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Op naar De Lónse Kermis!
Programma Horeca
BOOMPJES: De openingstijden voor het restaurant
blijven ongewijzigd, dus van donderdag tot en met
zondag vanaf 12:00 uur. Tijdens de kermis wordt er
uitsluitend geserveerd in de serre en achtertuin. Het
kermisterras is geopend van vrijdag 13-8 tot en met
woensdag 18-8 van 12:00 uur tot 00:00 uur. Hiervoor
is er weer een aangepaste kermiskaart.
GRAND CAFÉ EFFE: Voor het volledige programma zie
de advertentie op pagina 15.
CAFÉ PARTYCENTRUM BOS: Voor het volledige programma zie de advertentie op pagina 14.
Kom van vrijdag 13 tot en met woensdag 18 augustus
ook naar de kei gezellige Lónse Kermis. Op het moment
van inleveren van dit artikel, is het nog niet helemaal
duidelijk hoe het er precies uit gaat zien. Maar de horeca
heeft een programma, de kermisattracties komen en de
bakker bakt kermisgebakjes. Vieren jullie mee?
Dit jaar zijn de bekende attracties aanwezig, met ook
weer de Breakdance! Vanwege alle onzekerheden is
het terras dit jaar niet opgebouwd. Laten we er samen
een gezellige kermis van maken en ervan uitgaan dat
we volgend jaar weer helemaal los kunnen.

Zaterdag 14 augustus
11.00 – 13.00 uur De Lónse Kinderkleedjesmarkt op
het schoolplein Kom je gezellig aan?
Dan kunnen de kinderen centjes
verdienen voor de kermis!
15.00 – 00.00 uur Kermis open.
16.00 – 16.30 uur Officiële opening door burgemeester Van Soest met prijsuitreiking
kleur- en tekenwedstrijd door wethouder Verstraaten en Hollie Lollie.
Zondag, maandag, dinsdag en woensdag
Kermis open.
Extra activiteiten
Eventuele extra activiteiten op
deze dagen worden aangekondigd via Facebook, Instagram en
onze website www.delonsekermis.nl. Daar vind je ook de precieze openingstijden van het kermisterrein. En kijk dan ook even
naar de sponsoren, want die zijn
we natuurlijk dankbaar!
Werkgroep
Onze werkgroep vindt het leuk
om met wat meer mensen te
zijn. Lijkt het jou iets? Mail naar
delonsekermis@gmail.com
of
spreek één van ons aan. Knappe
koppen, handige Harries, social
media toppers, we hebben jullie
nodig!
Foto: Albert Hendriks

‘Schijt aan de grens’
komt met voorproefje
Groot festival in zomer 2022

Het Brabants-Limburgs cultuurfestival ‘Schijt aan de grens’
trakteert het publiek twee keer.
In oktober krijgt het publiek een voorproefje, in de
zomer van 2022 volgt dan het festival in zijn volle
omvang. Met dank aan het coronavirus. Thema van
beide evenementen is ‘Grenzeloos verlangen’.
Na 2019 zou het laagdrempelig tweejaarlijks festival eind augustus van dit jaar plaatsvinden. Maar
met alle onzekerheden die corona met zich meebracht, was dat geen haalbare kaart. Jan Fleurkens,
bestuurslid en één van de aanstichters van Schijt aan
de grens, legt uit: “We zijn een organisatie die helemaal draait op de inzet en creativiteit van vrijwilligers. Normaal gesproken beginnen we in het najaar
al met de voorbereidingen. Dat kon allemaal niet.
Ook zwemmen we niet in het geld en kunnen we
geen grote financiële risico’s nemen. Daarom hebben we de knoop doorgehakt: geen groot festival in
2021. Maar zowel wij als onze bezoekers verlangen
naar een grensoverschrijdend feestje en daarom

presenteren we zaterdag 23 en zondag 24 oktober
een Schijt aan de grens-voorproefje. Noem het een
scheetje aan de grens.”
Kunst, muziek en spraakmakende gasten
Hoe gaat dat voorproefje eruit zien? Opnieuw Jan
Fleurkens: “Met de invulling zijn twee werkgroepen nu druk bezig. Er zijn in ieder geval twee dagen activiteiten. Zaterdag 23 oktober verzorgt de
werkgroep Overloon in ’t Helder een gevarieerd
programma met muziek en kunst. Zondag 24 oktober is de foyer van de Venrayse schouwburg weer
het toneel van ‘Schijt draait door’, het live-praatprogramma met verrassende gasten en spraakmakende
onderwerpen. Hoe de programma’s er precies gaan
uitzien, kan iedereen volgen via de website Schijt
aan de grens en de sociale media. Maar zet die datums alvast in de agenda.”
Loobeek
Schijt aan de grens begon in 2015 als initiatief om de
samenwerking en kruisbestuiving tussen Brabantse
en (Noord-) Limburgse creatievelingen te stimuleren en
gezamenlijk iets moois neer
te zetten. Inmiddels staat
het festival aan beide kanten
van de provinciegrens op de
kaart. Symbool voor zowel
begrenzing als verbinding
staat de Loobeek tussen Venray en Overloon. De beek is
door het Waterschap Limburg opnieuw ingericht en
zal in de programmering van
Schijt aan de grens 2021 en
2022 een rol gaan spelen.
Foto: Albert Hendriks

Het mag geen naam hebben
• Lopen is leuk? Iedereen moet ‘t leren met vallen en opstaan…!
• Onderhoudswerkzaamheden - de Lónse bieb gaat de puntjes op de i zetten…!
• Pas op! Janet zit ons op de huid…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de website
van onze parochie www.theobaldusparochie.nl voor
de meest actuele informatie.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er geldt een verruiming van het aantal personen
dat bij een viering aanwezig mag zijn. Er geldt
geen maximum meer, mits de anderhalve meter
afstand in acht wordt genomen.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel.
• Daarna kunt u een liturgieboekje meenemen.
• U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van elkaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.
• De collecte wordt gehouden met de klingelbuul,
het collectezakje aan de lange stok.
• In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
• Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven
aan elkaar.
• De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00 –
11.30 uur.

Kosterdienst
8 augustus – 14 augustus
Nellie van Gemert, tel. 642504
15 augustus - 21 augustus
Tiny Willems, tel. 641814
22 augustus - 28 augustus
Jeanne Peeters, tel. 641835
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 29 augustus en 5 september bij de kerkberichten in Ons Eigen
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht
deze uiterlijk dinsdag 17 augustus op te geven. U
hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie.
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.

Vieringen 15 augustus – 28 augustus
Zondag 15 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor
Misintenties: Michel van Well en Harrie Cleutjens
en de overleden Fam. Cleutjens-Linders
Zondag 22 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor
Misintenties: Ans en Jos de Greef

Op woensdag 4 augustus is door een aantal vrijwilligers
de Duif, gemaakt door Clemens Weijmans, geplaatst op
het dak van de doopkapel.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand, in de maand augustus op 28 augustus,
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via
het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via de
Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen kij-
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ken. De uitzendingen zijn te ontvangen:
• voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de gemeente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze

kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de
parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt
eveneens contact opnemen met het secretariaat van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

