde van 18 holes. 
In de middagsessie stonden de 15 spelers met de 
laagste handicap gepland, de kanshebbers voor de 
titel…
Om 13.00 uur werden de flights van 3 beurtelings 
op hole 1 door Pieter (WeCo) weggeschoten. Een 
start met in het achterhoofd de fantastische score 
van Erik van Son in de ochtend van 68 slagen. De 
winnaar van vorig jaar, Sasja Spee, was ook present. 

In 2020 bleef zij Nelly Basten voor in een zinderende 
play-off. Na binnenkomst van de laatste flight was 
helder dat we een nieuwe clubkampioen konden 
verwelkomen. Onder daverend applaus werd Harry 
van Dijk binnengehaald als CLUBKAMPIOEN 2021. 
Met 67 slagen bruto. Hij wist Erik van Son dus voor 
te blijven met één slag.
Nelly Basten en Hein Fick eindigden als derde met 
69 slagen.

•  Harry van Dijk 67 slagen en Clubkampioen 2021
- Overloon

• Erik van Son 68 slagen - Overloon
• Nelly Basten 69 slagen - Stevensbeek
• Hein Fick 69 slagen - Cuijk

Harry, gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie. 
De prijs voor de winnaar werd geschonken door 
een van de leden van onze club. Daarnaast waren 
er die dag mooie prijzen, in de vorm van greenfees 
van diverse banen in Nederland. Deze werden in 
samenwerking met Golfbaan Overloon beschikbaar 
gesteld en werden uitgereikt in 2 categorieën.

Categorie 1: Handicap 9 t/m 23
1. Erik van Son: netto score 55 - Overloon
2. Karin Schraven: netto score 57 - Overloon
3. Nelly Basten: netto score 60 - Stevensbeek

Categorie 2: Handicap 23 t/m 54
1. Rob Knoop: netto score 58 - Venray
2. Martin de Boer: netto score 60 - Venray
3. David van den Beld: netto score 61 - Boxmeer

Met dank aan: 
•  Geert Gielens: hij zorgde namens WML voor het

frisse drinkwater.
•  De Greenkeepers: de kwaliteit van de banen was

weer TOP!
•  Alle deelnemers en de organisatoren: We kunnen

met z’n allen terugkijken op een prachtig, span-
nend en gezellig clubkampioenschap 2021.

De Wedstrijdcommissie

Thema Carnaval 2022

Hoewel de versoepelingen van de corona-maatregelen wat hobbelig lijken te 
verlopen, ziet het er toch naar uit dat we tegen het einde van dit jaar weer zo 
goed als alles mogen en kunnen. Hoog tijd dus om het thema voor het aanko-

mende Carnavalsjaar bekend te maken. En dat thema luidt:

‘Carnaval 2022: Telt d’r mar òp!’

PS: houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor alle updates 
omtrent Carnaval 2022.

Voorzitter Jan Arts (links) reikt de prijs uit aan clubkampi-
oen Harry van Dijk
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

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

www.doorvandijck.nl   06-30693894 / 0478-642527 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

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

Deze junimaand is de op een na 
de warmste ooit geworden

Tot nu toe waren vrijwel alle maanden kouder ver-
lopen dan normaal. Maar deze eerste meteorologi-
sche zomermaand heeft een heel ander weerbeeld 
opgeleverd.
De eerste dagen brachten al meteen hoogzomer 
weer, waarbij de eerste 2 dagen helder zijn verlo-
pen. De temperaturen kwamen tussen 25 en 29 gra-
den uit. Maar op de derde deed een onweersbui de 
waarde wat dalen en bracht bijna 7 mm regen. Een 
dag later steeg de barometer en daarmee volgde 
een lange periode met droog, zeer zonnig en warm 
weer. Ook toen kwam een aantal heldere dagen 
voor. Ook de luchtvochtigheid bleef laag en daar-
door droogde het weer snel op. Zeker was dat het 
geval toen er nog een hittegolf volgde. We haal-
den in onze regio precies de norm die nodig is om 
van een hittegolf te spreken. Op de 18e kon ik de 
hoogste waarde noteren en wel 32.9 graden. Dat 
betekende ook nog een dagrecord. Ook bereikten 
we de hoogste minimumtemperatuur ooit in juni 
gemeten. Er werd ruim 20 graden en dan spreken 
we van een tropennacht.
Uitgerekend op de langste dag van het jaar werd 
er met een noordwestelijke stroming aanmerkelijk 
koelere lucht aangevoerd. Er viel meteen een flinke 
portie regen, die overigens van harte welkom was. 
Het was de hoogste dagsom met bijna 27 mm. Er 
volgde nu een aantal koelere dagen van 18 tot 20 
graden. Op de 25e werd het de koudste nacht van 
deze maand. Het kwik daalde naar 7.4 graden

