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Ontmoetingspunt ’t Helder
Expositie met muzikale omlijsting

Vele mensen hebben hun eigen crea-
tiviteit ontdekt tijdens de workshops 
in Ontmoetingspunt ’t Helder. Op 
zondag 29 augustus zal in ’t Helder 
een expositie te zien zijn van kunst-
werken die door deelnemers aan 
de diverse workshops zijn gemaakt. 

In een aantal ruimtess zijn beelden, 
schilderijen en kunstobjecten te 
zien gemaakt door vele Overloonse 
cursisten ofwel ‘kunstenaars’,  en 
uit de omgeving van Overloon die 
deelgenomen hebben aan de diver-
se workshops.

In de middag zal de dag worden op-
geluisterd met muziek van de band 
‘OER’ bestaande uit Herman Ver-
heijen, Niels Janssen, Frans van der 
Made en Jos Kuijpers. Zij zullen blues, rock, country en 
ook mooie luisterliedjes ten gehore brengen.

Door het jaar heen vinden bij ’t Helder diverse 
workshops plaats zoals beeldhouwen, schilderen en 
palletschilderen. Kom kijken en luisteren en wellicht 
wilt u zich ook aanmelden om aan een workshop deel 
te nemen!
Iedereen is van harte welkom op zondag 29 augustus 

van 11:00 uur tot 17:00 uur. De entree is gratis. Bezoe-
kers worden verzocht de coronamaatregel van 1,5 in 
acht te nemen. De expositie vindt zowel binnen als bui-
ten plaats.

Ontmoetingspunt ’t Helder is gelegen aan de Helderse-
weg 31 in Overloon 
(www.helder-overloon.com).
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Het mag geen naam hebben
•  Logeko en Oker gaan binnenkort hun gouden kelen weer smeren; hou je

maar vast…

•  Witte Herders Open….Meer voor mannen?

•  Samen Sterk voor goede doelen komt ook dit jaar niet naar je toe…

•  Ook zo(o) benieuwd hoe pas uit het ei gekropen witwangfluiteenden eruit
zien?

•  Bommen en granaten op je smartphone?

Beginnen met Hardlopen – Diplomaloop

Lopen is leuk! Lopen is een 
hele normale activiteit voor 
het lichaam en is gezond!
Bij AV Sporting leren we je echt 
naar een doel toe te werken en 

wel om 5 km aaneengesloten te rennen. Tijd is niet 
belangrijk, gewoon 5 km hardlopen!
In 12 weken tijd wordt in een rustige opbouw het 
hardlopen aangeleerd. De cursus wordt af-
gesloten met een 5 km duurloop waarvoor 
je een diploma ontvangt, de “Diploma-
loop”.  In September 2021 starten we weer 
met een cursus in Overloon. Na de Diploma-
loop kun je natuurlijk bij AV-Sporting blij-
ven lopen. Er zijn trainingen in Boxmeer en 
Overloon op verschillende dagen en tijden 
van de dag.

Hardlopen voor beginners
Een loopcursus kan om vele redenen nuttig 
zijn, maar bij AV Sporting Boxmeer vinden 
we het belangrijk dat je op een gestructu-
reerde manier blessurevrij leert hardlopen. 
In onze cursus komen de volgende onder-
werpen aan bod zoals warming-up en coo-
ling-down, hardlooptechniek, het voorko-
men van blessures, voeding, schoenen en 
kleding. Met deze goede basis blijft hardlo-
pen ook op de lange termijn leuk en blijf je 
makkelijk blessurevrij.

Training/Cursus Overloon
De cursus start op zaterdag 11 september 2021. De 
trainingen starten steeds op zaterdagochtend 09:00 
uur bij Sporthal De Raaijhal aan de Raaijweg 15-17 
te Overloon, waarna er meestal wordt gelopen in 
de bossen bij het museum. Mogelijk wordt er ook 
een keer getraind op de atletiekbaan in Boxmeer. 
De trainingsdata voor Overloon 2021, zijn:
• 11 (start), 18 en 25 september
• 2, 9, 16, 23 en 30 oktober
• 6, 13 20 en 27 november
• De Diplomaloop is dan op 4 december 2021

Vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmel-
den via email noodzakelijk. De cursuskosten bedra-
gen 40 Euro. Voor dit bedrag word je voor een peri-
ode van 3 maanden lid van A.V. Sporting Boxmeer. 
Daarmee ben je voor deze periode ook lid van de 
Atletiekunie en automatisch verzekerd. Heb je nog 
vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een email 
naar: beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl

Diplomaloop
De cursus wordt afgesloten met een diplomaloop 
over 5 km in de bossen van Overloon bij het muse-
um, op 4 december 2021. De diplomaloop is enkel 
voor de beginnersgroep en ook een verenigings-
activiteit: Altijd erg gezellig. Van alle deelnemers 
wordt de gelopen tijd geregistreerd met onze offi-
ciële wedstrijdklok. Na afloop van de loop en onder 
genot van een drankje krijgen alle beginners hun 
diploma uitgereikt.