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

Geslaagd jubileum
Kindervakantieweek
Het zit er alweer op. We kijken terug op een geweldig geslaagde vijfde editie
van Kindervakantieweek! Na een extra goede voorbereiding (o.a. vanwege alle regels die nu gelden)
mochten we op dinsdag 27 juli, na een jaar afwezigheid, weer starten. Het thema van dit jaar was:
“Feest”. Feest omdat Kindervakantieweek weer
door kon gaan, maar zeker ook omdat dit het vijfde
jaar was.
Om 9:00 uur stonden alle 116 kinderen, nadat ze een
shirtje en een bidon met naam hadden gekregen,
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klaar voor de opening. Deze was al zo feestelijk dat
er binnen een paar minuten een polonaise over het
gildeterrein ging! Na de opening moest iedereen
samen een puzzel oplossen waardoor de groepjes
voor die week bekend werden. Elk groepje had een
plek op het terrein waar ze hun eigen feestelijke
hut gingen bouwen. Door het harde werken waren
de geluiden van hamers en zagen in de omgeving
goed te horen en stonden er rond het middaguur
13 geweldige bouwwerken. Iedereen had wel een
frietje en een snack verdiend zodat er in de middag
nog verder gebouwd en versierd kon worden. De

middag werd afgesloten met een verfspel waarna
iedereen voldaan en onder de verf naar huis kon.
Op woensdag 28 juli vertrokken de kinderen van de
groepen 7 en 8 al vroeg naar Sint Anthonis. Daar
zijn ze gaan klimmen en laserschieten. De andere
groepen startten deze ochtend in de bossen bij het
gildeterrein met “Expeditie Robinson Loën”. Hierbij werden verschillende spellen en puzzels gedaan,
een parcours afgelegd en hele vieze (en lekkere)
dingen geproefd. Rond 12:00 uur waren alle groepen weer op het gildeterrein om gezamenlijk bij de
hutten te lunchen. De broodjes knak, croissants en
krentenbollen gingen er goed in. Na de lunch gingen de groepen 3 t/m 5 naar sportpark de Raaij om
waterspellen te doen terwijl de groepen 7 en 8 toen
de tijd hadden om Expeditie Robinson te spelen.
Aan het einde van de dag speelden de jongste groepen nog bij hun hut en de oudste groepen deden
toen de waterspellen bij het sportpark.
Donderdagochtend 29 juli waren de jongste inwoners van Overloon weer te gast. Ze versierden koeken, gingen naar de poppendokter, speelden op het
springkussen of maakten een ritje op een pony. In
de middag waren alle andere kinderen weer van de
partij. De groepen 7 en 8 maakten Overloon onveilig met het spelen van Crazy 88 waarbij ze de gekste
opdrachten moesten vervullen. De groepen 3, 4, 5
en 6 speelden verschillende spellen op het gildeterrein. Rond 15.00 uur waren alle kinderen weer bij
het gildeterrein en kon de Zomerse Bonte Middag
samen met de jeugdcommissie van de Huibuuke
starten. Het werd een echt carnavalsfeest waarbij

gedanst werd op de beste carnavalshits en waarbij
iedereen de polonaise liep met een zelfgemaakte
carnavalssteek op zijn hoofd. Na dit feestgedruis
kon iedereen even bijkomen met een broodje frikadel of hamburger van de barbecue. Inmiddels traditiegetrouw trok Kindervakantieweek als afsluiting
met een optocht door het dorp waarbij gelukkig de
nodige toeschouwers te zien waren. Bij terugkomst
op het terrein was het vuur al ontstoken en konden
alle kinderen, dankzij de brandweer, zich nog even
uitleven in een schuimparty. Rond de klok van 20:30
uur kwam er uiteindelijk toch echt een einde aan
deze mooie week en ging iedereen tevreden naar
huis.
De organisatie kijkt tevreden terug op een prachtige week die goed verlopen is, en is ontzettend blij
dat dit eindelijk weer door kon gaan voor de Overloonse jeugd. Wij bedanken iedereen die zijn of
haar steentje heeft bijgedragen en in het bijzonder
onze sponsoren, werkgroepleden en groepsleiding,
want zonder hen krijgen we dit niet voor elkaar.
Tot volgend jaar!
Met sportieve groet,
Met sportieve groet,
Werkgroep kindervakantieweek
Femke, Ilse, Kristie, Leontien, Marieke,
Ralf
sjiloverloon.nl/kindervakantieweek
Werkgroep kindervakantieweek
kvwoverloon@hotmail.com

facebook.com/KindervakantieweekOverloon

De collecteweek 2021 vindt plaats in
de week van 20 t/m 26 september.
Hoe de collecte vorm gaat krijgen,
daarover informeren wij u in de
volgende uitgave van Ons Eigen Erf.

Vier generaties
Hendriks
Op de foto Louis Hendriks
in het midden als trotse
overgrootvader. Links van
hem zoon John en rechts
kleinzoon Robin. De jongste telg is Levi Hendriks.
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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

DANKBETUIGING
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de
bloemen, lieve kaartjes en andere blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma

Bets van de Pas-Versmissen
Het doet ons goed en geeft ons veel steun.
Ook bedankt voor het mooie bedrag van € 565,dat we aan Hof van Loon hebben mogen overhandigen voor de activiteitenbegeleiding

Toon van de Pas
Kinderen en kleinkinderen

Beste mensen,
Bij deze bedanken we jullie allen voor
de vele felicitaties, kaartjes en bloemen
bij ons 50-jarig huwelijk.
Ondanks de gezondheidsperikelen
binnen ons gezin hebben wij genoten
van deze dag. We zullen er nog vaak aan
terugdenken.
Allen nogmaals bedankt.

Toos en Jan Lamers,

kinderen en kleinkinderen
MUSEUMPARK 1 - OVERLOON - WWW.OORLOGSMUSEUM.NL - 0478-641250
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Clubkampioenen 2021
Tennis- en Padel Loonse Duinen
In de week van 5 t/m 10 juli
werd er gestreden voor de titel
Clubkampioen bij Tennis- en Padel Loonse Duinen.
Wat was het weer gezellig, samen sporten, samen
kijken, samen kletsen en weer samen genieten van
een drankje en hapje. Dat hadden we een tijdje gemist. Maar liefst 92 leden hadden zich ingeschreven.
Opvallend was het grote aantal nieuwe tennisleden
en vooral het snel groeiend aantal padellers. Hadden we in 2020 maar één padelpoule met 3 duo’s,
dit jaar maar liefst drie categorieën, met elk 2 poules.
Na de poulewedstrijden volgden spannende halve
finales en tot slot op de zaterdagmiddag de 11 finalewedstrijden, waarin bij sommige onderdelen
weer de jaarlijks terugkerende rivalen tegen elkaar
streden. Maar daarnaast waren het vooral ook de
enthousiaste nieuwe leden, die voor het eerst meededen en, groeiend in het toernooi, vroegen wanneer ze zich konden aanmelden voor het volgende
toernooi. Zo was het een mooie mengeling van ervaren en minder ervaren deelnemers, waar sterke
verhalen en nieuwe ambities werden uitgewisseld.
Er werden 106 wedstrijden gespeeld, vaak was een
3-setter nodig voor de winst. We hadden prachtig
weer. Op een enkel buitje na was de temperatuur
zo aangenaam dat de spelers en ook het publiek
buiten tot laat konden genieten van de spannende
tennis- en padelwedstrijden.
Op zaterdag waren omstreeks 20:15 uur alle finales gespeeld. Onze voorzitter bedankte alle deelnemers voor hun sportieve prestaties, de finalisten
werden gefeliciteerd en verrast met een mooie prijs
van onze sponsor DA.
Met trots vermelden we hier de finalisten van onze
CK Tennis en Padel 2021:
Padel A
1e: Martijn Haverkort en Ivo Willems
2e: Dennis van Son en Mitchell Verbeek
Padel B
1e: Eugene Crooijmans en Patrick Verberkt
2e: Ruud Crooijmans en Marcel Gerrits
Padel C
1e: Jan Willem Kruithof en Alex Sanders
2e: Dave Koster en Gordon Popping

Tennis:
DD
1e: Judith Kadijk en Angela de Kleijn
2e: Femke Habraken en Claudia Kuenen
GD
1e: Bas en Renate Jacobs
2e: Richard Classens en Suzan Toonen
HDc
1e: Sjaak van Bree en Herman Verbeek
2e: Leon Smolders en Evert Sommers
HDb
1e: Maarten Peters en Tom Thijssen
2e: Gijs Thijssen en Mark Verbeek
HDa
1e: Sieb Jakobs en Roel Vreugdenhil
2e: Devi Vente en Stan Gerrits van den Ende
HEc
1e: Tom Thijssen
2e: Bas Joosten
HEb
1e: Maarten Peters
2e: Rick Geurts
HEa
1e: Björn Kuenen
2e: Sieb Jakobs
De DA Fair Play prijzen werden dit jaar voor het
eerst toegekend aan:
Niels Vloet (tennis) en Wendy Verbruggen (padel).
De toernooicommissie wil graag speciaal bedanken:
Alle deelnemers voor hun sportieve inzet.
Onze sponsoren Bol Adviseurs als hoofdsponsor van
het toernooi en in het bijzonder DA Drogisterij &
Parfumerie Overloon voor het schenken van de Fair
Play prijzen.
Het bestuur van onze club voor hun motivatie en
ondersteuning.
En alle vrijwilligers van de club die een bijdrage
hebben geleverd aan het mogelijk maken van dit
toernooi.
Op onze website zijn de uitslagen met de scores en
de foto’s te zien. Tot ziens op het volgende (JAKOM
Herfst)toernooi, dat wordt gespeeld in de week van
11 t/m 17 oktober. Zie www.tploonseduinen.nl voor
alle info en het laatste nieuws.
Foto: Clubkampioenen 2021
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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.