Nadien volgde toch weer een paar zomerse dagen 
en daarmee is het aantal dagen waarbij de 25 raden 
grens werd overschreden, opgelopen tot 16 stuks. 
Ook dat is een record. Ook een record was de 2e 
periode oftewel de 2e decade van deze maand. In 
die periode was het nog nooit zo warm geweest en 
ook nooit zo zonnig. Tot aan de laatste dag kon-
den we wedijveren met de warmste junimaand 
ooit. Namelijk die van het jaar 2019. Maar omdat 
de laatste junidag vrijwel zonloos was verlopen en 
de temperatuur bleef steken 16.8 graden, is het 
maandgemiddelde uitgekomen op 19.5 graden, 0.1 
graden minder dan 2 jaar geleden. Normaal is 16.7 
graden. Door een paar fikse onweersbuien is het to-
taal opgelopen tot 70 mm. Een overschot van 5 mm. 
Het aantal zonuren was deze maand ook erg hoog, 
maar viel met 255 uren net buiten de top 10

Inmiddels zijn we aan de nieuwe julimaand begon-
nen. Het koude slot van de 30e juni kreeg met aan-
vang van juli een vervolg. Het werd zelfs de koudste 
1 juli ooit. Op mijn station bleef de waarde steken 
op 14.5 graden. De eerste juliweek was ook sterk 
wisselvallig en op een enkele dag na ook aan de fris-
se kant.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30, 13.30 
en rond 17.15 en herhalingen in de avond.
PS: Bij Omroep Venray ben ik na ruim 29 jaar op 
1 juli gestopt.

Weerman  Bert Vloet

Afscheid bezorgers Tafeltje Dekje

Tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligers/bezor-
gers van Tafeltje Dekje op donderdag 8 juli, werd in 
de Pit afscheid genomen van 6 bezorgers uit Over-
loon en 4 bezorgers uit Vierlingsbeek. Sinds lange 
tijd mocht er weer een bijeenkomst gehouden wor-
den. Het afgelopen jaar was niet altijd even gemak-
kelijk vanwege Corona. Ook begin februari zorgde 
de sneeuw voor nogal wat extra overlast. Deson-
danks is het steeds gelukt om toch alle 7 dagen van 
de week, de warme maaltijden bij de gebruikers te 
bezorgen. Complimenten voor de bezorgers! Vanaf 
de Pit vertrekken er iedere dag 3 bezorgers, meest-

al met bijrijder, om hun route te doen (Overloon, 
Vierlingsbeek, Vortum-Mullem, Groeningen, Maas-
hees en Holthees). Afscheid werd er genomen van 
de Overloners: (met vermelding van het aantal ja-
ren als vrijwilliger) Mia Bloemen (20), Nelly Rongen 
(22,5), Sraar Janssen (19) Riet Hendriks (6), Riek vd 
Boogaard (3) en Gerrit Bloemen, als vaste reserve/
invaller bij Mia.
Ondertussen hebben zich alweer 9 nieuwe bezor-
gers zich aangemeld zodat de bezorging gewaar-
borgd blijft.

Voor meer informatie over Tafeltje Dekje als even-
tuele gebruiker of als bezorger kunt u contact op-
nemen met Elly Verdijk-Verbeeten: 0478-631235 / 
06 41307051 / ellyverbeeten@gmail.com of Greet 
Buunen-van Dijk: 0478-852114 / 06 43949278
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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
en op maandag & donderdag
ook in de avond 

         Een behandeling die echt helpt !

 Claudicatio Intermittens (etalagebenen)

              

Nooit te laat om nu te beginnen!