Lopen is leuk! Iedereen kan leren hardlopen!
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus
De maatregelen die worden getroffen in verband 
met corona worden steeds meer versoepeld. Er gel-
den dan ook steeds minder beperkingen. Toch wor-
den alle bezoekers verzocht om in het kerkgebouw 
voorzichtig te blijven, de nodige afstand te betrach-
ten en rekening met elkaar te houden.

Vieringen 28 augustus – 12 september

Zaterdag 28 augustus 19.00 uur
Gebedsdienst
Thema: “De regels…of het hart…”
Koor: Orgelspel
Acoliet: Jeanne Willems

Zondag 29 augustus 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Misintentie: Bets van de Pas-Versmissen

Zondag 5 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Koor: Theobalduskoor

Zondag 12 september 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst
Zaterdag 28 augustus om 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268

Zondag 29 augustus – 4 september
Nelly van Gemert, tel. 642504

Zondag 5 september – 12 september
Tiny Willems, tel. 641814

Zondag 12 september – 19 september
Jeanne Peeters: tel. 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 11 sep-
tember tot en met 26 september bij de kerkberich-
ten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vrien-
delijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 31 augustus op 
te geven. U hebt daarvoor de volgende mogelijk-

heden: Met een envelop in de brievenbus naast de 
voordeur van de pastorie of via het e-mailadres van 
de parochie (info@theobaldusparochie.nl). Even-
eens 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 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-
ken. 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.

Met spoed gevraagd bezorgers voor ons parochieblad 
de Binding

Beste mensen,
Half september wordt ons parochieblad de Binding 
weer bezorgd aan huis. Daar er nog straten, wij-
ken zijn waar op dit moment geen bezorger meer 
beschikbaar is, zal zoals het er nu naar uitziet niet 
iedereen de Binding ontvangen. Dit laatste houdt 
in dat u deze dan zelf kunt ophalen in de kerk op 
dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur of op 
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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

zondagmorgen meteen aansluitend na de viering 
11.30 uur.

Dus bij deze wederom de oproep: houdt u 4x per 
jaar gemiddeld een uurtje van wandelen, dan zou 
u de juiste bezorger van de Binding kunnen zijn. De
volgende straten hebben nog een bezorger nodig:
Derpshei, Engelseweg, Kerkpad, Kuluutsheuvel, Jan
Hendricxkstraat, Peter Zuidstraat, Frank van Bijnen-
straat, Jan de Rooijstraat, Pater Bleijsstraat, Prit-
terweg, Vierlingsbeekseweg vanaf Kuluutweg tot
aan de Venrayseweg. Sommige van bovenstaande
straten hebben de Binding de vorige keer wel nog
eenmaal ontvangen doordat een bezorger er voor
1 keer wat meer bezorgd heeft dan anders. I.v.m.
ziekte in september eveneens bezorger gevraagd
voor Achter de Linde, Sneijerspad, Pasveldweg, Pas-
toor Cremersstraat, Helderseweg, Zandstraat.

Wij hopen in september weer echt bij iedereen de 
Binding thuis te kunnen bezorgen. U kunt voor na-
dere informatie en aanmelden als bezorger terecht 
bij Gerda Willems 0478-642213 of gerdawillemsjans-
sen@hotmail.com

Alvast heel hartelijk dank.
Gerda Willems

Duif op de doopkapel
Onlangs is het kunstwerk van de Duif, symboliek 
van de H. Geest, boven op de doopkapel geplaatst.
Dit kunstwerk, vervaardigd door onze dorpsgenoot 
Clemens Weijmans, heeft een aantal weken binnen 
in de kerk gestaan. Na afloop van  de eucharistie-
viering op  4 juli jongstleden, Theobalduszondag, 
was de Duif door de pastoor reeds ingezegend. On-
der ideale omstandigheden en met behulp van een 
hoogwerker (dank hiervoor aan de fam. v.d. Munck-
hof) hebben enkele vrijwilligers de duif op de plaats 
van bestemming gezet.