BOOMPJES VOOR THUIS

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

Publicatie voorPLUS
14 juli Verbeeten
en 11 augustus blokje 1
Publicatie voor
6
oktober
blokje 2
Zie pagina achteraan.

Herder Frank heeft veel schapen en
een heleboel lammetjes

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

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!

Van 14-7 tot en met 28-8

Woensdag: opgeven voor 11.00 uur.
Zaterdags: opgeven 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.

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75

Landal De Vers
0478-642000

www.fysiovandervliet.nl

Vanaf september starten twee gloednieuwe ‘total body
workout’ trainingen in de Pit in Overloon!
Dinsdag en donderdag van 09:00 tot 10:00 uur
Een uur lang ‘low impact’
spierversterkende oefeningen die bijdragen aan:
• een sterk en strak lichaam
• spieropbouw
• meer zelfvertrouwen
Gratis kennismakingsles
Donderdag 2 september of dinsdag 7 september
Interesse? Neem contact met mij op
mail: info@joycevandervorst.nl
website: www.joycevandervorst.nl
telefoon: 06 23923592
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Al honderd dagen hoofdredacteur - tijd voor een gesprek
Ik had op m’n 50ste nog geen idee wat ik wilde worden.
Heel anders verging het onze dorpsgenoot Joris Gerritsen (44) - want
daar hebben we het over - hij wist
al op zijn 16e dat hij journalist wilde
worden, hoe ideaal wil je het hebben.
Dit voorjaar werd hij benoemd tot
hoofdredacteur van Dagblad De Gelderlander. Dus tijd voor een gesprek.
Joris is geboren in Emmen, maar verhuist op zijn 3e naar Venray. Na op Jerusalem de middelbare school te hebben afgerond gaat hij op 19-jarige
leeftijd naar de School voor Journalistiek in Tilburg. Voor hem een logische
keuze. “De journalistiek is een geweldig vak. Je zit bovenop het nieuws.”
Als fanatiek voetballer bij SV Venray
reist hij twee keer per week met de
trein naar Venray om te trainen. Na de
training brengt zijn vader hem weer
naar station Deurne voor de terugreis. Tijdens zijn studie loopt hij stage bij Omroep Gelderland. Na die stage
blijft hij als radiomaker bij Omroep Gelderland hangen.
“De banen in de journalistiek liggen niet voor het oprapen en zo heb ik alvast werk in het vak dat ik wil”, is
zijn gedachte. Samen met partner Mieke gaat hij in Nijmegen wonen. Omdat je nou eenmaal geen twee heren
goed kunt dienen doet hij wel wat langer over z’n studie, maar dat neemt hij graag voor lief. In 2001 behaalt
hij zijn Master en kan er alsnog gefeest worden. Ruim
tien jaar blijft hij Omroep Gelderland trouw.
In 2011 maakt hij de overstap naar Omroep Brabant,
als chef TV o.a. verantwoordelijk voor de programma’s
‘Tv-nieuws’ en ‘Onder ons’. Omroep Brabant wil dat
hun medewerkers ook daadwerkelijk in Brabant wonen. Journalisten willen - volgens ons - de waarheid
wel eens wat oprekken, maar om te zeggen dat Nijmegen of Venray in Brabant liggen, daar trapt Omroep Brabant niet in. Zo komt voor het gezin Gerritsen
Overloon in zicht. In 2012 rijdt de verhuiswagen bij ons
de Museumlaan in.
November 2015 stapt Joris over naar De Gelderlander
in de functie van eindredacteur/chef redactie en vormgeving. Overloon blijven ze trouw. Sinds 2018 wonen
Joris en Mieke met hun drie dochters met veel plezier
op de Kuluutsheuvel.
Bij De Gelderlander wordt hij chef nieuws en oktober
vorig jaar adjunct-hoofdredacteur.
En nu is hij al honderd dagen hoofdredacteur van het
dagblad. Met 106.000 abonnees en gemiddeld 600.000
bezoekers online is De Gelderlander de grootste regionale krant van Nederland. “Een ongelofelijk grote
eer” vindt hij het zelf om hoofdredacteur te zijn van
“de krant die mijn opa al las”.

De Gelderlander is onderdeel van de
persgroep (DPG), waar ook het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Brabants Dagblad en nog een groot aantal andere titels onder valt. Bijna alle
andere dagbladen zijn in het bezit
van Mediahuis, legt hij ons uit. Zo leren we nog eens wat over medialand!
Over twee jaar viert De Gelderlander
het 175-jarig bestaan. De Gelderlander ontstond in 1848 uit een Nijmeegs
krantje, de Batavier. Vanaf 1874 is het
een dagblad. “Online wordt steeds
belangrijker, maar voorlopig is en
blijft de papieren krant de basis. De
distributie van de papieren krant is
een dure grap. In Overloon heeft De
Gelderlander ruim 200 abonnees.”
“Overloon is een geweldig dorp,
heeft een rijk verenigingsleven en
beschikt voor een dorp van deze omvang over veel
voorzieningen, wellicht dankzij het Oorlogsmuseum”.
Het gezin Gerritsen heeft hier duidelijk haar stekkie
gevonden.
Wat vindt hij van Ons Eigen Erf? “Super goed dat dit
soort bladen bestaat”, zegt hij diplomatiek (hij zou
niet de eerste journalist zijn die de politiek in gaat!).
Vooral de verhalen over de geschiedenis van Overloon
en het verenigingsnieuws interesseren hem. Maar ook
de gouden paren; waar en hoe ze elkaar hebben gevonden: “geen wereldschokkend nieuws maar wel
leuk om te lezen”.
Sporten is voor hem een belangrijke uitlaatklep. Hardlopen in onze uitgestrekte bossen is zijn passie. Bij
SSS’18 is hij jeugdtrainer en leider van de veteranen.
Alsof dat nog niet genoeg is speelt hij ook nog zaalvoetbal in de sporthal en bij padel laat hij de bal alle
hoeken van de kooi zien. Het is duidelijk dat we met
Joris ’n sportieve jongen hebben binnengehaald.
Partner Mieke maakt zich hier o.a. verdienstelijk bij de
jeugdcommissie van De Huibuuke. “Dan krijg je mannen als Bernie Gommans over de vloer; dat brengt leven in de brouwerij”, hebben ze gemerkt. Wij wisten
dat al!
Bij het afscheid komt weer even de journalist in hem
naar boven: “Heeft de lezer van Ons Eigen Erf nieuws
voor De Gelderlander geef ’t me dan door”, is zijn
oproep. Als amateurjournalist zeg ik: “doe dan ’n kopietje naar Ons Eigen Erf!”.
Nu weet ik wat ik later wil worden. Daar is helaas wel
een tweede leven voor nodig en daar geloof ik niet
in…

9

Persoonlijk en begripvol
Voor als jij jouw
gezondheid op
nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en
Vitaliteit coach en
personal trainer

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

mail
info@joycevandervorst.nl

0485 523 043

website
www.joycevandervorst.nl

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

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

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

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)
- Therapie aan huis en instelling

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

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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Nieuw in Overloon