Onze specialistische behandeling wordt door 
uw verzekering volledig vergoed. 
Voor informatie, loop gerust even binnen bij 
onze praktijk Kerkpad 1 Overloon

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

2021
17 juli
Jeugdorkest Fanfare, Zomercon-
cert, bij de kerk, 15.00 uur
18 juli
Desdemona, Musical Achtstegroe-
pers huilen niet, de Pit, 15.00 uur
18 juli
Beachpark, Live muziek, 17.30 uur
19 juli
Groeters, fietsrondleiding, start 
bij Museumpark, 13.30 uur
22 juli
Kindervakantieweek, inzameling 
textiel, 14 Oktoberplein, 18.30 - 
19.30 uur
24 juli
Beachpark, live muziek, 20.00 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
8 augustus
Beachpark, live muziek, 16.00 uur
9 augustus
Groeters, wandelrondleiding, 
start bij de kerk, 11.00 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12.00 uur
14 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 augustus
Lónse Kermis, Kinderkleedjes-
markt
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
4 september
KBO, Jeu de Boulestoernooi

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
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
23 september
KBO, algemene ledenvergade-
ring, de Pit
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Oorlogsmuseum, Militracks 
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12.00 uur
17 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia Overloon 2021, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
19 oktober
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
23 oktober
Gilde, DSB “Out of the Box” con-
cert
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, de Pit 11.00
-13.30 uur

10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keie-
schieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergade-
ring, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
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 1 augustus.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen.

De winnaar van de vorige puzzel
in de uitgave van 30 juni:

Mirthe de Jong
(DA Drogisterij & Parfumerie)

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.
APRIL
DOKTER
DUBIEUS
EIGEN
FEEKS
FILMSCENARIO
GHANA
HANDS
KROON
ORKAAN
OVERHEMD
PANEL
PICKNICKMAND
PIKEREN

PINNEN
POPELEN
PROSTAAT
RAGOUT
RATEL
REGIMENT
RENNER
RIANT
SKIEN
SPRAAK
SPRITS
VEDERKRUID
WANEN

1 2
34567

8 9 

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

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

4 1
8 2 9 4

1 9
6

3 7 1
8 7 6

4 7 2 8
5 9

1 9 6
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28

De CDA-fractie, wethouders en het
bestuur van de afdeling Boxmeer, wensen

alle inwoners een heel fijn kerstfeest en
een gezond 2019.

VDB/LO

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

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

Jeu Verstraaten
wethouder

Marc Oudenhoven
raadslid

Fons van Mil
raadslid (fractie vrz.)

Johan Hermanussen
raadslid

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTENROOTS & 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

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

Warme Bakker Degen
 
Reclame: 19 t/m 24 juli 

• Kersenvlaai         €   7,95 
• Extra-/dubbeldonker meergr €   2,70  
• Ham-kaas croissant       €   1,10 

Reclame: 26 t/m 31 juli 
• ¾ Kersen yoghurtvlaai  €  9,90 
• Wit meergranen mais            €  2,70 
• Roomboter croissant        €  0,75 

Reclame: 2 t/m 7 augustus 
• Abrikozenvlaai €  7,95
• Bruin tarwebrood €  2,15
• 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 9 t/m 14 augustus
• Appelkruimelvlaai €  7,95
• Wit meergranen waldkorn €  2,70
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis  €  0,75

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214 
www.bakkerijdegen.nl
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• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis  €  0,75

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

Warme Bakker Degen

Reclame: 19 t/m 24 juli
• Kersenvlaai € 7,95
• Extra-/dubbeldonker meergr €   2,70
• Ham-kaas croissant €   1,10

Reclame: 26 t/m 31 juli
• ¾ Kersen yoghurtvlaai € 9,90
• Wit meergranen mais € 2,70
• Roomboter croissant € 0,75 

Reclame: 2 t/m 7 augustus 
• Abrikozenvlaai        €  7,95 
• Bruin tarwebrood              €  2,15 
• 4 Zomerbolletjes + 1 gratis 

 
Reclame: 9 t/m 14 augustus 

• Appelkruimelvlaai        €  7,95 
• Wit meergranen waldkorn    €  2,70  
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis  €  0,75

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

Warme Bakker Degen

Reclame: 19 t/m 24 juli
• Kersenvlaai € 7,95
• Extra-/dubbeldonker meergr €   2,70
• Ham-kaas croissant €   1,10

Reclame: 26 t/m 31 juli
• ¾ Kersen yoghurtvlaai € 9,90
• Wit meergranen mais € 2,70
• Roomboter croissant € 0,75 

Reclame: 2 t/m 7 augustus
• Abrikozenvlaai €  7,95
• Bruin tarwebrood €  2,15
• 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Reclame: 9 t/m 14 augustus
• Appelkruimelvlaai €  7,95
• Wit meergranen waldkorn €  2,70
• 4 Rozijnenbollen + 1 gratis  €  0,75

Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214 
www.bakkerijdegen.nl 
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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   11 augustus
aanleveren uiterlijk 4 augustus 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

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