Na een lange periode 
van afwezigheid van-
wege corona en aan-
sluitend vakantie is 
LOGEKO voornemens 
om de repetities 7 sep-

tember weer te hervatten. We hopen natuurlijk dat 
we dan, indien mogelijk, iedereen weer kunnen 
begroeten. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
We repeteren iedere dinsdagavond van 20:00 – tot 
22:00 uur in de blauwe zaal van De Pit.

Sponsoractie
Plusmarkt Verbeeten organiseert van 5 september 
tot 13 november 2021 de spaaractie “Spaar je club 
gezond”. De actie is bedoeld om de verenigingen 
in Overloon een extra steuntje in de rug te geven. 
Bij Plusmarkt Verbeeten ontvang je in die periode 
sponsorpunten bij de boodschappen. Hoe meer 
sponsorpunten een club verzamelt hoe meer euro’s 
de club of vereniging ontvangt. De opbrengst wil-
len wij gebruiken voor ons 75-jarig jubileum. In de 
volgende uitgave van Ons Eigen Erf wordt u hier-
over verder geïnformeerd.

Safe the date!
25 Jaar Kerstconcert, het wordt heel speciaal, zo bijzonder dat we het zelfs 
twee keer mogen uitvoeren. 
Zaterdagavond 18 december en zondagavond 19 december!
We houden u op de hoogte!
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Kalender van activiteiten

Weer actief
Als KBO zijn we heel blij dat we weer met meerdere 
activiteiten van bewegen en ontmoeten een start 
hebben kunnen maken.

Algemene Ledenvergadering KBO - Overloon 
Op donderdag 23 september zal de meermaals 
uitgestelde Algemene Ledenvergadering van KBO 
Overloon gehouden worden. Het bestuur van KBO 
Overloon nodigt alle leden uit voor deze jaarver-
gadering. Vanwege de coronabeperkingen heeft 
het bestuur besloten om de vergadering zowel in 
de voormiddag als in de namiddag te houden. De 
leden zullen hiervoor op de ochtend of op de mid-
dag uitgenodigd worden. De uitnodiging met aan-
meldstrookje zal binnenkort bij alle leden bezorgd 
worden.

Jeu de Boules toernooi
Dit jaar willen we het jeu de boules toernooi hou-
den op zaterdag 4 september. Natuurlijk moeten 
we hierbij de corona veiligheidsmaatregelen nale-
ven. Daarom kunnen alleen leden die geen klach-
ten hebben en aan de richtlijnen van de overheid 
voldoen deelnemen aan het toernooi. Ook dit jaar 
kunt u alleen, individueel inschrijven. De organisatie 
stelt de teams samen. Na afloop is er een barbecue. 
U kunt aan het toernooi met barbecue deelnemen, 
maar ook alleen aan het toernooi of alleen aan de 
barbecue. De keus is aan u. De leden hebben een 
inschrijfformulier ontvangen.

Kijk op Kunst
Hebt u zich nooit afgevraagd: Wat is kunst eigen-
lijk? Om hier antwoord op te krijgen moet je terug 
gaan naar de Renaissance waar de stellingen waar 

kunst aan moet voldoen, ontwikkeld zijn. Het voert 
te ver om hier verder op in te gaan, misschien een 
idee voor u om dit op een regenachtige dag verder 
uit te zoeken, maar ik durf wel te beweren dat hoe 
meer je Salvador Dali bestudeert, hoe meer je tot 
de conclusie komt dat Salvador tot ’s werelds groot-
ste kunstenaars behoort. De drie grote voorwaardes 
waaraan kunst moet voldoen, ambachtelijke vaar-
digheden; diepgaande (wetenschappelijke) studie 
van het onderwerp en eigen emotionaliteit zijn in 
zijn werk ruimschoots aanwezig. Dali, een persoon-
lijkheid met heel veel, soms tegenstrijdige karakter-
uitingen, maar vooral een begaafd kunstenaar die 
telkens weer in zijn werkstukken op abstracte wijze 
zijn verhaal vertelt. 
Als het coronavirus ons nu eens genadig is en ver-
dwijnt zodat wij weer de mogelijkheid hebben 
elkaar te ontmoeten wil ik jullie graag over deze 
Salvador Dali vertellen op maandag 13 september 
aanvang 20:00 uur in de Pit.
Belangstellende leden moeten zich dit keer middels 
het eind augustus ontvangen inschrijfformulier aan-
melden. Opgave tot 8 september.
Cl. Weijmans 

Dansactiviteit in Overloon.
Op dinsdag 7 september start SWOGB weer met het 
zit/combi dansen in Overloon. Het zit/combi dansen 
is een bewegingsactiviteit op muziek. Zittend vanuit 
een stoel worden de dansbewegingen uitgevoerd 
en gecombineerd, samen met de lopende dansers. 
Dit biedt voor veel senioren de mogelijkheid om 
hier aan deel te nemen, of je nu goed of minder 
goed ter been bent, een chronische aandoening 
hebt of iets anders. Kom het gerust vrijblijvend pro-
beren op de dinsdagmiddag 7 september van 13:00 
uur tot 14:00 uur in de grote zaal van de Pit.