Vrijdag 3 september 2021 opent JC Huidkliniek haar
deuren in gezondheidscentrum D’n Bond. Janet
Hendriks-Claassen, ervaren huidtherapeut en trotse
eigenaresse, is geboren in Overloon en woont nu
meer dan 3 jaar in Venray, samen met haar man Daan
en hond Frenkie. “Ik heb altijd de droom gehad om
een eigen huidpraktijk te starten. Ik wilde eerst een
aantal jaren werkervaring opdoen, om van het vak
te proeven en met verschillende productmerken te
werken. Toen ik begin dit jaar werd getipt dat er
een kamer vrij kwam in D’n Bond, heb ik geen moment getwijfeld om informatie op
te vragen. Ik houd van aanpakken
en ga geen uitdaging uit de weg.
Dit is een jaar voor mij met veel
positieve veranderingen. We hebben een huis gekocht, we kregen
Frenkie en zijn een geregistreerd
partnerschap aangegaan”.
Janet studeerde in 2017 af als
Huidtherapeut aan de Hogeschool
in Utrecht en daarvoor volgde ze
de opleiding als Allround Schoonheidsspecialiste aan het ROC in
Nijmegen. Ze heeft ruim 4 jaar ervaring opgedaan bij verschillende
huidklinieken en werkt momenteel als Huidtherapeut en Accountmanager van o.a. ZO Skin Health,
een merk voor huidverbetering
dat garant staat voor evenarende
resultaten! “In mijn huidige functie heb ik bij veel
verschillende huidklinieken binnen mogen kijken,
waardoor ik veel kennis heb opgedaan. Mijn passie
is om klanten gelukkig te maken met hun huid. Dit
doe ik door ze een eerlijk en transparant advies te
geven over producten voor huidverbetering voor
thuis, in combinatie met huidbehandelingen”.

“Iedereen verdient een mooie huid”, aldus Janet. Ze
heeft een passie voor huidverbetering en wil al haar
klanten advies geven. “Door mijn werkverleden ben
ik met verschillende huidverbeteringsproducten en
-behandelingen in aanraking gekomen. Ik wil het
allerbeste voor de huid van mijn cliënt. Daarom
bied ik enkel kwalitatief hoogwaardige producten
én behandelingen aan voor effectieve huidverbetering. JC Huidkliniek staat voor kwaliteit, eerlijkheid
en resultaat”.
Heb je last van acne of acne-littekens, pigmentatie, roodheid,
huidveroudering,
ongewenste
haargroei of goedaardige huidbultjes? Al deze indicaties kunnen
effectief behandeld worden bij
JC Huidkliniek. Veel zorgverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering daarnaast ook
geheel of gedeeltelijk de kosten
van diverse behandelingen en/
of producten, zonder dat dit ten
koste gaat van het eigen risico.
Daarnaast kun je ook voor een
ontspannende
schoonheidsbehandeling terecht, voor harsen en/
of wenkbrauwen epileren.
Ben jij benieuwd wat Janet voor
jouw huid kan betekenen? Neem
contact op voor het maken van
een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek (ook op
zaterdag mogelijk!). JC Huidkliniek is per mail te
bereiken via info@jchuidkliniek.nl of per telefoon/
WhatsApp via 06-21386838. Voor meer informatie
kijk op www.jchuidkliniek.nl (site is in opbouw).

Beste dames van de OVO,
Jullie zijn gewend dat de kalender direct na de Overloonse kermis (half augustus)
wordt bezorgd. We moeten echter nog steeds rekening houden met eventuele
overheidsmaatregelen in verband met het Covid-19 virus. Deze kunnen strenger of
minder streng worden. Daarom gaan we onze kalender dit jaar iets later bezorgen,
namelijk in de eerste weken van september. Zo krijgen wij de mogelijkheid om iets
meer in te spelen op de dan heersende actualiteit.
Onze openingsavond staat gepland op 29 september.
Wij hopen dan jullie in goede gezondheid te kunnen begroeten.
Het bestuur
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Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

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

grow.ixon.cloud

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl
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Geslaagd Koppeltoernooi Golfclub Overloon
Op 25 juli vond het eerste Koppeltoernooi plaats van Golflcub
Overloon.
60 deelnemers ofwel 30 koppels
schreven zich in. Vanwege het grote aantal aanmeldingen vond de wedstrijd in twee dagdelen plaats.
Om 08:00 uur waren de eerste spelers al aanwezig
om in te slaan en de snelheid van de greens te testen. Klokslag 09:00 uur vlogen de eerste ballen van
de tees. Om 13:30 uur volgde de andere helft van de
deelnemers. Rond de klok van 17:00 uur zat iedereen weer op het terras. Na het aperitiefje was er een
koud/warm buffet en aansluitend de prijsuitreiking.

4. Riet en Bert Cornelissen, Overloon
5. Anja en Karel van der Velden, Landhorst

Uitslagen
Lage handicap categorie:
1. Patrick Baltissen en Jeroen Stevens, Maashees
2. Maria en Cas Janssen, Boxmeer
3. Marlies Kerremans en Herwin Wetters, Venray –
Beugen
4. Annemie en Pieter Lucassen, Leunen
5. Nellie en Peter Basten, Stevensbeek
Hoge handicap categorie:
1. Joop en Jan Gielens, Heide
2. José Borghs en John van Noort, Overloon - Son
3, Robert Fransen en Huub Jansen, Vierlingsbeek –
Overloon

Organisatoren Ans en Karin kijken tevreden terug op het
toernooi

Lónse kids genieten van mooie zomeractiviteiten
Sinds 1 juni zijn onze collectanten weer op pad. Ben jij deze
zomer jarig (geweest)? Dankjewel voor je bijdrage! Hiermee
steunen we geweldige zomeractiviteiten, zoals de Kindervakantieweek, zomerjeugdcarnaval van De Huibuuke, zomerkamp van
Scouting en de Lónse kermis die voor de deur staat.

Zo genoten 116 Overloonse kinderen in de eerste
week van de schoolvakantie van een geweldige Kindervakantieweek. Samen hutten bouwen op het Gildeterrein, sportactiviteiten en mooie spellen en een
prachtige bonte middag met de Huibuuke jeugd-

carnaval. Als afsluiting een optocht door het dorp,
een groot kampvuur en een echte schuimparty. Wat
hebben de kinderen genoten. Complimenten aan
de organisatie en alle betrokken vrijwilligers.
Nu kijken we vooruit naar de Lónse kermis! Hopelijk mag jong en oud na twee jaar weer ‘ouderwets’
genieten van de kermis op 14 t/m 18 augustus 2021.
Met speciale activiteiten voor de
Lónse jeugd, zoals
een leuke kleuren tekenwedstrijd
en de kinderkleedjesmarkt op zaterdagmiddag 14
augustus. Hopelijk
tot dan!
Wil je ook een vrijwillige financiële
bijdrage leveren
via de verjaardagenactie, maar zijn jouw gegevens
nog niet bekend bij onze collectanten? Mail naar
verjaardagenactie@gmail.com of stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram. Ook reacties en
vragen zijn altijd van harte welkom!
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.

Personeel gezocht!

Overloon kermis

Ben jij in het bezit van rijbewijs B
en op zoek naar een leuke
(bij)baan in de avonden /
weekenden vanaf 16.30 uur?

Wij zijn tijdens de kermis
dagelijks geopend van
11.00 tot 00.00 uur!

Wij zijn op zoek naar bezorgers!
Interesse of vragen? Loop gerust
een keertje binnen of stuur een
mailtje naar info@restarialoon.nl

NIEUW tijdens de kermis;
de Mystery Snack!
Laat je verrassen en snack
eens iets anders!

Restaria Loon | Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon
0478-641480 | www.restarialoon.nl
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Zomercarnaval, een mooie herinnering
voor de Huibuukskes en Huibuukinnekes
Op 17 juli keken veel mensen
vreemd op. Wat rijdt daar nu door
de straat in ons dorp en hoor ik
het goed? Het lijkt wel of er carnavalsmuziek door de boxen heen
galmt. EN JA HOOR, de carnavalswagen heeft met
de jeugdcarnaval een rondrit door het dorp gemaakt. Jeugdprins Koen, jeugdprinses Roos, nar
Jort, de adjudanten, de dansmariekes, de raad van
11 en de deelnemers aan het zomercarnaval stonden te stralen op de wagen. Een onvergetelijke
tocht die eigenlijk half februari had moeten plaatsvinden, maar toen wegens Corona geen doorgang
kon vinden. Op het laatste moment leek Corona
nu weer roet in het eten
te gooien. Maar gelukkig
kon het zomercarnaval
in afgeslankte vorm wel
doorgang vinden voor de
groep 8-ers.

jeugd stond volop te hossen en te springen op de
wagen. De wagen was dit jaar niet door de ouders
gebouwd, maar speciaal ingevlogen voor deze middag. De kinderen leek het niet te deren, zij hebben
volop genoten. De rondrit eindigde in het dorp bij
Bos, waar een leuk programma volgde. Voor diegene die het gemist hebben is er een foto gemaakt. Je
kunt het plezier op de gezichten aflezen.
De rondrit was niet het einde van het programma.
Na de rondrit was voor de inwendige mens gezorgd,
zodat iedereen weer voldoende energie had voor
de silent disco. Tot 20:30 uur is er volop gedanst,
gehost en gefeest. En zo is toch weer een prachtige
herinnering gemaakt voor de jeugdcarnaval.

Wat was het druk langs
de route. Veel mensen
hadden zich helemaal in
het zomercarnaval uitgedost om de jeugdcarnaval aan te moedigen. De

Stichting Gemeenschapshuis ‘de Pit’ te Overloon
heeft per 1 oktober 2021 een vacature voor:

Allround medewerker (M/V) voor 20 uur per week
Voor onze mooie locatie ‘de Pit’ in
Overloon
zijn
wij
op zoek naar een allround mede‘Samen Sterk’
werker(ster). Wij zoeken een enthousiaste, flexibeHoezeer is deze spreuk van de gedenksteen in ons gemeenschapshuis De Pit zo van toepassing als in
deze
Het is rustig in het dorpmedewerker(ster)
waar het normaal bruist van activiteiten die
en het verenigingsleven
le,tijd.energieke
van aanpakken
volop bloeit. De Pit ligt er verlaten bij en dat is ongekend voor ons allemaal waar normaal ges proken
houdt.
bentrepetities
eenhouden
teamplayer
vele
verenigingen Je
hun wekelijks
of activiteiten organisen
eren. bent ook beschikGelukkig gloort er weer wat hoop aan de horizon en kunnen we waarschijnlijk per 1 juni weer een
baar start
inmaken.
weekenden en avonden. Daarnaast ben je
voorzichtige
bereid
om
stapje
meer
zetten
tijdens
piekZoals iedereen wel weet zijneen
er door alle
Coronamaatregelen
geen te
activiteiten
in De Pit maar
op de
achtergrond is het bestuur natuurlijk wel actief. Jullie begrijpen dat we financieel gezien ernstig
momenten.
Voldoe
jij
aan
het
juiste
profiel
en
heronder druk komen te staan nu er geen inkomsten zijn en al onze vaste lasten wel betaald moeten
worden. We hebben dan ook zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de overheidsregelingen die
ken
jij
jezelf
in
onderstaande
punten,
dan
ben
jij
de
voor De Pit van toepassing zijn om de financiële lasten op te vangen. Dat dit niet onbeperkt is zal
duidelijk zijn en het is ook in ons aller belang dat De Pit z.s.m. weer opengesteld wordt. We zijn
persoon
die
we
zoeken!
hiervoor afhankelijk van de besluiten van de overheid maar er blijft veel onduidelijk over wat nu wel
en niet mag. Het bestuur heeft hier wekelijks contact over met de gemeente Boxmeer om dit helder
te krijgen, en onder welke voorwaarden.

Wat mag jij van ons verwachten:
• Een veelzijdige en uitdagende functie binnen het
Gemeenschapshuis.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Dat
een uitdaging is voor het bestuur mag
duidelijk zijn maar we
deze graag aan. De Pit is erarbeids•ditMarktconforme
primaire
engaansecundaire
immers door Overloon en voor Overloon, deze gedachte moet weer meer gaan leven om zo ook de
voorwaarden.
Pit toekomstbestendig
te houden. We zullen jullie als bestuur dan ook informeren over de
ontwikkelingen en stappen die we maken richting De Pit 2.0. Wat we als bestuur nog wel extra willen
• Een
contract
benoemen
is dattijdelijk
we onze vrijwilligers
in dit verhaal zekermet
niet mogenmogelijkheid
vergeten. Zij leveren namelijk tot een
een hele grote bijdrage in het geheel om De Pit draaiende te houden. Waar zouden we zijn zonder
vaste dieaanstelling.
onze vrijwilligers
zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap Overloon!

Je zou je kunnen afvragen, als er geen activiteiten zijn waar is het bestuur dan zo druk mee? We zijn
al geruime tijd bezig om de De Pit toekomstbestendig te maken. We hebben het de naam De Pit 2.0
gegeven. Zo hebben we het afgelopen jaar Barry van Opbergen ingehuurd om als interim-manager
onze hele organisatie tegen het licht te houden. Waar kunnen we verbeteren als het gaat om o.a.
gastvrijheid, sfeer, klantvriendelijkheid, communicatie, beleid en organisatie.

• Je bent creatief en oplossingsgericht.
• Je bent flexibel en ook beschikbaar in weekenden
en avonden.
• Je bent in het bezit van sociale hygiëne of wil deze
behalen.
• Kennis van richtlijnen ten aanzien van hygiëne en
veiligheid.
• Computervaardig.
• Ondersteunend bij administratieve taken.
• Onderkent het belang van het verenigingsleven.
Doe jij er alles aan om onze gasten in de watten te
leggen?
Stuur dan je CV met motivatiebrief voor 06 september 2021 naar sollicitatie@depitoverloon.nl o.v.v.
vacature allround medewerker de Pit, t.a.v. Bestuur
SGO de Pit.

Wat breng jij mee:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau.
• Je bent communicatief sterk.
• Je bent een inspiratie voor collega vrijwilligers en
omgeving.
• Je bent punctueel en komt je afspraken na.

Ook op het personele en bestuurlijke vlak hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden. Marian
Jacobs, beheerder van De Pit, heeft haar baan opgezegd en is een nieuwe uitdaging aangegaan in de
ouderenzorg. Ook medewerkster Patricia van der Vondervoort heeft besloten te stoppen bij De Pit
en heeft een nieuwe baan in de thuiszorg.

‘Samen Sterk’
Hoezeer is deze spreuk van de gedenksteen in ons gemeenschapshuis De Pit zo van toepassing als in
deze tijd. Het is rustig in het dorp waar het normaal bruist van activiteiten en het verenigingsleven
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Het Oorlogsmuseum Overloon is op zoek naar
een nieuwe collega voor de functie van:
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voor onze Administratie zoeken we naar een tweede collega. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die ca. 20 uur
per week beschikbaar is, nauwkeurig werkt, over een sterk cijfermatig gevoel beschikt en bovendien ervaring
heeft met het werken op de financiële administratie. Een administratieve MBO-opleiding op niveau 3 strekt tot
aanbeveling. Excel en Word heb je in de vingers, en kennis van AFAS Profit zou extra mooi zijn.
De werkzaamheden zijn breed en betreffen niet alleen de debiteuren- en de crediteurenadministratie, maar ook
andere taken op deze afdeling. Het werk vindt in de regel plaats op doordeweekse dagen, bijvoorbeeld verspreid
over vijf ochtenden, maar dit is met elkaar in goed overleg ook anders af te stemmen.
We hebben binnen het museum een zakelijke maar tegelijk ook collegiale werksfeer. Met een klein team verzetten
we veel werk. Flexibiliteit en kunnen meedenken/meeveren in tijden van drukte is in onze organisatie dus een
noodzakelijke eigenschap.
Als je denkt dat je je hierin herkent, dan ontvangen we graag je sollicitatie met actueel CV per e-mail op:
e.vandendungen@oorlogsmuseum.nl
Graag vóór 16 augustus. We reageren op elke serieuze sollicitatie die duidelijk tegemoet komt aan bovenstaande
profielschets.
Alvast bedankt voor je belangstelling!
Erik van den Dungen
Oorlogsmuseum Overloon