KBO-OVERLOON
Belangenvereniging van senioren 

In ZooParc Overloon zijn meerdere witwangfluit-
eenden uit het ei gekropen. De kuikentjes maken 
het goed. De witwangfluiteenden zijn te zien in de 
volière in Madidi, waar ze sinds eerder dit jaar ver-
blijven. In het wild komt deze diersoort voor in zo-
wel Zuid-Amerika als in tropisch Afrika. 
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Collecte 2021

Graag willen wij u nu alvast meenemen in de orga-
nisatie van de collecte van 2021.

Vorig jaar hebben wij de collecte moeten aanpassen 
vanwege het Coronavirus. Toch heeft dat een mooie 
opbrengst opgeleverd. Het Coronavirus is nog niet 
verdwenen en daarom hebben wij besloten om ook 
dit jaar de collecte aan te passen en niet bij u aan de 
deur te komen.

De gang van zaken is als volgt:
•  Op maandag 13 of dinsdag 14 september krijgt u

de bijdragelijst in de brievenbus. 
•  Op de bijdragelijst noteert u achter het goede

doel het bedrag dat u wilt geven. Nadat u alles

ingevuld heeft, telt u de bedragen op en zet u de 
uitkomst in het vak “Totaal”.

•  U kunt het geld overmaken op onderstaand bank-
rekeningnummer of met de QR code. Deze vindt u
op de bijdragelijst.

•  Wilt u het geld niet overmaken, dan kunt u het in
de envelop doen samen met de bijdragelijst.

•  Wij komen de envelop niet ophalen, maar wij
vragen u deze, met de ingevulde bijdragelijst en
eventueel het geld, in de brievenbus op één van
onderstaande adressen te doen.

•  Indien u geen formulier inlevert en u wel geld
overmaakt of in de envelop inlevert, wordt dat
geld evenredig onder alle goede doelen verdeeld.

Er zijn nu dus drie mogelijkheden om geld te done-
ren:
1.  U kunt het geld overmaken op onderstaand bank-

rekeningnummer.
2.  U maakt het geld over door gebruik te maken van

de QR code.
3.  U betaalt contant en voegt het geld toe in de en-

velop samen met het bijdrageformulier.

De inleveradressen, het bankrekeningnummer en 
de QR code vindt u straks op de bijdragelijst met de 
begeleidende brief. Wij hopen u voor nu voldoende 
te hebben geïnformeerd.  

Terug naar een ‘normale’ repetitie! 
Wij kunnen niet wachten!

Okerleden en bestuur 
kijken ernaar uit om dinsdag 7 september weer met 
frisse zin aan een nieuwe serie repetities te begin-
nen! Na een groot aantal maanden online repete-
ren en de zomervakantie is het natuurlijk veel fijner 
om weer samen te repeteren, elkaar weer echt ‘live’ 
te zien. 
Nieuwe leden zijn zeer welkom om mee te repete-
ren of te luisteren. Aanmelden kan via de website 
bij een van de bestuursleden maar is niet verplicht. 
De repetities zijn op dinsdag van 20:00 – 22:00 uur. 
Onze dirigent is Dorrie Besouw en Roel Verheggen 
is regisseur. U kunt vrijblijvend een paar repetities 
meedraaien!

Wilt u ons steunen? De PLUS supermarkt start op 
5 september met een spaaractie voor verenigingen 

uit de buurt en natuurlijk hebben 
wij ons als Oker ook aangemeld! Wij 
willen met de opbrengst uit deze 
actie heel graag nieuwe bladmuziek 
aanschaffen voor zang en begelei-
ding. 

U kunt sponsorpunten sparen en zelf bepalen aan 
welke vereniging of club u die schenkt. Meer spon-
sorpunten betekent meer financiële opbrengst voor 
de club. Wij hopen zo nieuwe muziek aan te kunnen 
schaffen waarmee we dan over een tijdje een leuke 
uitvoering kunnen geven! Alvast bedankt voor uw 
steun!