Wij zijn op zoek naar:
• Afwasser/keukenhulp m/v

Wij zijn op zoek naar:

• Medewerker bediening m/v

• Afwasser/keukenhulp m/v
• m/v
Medewerker bediening m/v
• Zelfstandig werkend kok
• Zelfstandig werkend kok m/v

Interesse? Mail je cv naar info@grandcafebroerenzus.nl

Interesse? Mail je cv naar info@grandcafebroerenzus.nl

Raaijweg
25 Overloon
0478-642045
Raaijweg 25 Overloon
0478-642045
www.grandcafebroerenzus.nl
www.grandcafebroerenzus.nl
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Stichting Gemeenschapshuis ‘de Pit’ te Overloon
heeft per 1 oktober 2021 een vacature voor:

Penningmeester (M/V)
Binnen het bestuur van ‘de Pit’ zijn wij op zoek naar
een penningmeester (M/V). De Pit vervult een zeer
belangrijke sociale rol in Overloon. Het is de thuisplaats voor vele verenigingen en groeperingen. Gemeenschapshuis de Pit wil het verenigingsleven faZoals iedereen wel weet zijn er door alle Coronamaatregelen geen activiteiten in De Pit maar op de
achtergrond is het bestuur natuurlijk wel actief. Jullie begrijpen dat we financieel gezien ernstig
ciliteren en stimuleren om de sociale cohesie binnen
onder druk komen te staan nu er geen inkomsten zijn en al onze vaste lasten wel betaald moeten
worden. We hebben dan ook zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de overheidsregelingen die
het
verder
te lasten
versterken.
voor
De Pitdorp
van toepassing
zijn om de financiële
op te vangen. Dat dit niet onbeperkt is zal

‘Samen Sterk’

Hoezeer is deze spreuk van de gedenksteen in ons gemeenschapshuis De Pit zo van toepassing als in
deze tijd. Het is rustig in het dorp waar het normaal bruist van activiteiten en het verenigingsleven
volop bloeit. De Pit ligt er verlaten bij en dat is ongekend voor ons allemaal waar normaal gesproken
vele verenigingen hun wekelijks repetities houden of activiteiten organiseren.
Gelukkig gloort er weer wat hoop aan de horizon en kunnen we waarschijnlijk per 1 juni weer een
voorzichtige start maken.

duidelijk zijn en het is ook in ons aller belang dat De Pit z.s.m. weer opengesteld wordt. We zijn
hiervoor afhankelijk van de besluiten van de overheid maar er blijft veel onduidelijk over wat nu wel
en niet mag. Het bestuur heeft hier wekelijks contact over met de gemeente Boxmeer om dit helder
te krijgen, en onder welke voorwaarden.

Functie
• De penningmeester is samen met de overige (6)
bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid
en bestuur van Stichting Gemeenschapshuis ‘de
Dat dit een uitdaging is voor het bestuur mag duidelijk zijn maar we gaan deze graag aan. De Pit is er
Pit’
te Overloon.
immers
door Overloon
en voor Overloon, deze gedachte moet weer meer gaan leven om zo ook de
Pit toekomstbestendig te houden. We zullen jullie als bestuur dan ook informeren over de
• De penningmeester
primair
ontwikkelingen
en stappen die we maken richting De Pit 2.0.is
Wat we
als bestuur nog wel verantwoordelijk
extra willen
benoemen is dat we onze vrijwilligers in dit verhaal zeker niet mogen vergeten. Zij leveren namelijk
een hele
grote bijdrage
in hetfinanciële
geheel om De Pit draaiende
te houden. Waar
zoudende
we zijnstichting,
zonder
voor
het
beleid
van
en alle
onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap Overloon!
financiële
transacties
die
plaatsvinden.
Ook op het personele en bestuurlijke vlak hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden. Marian
Jacobs, beheerder van De Pit, heeft haar baan opgezegd en is een nieuwe uitdaging aangegaan in de
• De penningmeester stelt maandelijks de bestuursouderenzorg. Ook medewerkster Patricia van der Vondervoort heeft besloten te stoppen bij De Pit
en heeft een nieuwe baan in de thuiszorg.
leden op de hoogte van de financiële situatie van
de stichting.
Je zou je kunnen afvragen, als er geen activiteiten zijn waar is het bestuur dan zo druk mee? We zijn
al geruime tijd bezig om de De Pit toekomstbestendig te maken. We hebben het de naam De Pit 2.0
gegeven. Zo hebben we het afgelopen jaar Barry van Opbergen ingehuurd om als interim-manager
onze hele organisatie tegen het licht te houden. Waar kunnen we verbeteren als het gaat om o.a.
gastvrijheid, sfeer, klantvriendelijkheid, communicatie, beleid en organisatie.

Wat kost het aan tijd?
• Als penningmeester moet je er rekening mee houden dat er maandelijks bestuursvergaderingen
worden gehouden. Deze vinden in de avonduren
plaats in de Pit.
• Vrijwel alle overige werkzaamheden kunnen vanuit huis worden verricht, op de tijd die jou het beste uitkomt.
• het onderhouden van contacten en andere incidentele activiteiten.
Wat is leuk?
• Je maakt deel uit van een team vrijwilligers (ook
de bestuursleden) die allemaal vanuit de sociale betrokkenheid tijd en moeite in het Gemeenschapshuis willen steken. Iedere vrijwilliger en bestuurslid heeft zijn/haar verantwoordelijkheden.
Interesse of meer weten?
Stuur je mail naar sollicitatie@depitoverloon.nl o.v.v.
penningmeester de Pit, t.a.v. Bestuur SGO de Pit.

Taken en verantwoordelijkheden
• Beheren van de geldstromen binnen de stichting.
• Administratie van alle inkomsten en uitgaven.
• In samenwerking met het bestuur maken van financieel beleid en toezicht houden op de uitvoering hiervan.
• In samenwerking met het bestuur opstellen van begrotingen en toezicht houden op naleving hiervan.
• Verder regelt de penningmeester alle verzekeringen en fiscale zaken.
• Het onderhouden van contacten met verenigingen en andere incidentele activiteiten.
Wie zoeken wij?
• Wij zijn op zoek naar iemand met een financieel/
administratieve achtergrond, die enige affiniteit
met het verenigingsleven en omgeving heeft.

‘Samen Sterk’

Het Weer
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zal
3 zonloze dagen volgen. Na de 1e volgde wel een tuur deze maand. Het gemiddelde is op 18.5 graden
duidelijk zijn en het is ook in ons aller belang dat De Pit z.s.m. weer opengesteld wordt. We zijn
lichte weersverbetering, met een vrij regelmatig uitgekomen. Dat betekent slechts 0.2 graden benehiervoor afhankelijk van de besluiten van de overheid maar er blijft veel onduidelijk over wat nu wel
temperatuurverloop. Het was wel vrij wisselvallig den normaal. Wel precies een graad lager dan de
nietregen
mag. of
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voor en ook veel regen. Zeker op de 15 toen ik met 20e de koudste nacht. We haalden met 9.9 graden

Je zou je kunnen afvragen, als er geen activiteiten zijn waar is het bestuur dan zo druk mee? We zijn
al geruime tijd bezig om de De Pit toekomstbestendig te maken. We hebben het de naam De Pit 2.0
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gegeven. Zo hebben we het afgelopen jaar Barry van Opbergen ingehuurd om als interim-manager
onze hele organisatie tegen het licht te houden. Waar kunnen we verbeteren als het gaat om o.a.

Ruimte voor úw ideeën!
14 a u g.

Dagworkshop beeldhouwen

31 aug.

Start tarotcursus – Hans Kunneman

2 9 a u g.
25 sept.

Expositie workshopdeelnemers

09.30 uur
11.00 uur

Start opleiding Luisterkindwerker door
Anke van Leeuwen

Meer informatie en aanmelden kijk op onze website!
Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email!