Tot ziens bij Oker!
www.oker-overloon.nl

Voor een van onze projecten zijn wij op zoek naar een foto van 
Hoeve de Bloem aan de Merseloseweg, in haar oude positie. Dus 
tot voor december 1944. Deze boerderij lag oorspronkelijk plm. 
150 meter naar achteren, ten opzichte van de huidige positie. Het 
gebouw werd in oktober 1944 volledig verwoest.
Uw reacties graag naar overloonwarchronicles@gmail.com of
06 53693428
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Zorgcentrum Hof van Loon
zoekt vrijwilligers

In zorgcentrum Hof van Loon is een enthousiaste 
groep vrijwilligers actief die waardevolle bezoeken 
en activiteiten aan bewoners bieden. Hiermee ver-
hogen zij het welzijn van de bewoners en maken 
daarmee echt het verschil.
Wilt u ook graag meehelpen om de bewoners van 
Hof van Loon een fijne dag te bezorgen? Extra hulp 
is van harte welkom bij de volgende activiteiten:
• Kook- en bakactiviteiten
• Begeleiding bij de Fiets TV
• Begeleiding met de Beleef TV
• Eenvoudige schilderactiviteiten

• Muziekactiviteiten in de binnentuin
• Wandelactiviteiten
• Eenmalige seizoensgebonden activiteiten

Jong en oud is van harte welkom om vrijwilligers-
werk in Hof van Loon te komen doen. Werktijden 
worden in onderling overleg vastgesteld.
Hebt u belangstelling en wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Marieke van den Besse-
laar, coördinator informele zorg van Hof van Loon: 
ma.vandenbesselaar@pantein.nl of
tel. 06-83045695.

Een Raam 

Bij een raam zullen de meesten denken aan een gat 
in de muur waar het licht door valt. Maar de naam 
‘Raam’ staat ook voor een gegraven afwaterings-
beek. Vlak bij Overloon ligt het brongebied van de 
Oeffeltse Raam. Als je vanuit Overloon naar Vier-
lingsbeek het viaduct overgaat, dan kom je na 350 
meter in dit brongebied van de Raam. Links begint 
het wandelpad langs de Oeffeltse Raam.

Het kleine stroompje herinnert eraan dat dit een 
natte moerassige streek is geweest. Het Peelwater 
dat via de ondergrond naar de Maas trok, bleef hier 
hangen tegen de hogere kleiige oeverwal. Altijd 
al was er een beekje richting Oeffelt, maar tussen 
1800 en 1850 begon men deze beek uit te graven 
om zo de natte gronden te ontginnen en te ontwa-
teren. Deze gegraven beek is dus de Raam die lange 

tijd niet meer was dan een recht kanaal. Ruim 10 
jaar terug heeft de Raam weer een natuurlijke loop 
gekregen met meer ruimte voor een natuurstrook, 
een kronkelend verloop en poelen. Allemaal er op 
gericht om het water langer vast te houden. Min-
der dan 200 jaar terug wilde men het water juist 
kwijt. Ook de waterkwaliteit is veel verbeterd. Het is 
mooi om te zien dat het water nog altijd uit de Peel 
komt. Dit kun je zien aan het roestbruine water en 
de modder: ijzer uit de diepere lagen van de Peel. 
Je kunt het pad zo’n 17 kilometer volgen tot aan de 
monding in de Maas bij Oeffelt. Een prachtige rou-
te. Soms heb je wel laarzen nodig want verderop bij 
de Vilt weet een bever goed hoe je het water vast 
moet houden.

Gert-Jan Nabuurs 
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MUSEUMPARK 1 - OVERLOON - WWW.OORLOGSMUSEUM.NL - 0478-641250

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

PLIEN

Zie pagina achteraan.

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm

2299  aauugg..  EExxppoossiittiiee  wwoorrkksshhooppddeeeellnneemmeerrss
1111..0000  uuuurr  --    1177..0000  uuuurr  mmeett  iinn  ddee  

  mmiiddddaagg  mmuuzziieekk  vvaann  bbaanndd  ‘‘OOEERR’’  
  
3311  aauugg..  SSttaarrtt  ttaarroottccuurrssuuss  ––  HHaannss  KKuunnnneemmaann   
  
2244  sseepptt..    DDaaggwwoorrkksshhoopp  bbeeeellddhhoouuwweenn  
  
2255  sseepptt..    SSttaarrtt  oopplleeiiddiinngg  LLuuiisstteerrkkiinnddwweerrkkeerr  ddoooorr
  AAnnkkee  vvaann  LLeeeeuuwweenn  
  

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  aaaannmmeellddeenn  kkiijjkk  oopp  oonnzzee  wweebbssiittee!!  
NNiieeuuwwssbbrriieeff  oonnttvvaannggeenn??  SSttuuuurr  eeeenn  eemmaaiill!!  

  

Ruimte voor úw ideeën! 

Beste mensen,

Graag willen wij jullie bedanken 
voor alle felicitaties, bloemen

en kaartjes voor ons 
50 jarig huwelijk.

We hebben dit met familie en
vrienden gevierd, het was een 

mooie dag om nooit te vergeten.
Nogmaals bedankt.

Geert en Miep Weerts
en de kinderen
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Bommenwerper vliegt door
Oorlogsmuseum Overloon

Het nieuwe Lancaster Paviljoen in Oorlogsmuseum 
Overloon gaat vliegend van start. Op het schuine 
dak van het paviljoen liggen de resten (meer dan 
2000 grotere en kleinere wrakstukken) van een Brit-
se bommenwerper tentoongesteld. Uniek in de we-
reld want nergens anders is een vliegtuig op deze 
manier te zien. Bijzonder is dat de expositie vanaf 
deze week wordt verrijkt met een augmented reali-
ty beleving. Bezoekers kunnen via hun smartphone 
de App “Lancaster NN775 Overloon” downloaden 
waarmee het gigantisch grote toestel van 21 bij 31 
meter in augmented reality wordt getoond. Een bij-
zondere beleving want de zware bommenwerper is 
daardoor vliegend te zien in het museum. 

Bij het toestel zijn drie grote vloerstickers geplaatst 
die bezoekers kunnen scannen met hun smartpho-
ne. Hierna kunnen ze met eigen ogen zien hoe de 
Avro Lancaster NN775 eruit zag en 
hoe deze opereerde. Ook is de App 
verder uitgebreid met alle informa-
tie over de cockpit, staart, motoren 
en het landingsgestel. De App is tot 
stand gekomen in samenwerking 
met Dutch Rose Media.
Bij het vliegtuigwrak is ook ruimte 
voor herdenken. Er wordt uitge-
breid stilgestaan bij de zevenkop-
pige bemanning die om het leven 
kwam bij de crash in 1945. Hun na-
men en gezichten worden niet ver-
geten.

Duizenden fietsers over fietsbrug Oorlogsmuseum Overloon

De eerste fietsbrug ter wereld die letterlijk door een 
museum loopt, mocht in juli 2021 rekenen op meer 
dan 5000 bezoekers! Op 26 maart 2020 zou deze 
unieke brug in Oorlogsmuseum Overloon feestelijk 
geopend worden. Door de coronapandemie heeft 
deze officiële opening helaas niet plaats mogen vin-
den, maar is de brug stilzwijgend in gebruik geno-
men.
Desondanks bleef de brug dus niet onopge-
merkt. Vele fietstoeristen komen een bezoekje 
brengen en kunnen gratis een blik werpen op 
een deel van de Tweede Wereldoorlog-collectie 
van het museum. De brug is 90 meter lang, ligt 
op een hoogte van drie en een halve meter en 
maakt deel uit van de fietsroute ‘Aan de ande-
re kant’ die het Oorlogsmuseum verbindt met 
Britse en Duitse militaire begraafplaatsen in de 
omgeving. 

Sinds medio juni van dit jaar wordt het aantal 
fietsers dat over de brug rijdt geteld. Dit ge-
beurt door een automatisch telsysteem. De hele 
dag door worden er fietsers gezien op de brug, 

maar dat ze in zo’n grote getale het museum weten 
te vinden, dàt werd op voorhand niet verwacht. De 
directeur vertelt: “toen het idee voor de fietsbrug 
ontstond, hadden we gehoopt dat er in het eerste 
jaar misschien 5000 fietsers over de brug zouden 
gaan,dat we dat aantal nu halen in één maand is 
fantastisch!”

Militracks verplaatst
Militracks, het evenement met Duitse motoren, 
personenvoertuigen, vrachtwagens, halfrupsen en 
pantservoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, 
is verplaatst. Het evenement vindt nu plaats op 
14 en 15 mei 2022. Militracks zou op 25 en 26 sep-
tember plaatsvinden, maar dat blijkt onmogelijk. 
‘Binnen de huidige regels is het organiseren van 
een dergelijk evenement niet uitvoerbaar”, laat 
het museum weten. Het evenement werd in 2019 

voor het laatst gehouden.
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

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

 

Een aantal mensen houdt na een besmetting met SARS-

CoV-2, langdurig klachten. Fysieke ongemakken 

kunnen daarbij langdurig opspelen. Voor goed 

en snel herstel is een adequate begeleiding gewenst.

Met onze specialisatie hartlongfysiotherapie 

en diëtiste, ondersteunen wij het zorgplan 

opgesteld door Radboudumc-onderzoekers. 