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

www.helder-overloon.com

•
•
•
•

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

Tel.: 06-41861929

E-mail:

janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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net geen dubbele cijfers. Later in de maand nam de
wisselvalligheid weer toe, maar grote hoeveelheden aan neerslag bleven uit. Mijn totaal aan neerslag kwam uit op 87 mm. Normaal valt er in de julimaand 68 mm. In het zuiden van Limburg was dat
wel even anders. Plaatselijk viel meer dan 200 mm in
korte tijd. De gevolgen hebben we vaak gezien via
de media. De Maas trad buiten haar oevers en dat
komt in de zomermaanden zelden voor. Niet verwonderlijk dat het aantal zonuren wat achter bleef
ten opzichte van normaal. Nu scheen de warmtebron 191 uren, terwijl 220 normaal is.
Beste bezoekers van de
Lónse Bieb,
Vanaf vrijdag 13 augustus tot en met vrijdag 20
augustus zal de bibliotheek vanwege onderhoudswerkzaamheden en sluiting van de Pit gesloten zijn.
Graag zien we jullie daarna weer voor jullie vakantieboek(en).

Inmiddels zijn we aan de laatste zomermaand begonnen. Ook de aanvang was wisselvallig en vooral ruimschoots te koud en te somber. Aanvankelijk
bleef dat zo, maar met het vorderen van de maand
kwam er toch een weersverbetering. Hoe het verder
gaat kun je vernemen als je afstemt op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30 en 13:30 uur en ook
in de avonduren ben ik te horen.
Weerman Bert Vloet

den de afgeschreven boeken van de bibliotheek
verkocht. Wanneer je in de zomervakantie je kast of
zolder nog gaat opruimen en nog boeken hebt die
wij mogen verkopen, dan kun je deze tijdens openingstijden van de bieb afgeven in de Pit. Met de
opbrengst van de boekenverkoop kunnen wij extra
investeren in de Lónse Bieb, zodat we deze actueel
en actief kunnen houden.

In het najaar hopen wij alsnog onze jaarlijkse boekenmarkt bij de PLUS te organiseren. Hierbij wor-

Voor nu wensen wij iedereen nog een hele fijne zomervakantie. Tot ziens!

Hallo allemaal,

Jens Hoenselaar is 25 jaar en woont nu nog in Boxmeer. In de toekomst zal Jens dus ook in het mooie
dorp Overloon komen wonen. Jens is 3 jaar geleden
afgestudeerd van de SPH. Ze heeft de afgelopen
jaren ervaring opgedaan binnen Dichterbij in Boxmeer en gaat nu deze nieuwe uitdaging aan.

Per 1 juli 2021 zijn wij, Mathijs, José en Jens, de trotse nieuwe eigenaren van Zorgboerderij Samen aan
de Venrayseweg 19 in Overloon. Wij hebben deze
zorgboerderij overgenomen van Iet Cremers die
dit in dertien jaar tijd tot een mooie zorgboerderij
heeft gemaakt. Iet en Toon zullen voorlopig nog in
het voorhuis van de boerderij blijven wonen, maar
in de toekomst zal Jens hier gaan wonen samen met
haar vriend.

Helaas is het door de coronapandemie op het moment niet mogelijk een open dag te plannen maar
deze houden jullie tegoed. Als het weer mogelijk is
laten wij graag zien hoe het er aan toe gaat op de
boerderij.

Wij hebben erg veel zin in deze nieuwe uitdaging.
Wij zullen het concept dat er nu is op onze eigen
manier voortzetten. Een kleine verandering die op
het moment al heeft plaatsgevonden is dat wij in
plaats van drie dagen op het moment vier dagen
per week geopend zijn. Hopelijk kunnen we in de
nabije toekomst vijf dagen openen.
Wij zullen even kort wat over onszelf vertellen.
Mathijs van Gaal is 58 jaar en woont in Sint Anthonis. Voorheen is Mathijs 13 jaar werkzaam geweest
bij Vincent van Gogh in Venray. In 2018 heeft hij de
overstap gemaakt naar Dagbesteding Tante Sjaan in
Sint Anthonis. Het werk bij de dagbesteding gaat hij
nu combineren met het werk op de zorgboerderij.
José van Hoenselaar is 55 jaar en woont ook in Sint
Anthonis. José heeft lange tijd binnen Pantein gewerkt als ziekenverzorgster en daarna nog als activiteitenbegeleidster. In 2015 heeft José Dagbesteding
Tante Sjaan opgericht wat zij met erg veel plezier
doet. José zal vooral op de achtergrond meedenken/werken over de zorgboerderij.

Mathijs van Gaal en Jens Hoenselaar
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Hoe zou het zijn?
Als je een voedingspatroon zou
vinden dat voor jou als
vanzelfsprekend werkt. Dat je de
focus verlegt naar innerlijke
gezondheid met gewichtsverlies
tot gevolg...

Ben jij?
Zo gefocust op je uiterlijk en je
gewicht, waardoor je je laat
verleiden tot een snel dieet. Maar
voelt het als strijd en kun je het
op de lange termijn niet
volhouden?

Roots & Carrots

Biedt nu naast individuele coaching
ook
'The Roots Academy'
een Online traject volledig vanuit jouw eigen
huis, op eigen tempo te doorlopen
*inclusief of exclusief begeleiding

Anke Philipsen - Voedingsconsulent & Mental Coach
Peter Zuidstraat 14, Overloon - 06-30179165
www.rootscarrots.nl - anke@rootscarrots.nl

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

Of uw naam nu begint met de letter A..J of een K..Z ook
in de vakantieperiode staan wij klaar voor het hele alfabet.

Carpe diem!
Ingrid & Willem, Rob, Kaylee
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Werkgroep Overloon War Cemetery wordt
Stichting Overloon War Chronicles
van de Slag om Overloon en nationale en internationale gastsprekers uitnodigen. Het kenniscentrum
zal voorlopig worden gevestigd in Groeningen, in
het Museum van Postzegel tot Tank. Ook willen we
educatieprojecten opzetten en uitvoeren richting
basisscholen en voortgezet onderwijs en daarbij ook
gebruik maken van gastsprekers.”
Een nieuwe officiële organisatienaam, een naam die
de ambities en doelen volledig dekt.
Eind 2020 werd de werkgroep opgericht met als
hoofddoel foto’s en verhalen te achterhalen van
alle 281 op de Commonwealth War Graves Commission-begraafplaats in Overloon, in de volksmond het
Engelse kerkhof genoemd, begraven militairen.
Maar aangezien vanuit de werkgroep al snel meer
initiatieven en doelen ontstonden los van het kerkhof dekte de naam van de werkgroep niet alles
meer. Tijd dus voor een nieuwe naam waarbij werd
gekozen de werkgroep officiëler te maken via het
oprichten van een stichting. Voorzitter Leo Janssen: “Al onze projecten
hebben als basisdoel de
geschiedenis van de Slag
om Overloon levend te
houden en uit te dragen.
Zowel nationaal als internationaal, mede gericht
op de toekomstige generaties.”
Naast het fotoproject,
waarin binnenkort het
aantal van 100 foto’s zal
worden
overschreden,
wordt nu ook het gravenadoptieproject opgestart onder de naam van de
stichting. Janssen: “Particulieren, bedrijven, scholen
en organisaties kunnen een of meerdere Britse graven op het CWGC-kerkhof adopteren en zo bijdragen aan de herinnering levend te houden en blijvend eerbetoon te bieden aan de betreffende Britse
militairen.”
Maar ook initiatieven en projecten die niet rechtstreeks met het kerkhof te maken hebben worden
onder de paraplu van de stichting gebracht. Waaronder archief- en kennisprojecten. Janssen somt op:
“We zijn bezig een digitaal archief op te zetten met
betrekking tot de Slag om Overloon en Venray, voor
iedereen toegankelijk, uit de diverse privé-archieven. Ontsluiting van alle digitale informatie. Maar
ook een centraal kenniscentrum te vormen m.b.t.
de Slag om Overloon in al zijn facetten, daarbij studiegroepen opzetten over specifieke onderdelen

Ook in het veld zullen we de stichting aan het werk
gaan zien. Janssen: “Denk aan het opzetten en uitvoeren van battlefield-tours voor bezoekers aan
Overloon en daarbij op de locaties de specifieke verhalen vertellen.”
Janssen vat samen: “Onder deze stichtingsparaplu
wordt de diversiteit aan taken en projecten, expertise en specialistische kennis samengebracht en gecoördineerd. Dat is een ideale basis om initiatieven
op te kunnen starten, uit te kunnen bouwen en tot
resultaat te kunnen komen. We zijn dan ook blij
met onze stichting, met de nieuwe naam en met het
nieuwe krachtige logo.”