Wij werken daarbij nauw samen met de 

specialisten, HA en ziekenhuis collegae.

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

 0478 – 641942

Meer weten over de therapeutische mogelijkheden, 
neem contact op. Wij informeren u graag.

Nog steeds klachten na coronavirus?  

Wij helpen u graag een 
treetje hoger op.



10

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

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

 

Een aantal mensen houdt na een besmetting met SARS-

CoV-2, langdurig klachten. Fysieke ongemakken 

kunnen daarbij langdurig opspelen. Voor goed 

en snel herstel is een adequate begeleiding gewenst.

Met onze specialisatie hartlongfysiotherapie 

en diëtiste, ondersteunen wij het zorgplan 

opgesteld door Radboudumc-onderzoekers. 

Wij werken daarbij nauw samen met de 

specialisten, HA en ziekenhuis collegae.

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

 0478 – 641942

Meer weten over de therapeutische mogelijkheden, 
neem contact op. Wij informeren u graag.

Nog steeds klachten na coronavirus?  

Wij helpen u graag een 
treetje hoger op.

11

Sjaak Vogelsangs schenkt Overloon de maquettes
van de voorgevels van onze St. Theobalduskerk

Door de alertheid van de onlangs overleden Sjaak 
Vogelsangs, die lange tijd werkzaam was bij aan-
nemer Janssen in Venray, werden door hem deze 
maquettes van de stort gered. Jaren geleden wer-
den bij een grote opruimactie van Janssen deze 
maquettes bij het grofvuil gezet. Sjaak zag ze lig-
gen en vroeg of hij ze mocht hebben. Na ze schoon-
gemaakt en gerestaureerd te hebben heeft Sjaak ze 
jarenlang heel goed bewaard.

Waar hebben wij het over, wel nu, de ontwerper van 
deze voorgevels van onze kerk is Leo Geurtjes. Als 

ontwerper heeft de kunstenaar zijn schetsen voor 
deze voorgevels gemaakt. Daarna heeft hij deze 
schetsen, ruimtelijk, als maquettes met rasterverde-
ling op schaal gemaakt waarvan uit de aannemer 
het in een schaalvergroting kon laten uitvoeren op 
de voorgevels.

Sjaak wilde niet dat deze kunstwerken verloren gin-
gen en in overleg met de voorzitter van de Dorps-
raad werden deze maquettes aan de Dorpsraad 
overgedragen en worden nu in depot bewaard tot-
dat er een passende bestemming voor gevonden is.

Winnaars “Beerpong toernooi 2021” kermiswoens-
dag bij partycentrum Bos: Marcel Gerrits (links) en 
Toon Alaerds (rechts).

Eindelijk is het dan weer zover. Anderhalf jaar 
hebben we niet kunnen bridgen wegens de co-
ronaperikelen. Maar ook nu nog met beperkin-
gen.
We spelen voorlopig om de andere week 1 lijn.

De uitslag van de eerste vrije avond ziet er als 
volgt uit:

1. Paul Vloet & Leo Crompvoets 68.30%
2. Thea Waterreus & Mien Hegger 65.80%
3. Jac Huijs & Piet Willems 62.23%

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Voor als jij jouw
gezondheid op 

nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en 

Vitaliteit coach en 
personal trainer

mail
info@joycevandervorst.nl

website
www.joycevandervorst.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)

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

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

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

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Voor als jij jouw
gezondheid op 

nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en 

Vitaliteit coach en 
personal trainer

mail
info@joycevandervorst.nl

website
www.joycevandervorst.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)

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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BOERENPICKNICK

Op zondag 5 september vindt de tweede 
editie van de boerenpicknick plaats! De 
Klef Zuivel organiseert een boerenpick-
nick in het weiland! Een gezellige middag 
picknicken tussen de koeien die aan het 
grazen zijn in de wei. De picknick wordt 
verzorgd door ondernemers uit de streek. 

Tussen 13:00 en 14:00 uur kunnen jullie de 
picknickdoos ophalen. Daarna kunnen jul-
lie in het weiland een plekje zoeken voor 
een gezellige en smakelijke middag! Er 
zijn leuke activiteiten voor de kinderen! 
Een plekje reserveren voor deze picknick 
is noodzakelijk. Opgeven kan via: info@
deklefzuivel.nl of door een berichtje te 
sturen naar: 06-30112188
Geef in het bericht aan met hoeveel personen je 
wilt komen picknicken.