Het bestuur van de nieuwe Stichting Overloon War Chronicles met de zojuist ondertekende stichtingsakte, v.l.n.r.:
secretaris Piet Peters, voorzitter Leo Janssen en penningmeester Oscar Huisman.

De nieuwe website van de stichting wordt op
korte termijn gepresenteerd.
Meer informatie over de Stichting Overloon War
Chronicles en de projecten is nu te vinden op:
Facebook:
https://www.facebook.com/OverloonWarChronicles
Email: overloonwarchronicles@gmail.com

23

24

Agenda
2021

13 t/m 18 augustus
Kermis
14 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 augustus
Lónse Kermis, Kinderkleedjesmarkt, Schoolplein, 11.00 - 13.00
uur
16 augustus
Groeters, fietsrondleiding, start
bij Museumpark, 13.30 uur
23 augustus
Groeters,
wandelrondleiding,
start bij de kerk, 11.00 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
11 september
A.V. Sporting, Start hardlooptraining, Raayhal, 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
19 september
Fanfare, Tuintreffen
20 t/m 26 september
Samen Sterk voor goede doelen,
collecteweek
22 september
Gezond ouder worden, ’t Helder,
19.30 tot 21.30 uur
23 september
KBO, algemene ledenvergadering, de Pit
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
25 en 26 september
Oorlogsmuseum, Militracks
29 september
OVO, Openingsavond

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
11 t/m 17 oktober
TP Loonse Duinen, Herfsttoernooi
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
22 t/m 24 oktober
Tentfeest
23 oktober
Festival Schijt aan de Grens, ’t
Helder, 13.00 - 17.00 uur
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
31 oktober
Jeugdorkest Fanfare, Halloweenconcert
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, de Pit 11.00
-13.30 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur

8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
12 december
Palet, Concert in Kerstsfeer,
Kloosterhuis Sambeek, 14.30 en
19.00 uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

2022

27 maart
Fanfare, Première compositieopdracht
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
11 juni
Jeugdorkest Fanfare, Concert
16 juli
Fanfare, Avond van de filmmuziek
3 en 4 september
Festival Schijt aan de Grens, ’t
Helder
18 september
Fanfare, Fanfaredag
23 en 24 september
Loën wet ‘t
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
18 december
Fanfare, Kerstconcert
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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 telefoonnummer.
Inleverdatum uiterlijk zondag 15 augustus.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten.

De winnaar van de puzzels in
de uitgave van 14 juli:
Hanneke ten Haken
(Warme Bakker Degen)
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt.
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en
streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AREND
LEMMET
BESJE
NACHTHEMD
BLOND
NUMERO
BOSBES
PRODUCTIEF
PROEF
CASCADE
RASTA
ETHEEN
SCORE
HOOIBERG
SPION
HOTSPOT
TEGEN
HYPERNERVEUS
TEKENSCHRIFT
KERST
TREEM
KREEK
TRUCJE
LAARS
WELVING
LACONIEK
LEIDEN
1

2

G
K
O
D
M
E
H
T
H
C
A
N

G
R
E
B
I
O
O
H
Y
T
U
E

K
E
R
S
T
F
W
N
P
M
R
D

3

4

5
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P
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D
N
E
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A
I

A
K
P
A
L
I
M
R
R
G
N
E

S
O
T
V
S
T
O
E
N
S
E
L

T
F
I
R
H
C
S
N
E
K
E
T

A
N
A
E
S
U
A
B
R
R
H
E

G
A
M
E
S
D
S
D
V
E
T
M

L
O
L
A
C
O
N
I
E
K
E
M

6

7

8

9

10

D
N
O
L
B
R
T
R
U
C
J
E

R
F
E
O
R
P
E
J
S
E
B
L

Horizontaal:
12
13
14
1 wapen 6 Eu- 11
ropese
vrouw
17
18
19
20
21
12 Griekse letter 15 16
13 profeet 15 22
23
24
25
vulkaan op Si28
29
30
27
cilië 17 de dato 26
19
Verenigde
31
32
33
34
Naties 20 ar 22 vernis 23 soort hert 25
ijzerhoudende grond 26 glazen verpa35
36
kking 28 dik touw 30 koningin-regenNieuw in Ons Eigen Erf / Puzzelen maar: 37
38
39
40
41
42
tes 31 een weinig scheel 33 gokspel 35
vogelonze
36eerstvolgende
bedorven uitgave,
38 intens
genoeVanaf
die verschijnt
op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
45
46
47
48
43
44
gen 40
inham
eikschillerkruiswoordpuzzels,
45 moes
puzzels
plaatsen.
Dit 43
zijn afwisselend
sudocupuzzels of woordzoekers.
47 zonderling 49 plechtige gelofte 50 49
50
51
De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of ingeleverd worden bij een van de
moerasvogel 51 voorzetsel 52 vrucht 54
redactieleden (zie volgende uitgave). Uit de goede inzendingen
worden53elke keer 54
één of meerdere55 56
57
eerstkomende 55 kosten koper 57 korte 52
prijsjes verloot.
notitie 58 droogvloer 60 verbond 62
58
59
60
61
jaargetijde
63 pl.
in Overijssel.
De
prijzen worden
beschikbaar
gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Verticaal:
Bakker
Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.
62
63
2 gammel 3 op de wijze van 4 gereed
De
winnaars
en de oplossing
worden telkens
in de daarop volgende uitgave.
5 wiel
7 domoor
8 oosterlengte
9 gepubliceerd
walidwoord 34 gesloten 37 heks 38 mak 39 Europeaan
terplant
bijbelse
11 pl.
in Zuid-Holland 14 40 deel v.e. bloem 41 woestijndier 42 bouwmateWij
wensen10
iedereen
veelfiguur
puzzelplezier
toe!
Russisch gebergte 16 hoeveelheid 18 moerassig 19 riaal 44 steen 46 rondhout 48 vertrager 53 Europegroot aantal 21 water in Utrecht 24 getijde 27 karig aan 54 wandversiering 56 nonsens 57 Chinese dee28 aangehaalde lus 29 vogelnaam 30 wondvocht 32 gwaar 59 science fiction 61 namiddag.
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Warme Bakker Degen

sterk in elk merk

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

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions
vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

Reclame: 16 t/m 21 augustus
• Kruimelvlaai
€ 8,00
• Suikerbrood klein
€ 2,15
• 8 Zachte witte bollen + 2 gratis
Reclame: 24 t/m 29 augustus
• Mangovlaai
€ 12,50
• Half spelt meergr. donker € 2,05
• Rozijnenbrood klein
€ 2,15
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

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

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl
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www.doorvandijck.nl

06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Wij gaan even met vakantie!
Van maandag 9 augustus t/m maandag 23 augustus
Dinsdag 24 augustus staan wij weer voor jullie klaar!

voor het bestellen van rouwwerk zijn wij bereikbaar
06-57436359 (Lieke)

BLOEMS OVERLOON

VENRAYSEWEG 7

0478-641890

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

Bel 24/7
0478-640026

5825 AA OVERLOON

INFO@BLOEMS-OVERLOON.NL

Overloon
www.briensveld.nl
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bijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
of dan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
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7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
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stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
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585911 of bij spoed
06 53735353
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Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
Zorgloket: 0485
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Boxmeer:
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

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

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2021:

€ 15,00

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

25 augustus
18 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!