Picknick voor volwassenen: € 15,- p.p.
Picknick voor kinderen tot 12 jaar: € 8,- p.p.
Deze goed gevulde picknick wordt verzorgd door 

De Klef Zuivel in samenwerking met: Boompjes Res-
taurant, Villa het Bascour, Chris Cox Groente & Fruit, 
Arts bakkers van hier, Eijking Bleuberries, PLUS Ver-
beeten-Overloon en Grand Café effe Overloon.
De Klef Zuivel houdt zich aan de richtlijnen van het 
RIVM.
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www.doorvandijck.nl   06-30693894 / 0478-642527 

vanuit het hart  verbinden bij  afscheid

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

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

Persoonlijk en begripvol

Ervaar de magie van

Beauty 

& 
Healing

 Renate van Tongeren    Roosendaalseweg 5

  Overloon 06 – 311 518 27  
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Kom naar de Land van Cuijk
Foodtour!

Stichting Een Goei Leven 
start aan het einde van de 
zomer met de eerste échte 
Land van Cuijk Foodtour. De 

Smaakwagen gaat alle 33 kernen langs met heerlijke 
hapjes en drankjes, dus ook jouw dorp komt aan de 
beurt! Het doel van de Foodtour is elkaar ontmoeten, 
praten over wat het leven hier fijn maakt - nu en in 
de toekomst - en genieten van (h)eerlijk eten. De 
Foodtour start op 27 augustus in Groeningen. Kijk 
wanneer we bij jou zijn op www.goeileven.nl. Dit 
wil je niet missen, toch? 

Lokale chefkoks en leerlingen van de Leijgraaf gaan 
voor jullie koken. Het Land van Cuijk heeft namelijk 
veel lekkers en gezonds te bieden. Een Goei Leven 
ambassadeurs en boeren & telers van Boert Bewust 
komen gezellig mee, net als Verrassend Platteland 
van Cuijk. 

De Foodtour is er om te luisteren naar jouw verha-
len en ideeën, en om verbindingen te leggen. Een 
trots Land van Cuijk dat voorbereid is op de toe-
komst creëren we immers samen. Als extraatje zal in 
iedere kern onder alle aanwezigen een mooi pak-
ket met lokale producten verloot worden. Iedereen 
ontvangt daarvoor een lot. Aan het einde van de 
Foodtour wordt uit al deze loten ook een ballon-
vaart voor 4 personen getrokken. 

Een Goei Leven
‘Een Goei Leven’ is een samenwerking van onder-
nemers, organisaties, ver-
enigingen, onderwijsinstel-
lingen en gemeenten in het 
Land van Cuijk. Ze werken 
samen om onze regio op 
de kaart te zetten en din-
gen snel en doeltreffend te 
doen. In het Land van Cuijk 
kunt u heerlijk én eerlijk 
eten, want alles wat we no-
dig hebben is dichtbij. Het 
doel is om het Goeie Leven 
in het Land van Cuijk vast 
te houden en waar moge-
lijk te versterken voor jong 
en oud en om onze trots te 
delen. Misschien kunnen 
we je tijdens de Foodtour 
enthousiasmeren om voor 
jouw dorp of kern ambas-
sadeur van Een Goei Leven 
te worden!

Bouwteams
Om als nieuwe en grote gemeente Land van Cuijk 
dichtbij de inwoners te blijven, wordt er gewerkt 
aan kernendemocratie. Een manier om straks meer 
samen te werken met de inwoner. De bouwteams 
vormen een eerste stap in die richting. Iedere kern 
heeft een eigen bouwteam. Dit is een divers samen-
gestelde groep van 5 tot 16 inwoners, opgericht 
door de wijk- of dorpsraad. Zij werken (dit jaar) sa-
men aan een KernenCV voor jouw wijk of dorp. In 
het KernenCV leest de nieuwe gemeenteraad straks 
waar jouw kern goed in is én wat er beter kan. Kijk 
voor meer informatie op ons.landvancuijk.nl. Een 
Goei Leven heeft de bouwteams uitgenodigd om – 
als zij dat willen en daartoe in de gelegenheid zijn 
– op de Foodtour met inwoners in gesprek te gaan.
Een aantal van hen heeft al laten weten aanwezig
te zijn.

Agenda 
Heb jij wel zin in een uitje dichtbij huis? Wil je proe-
ven van een goeie sfeer en lekkere lokale hapjes? 
Op zaterdag 4 september van 13:30 uur tot 15:30 
uur is de Land van Cuijk Foodtour in Overloon. 
Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te ko-
men! Check de agenda wanneer de Smaakwagen 
nog meer komt op www.goeileven.nl of
facebook.com/goeileven

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

Overloon - Mill

0478  - 507171     •    www.vangemertbv.nl

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels !

beauty & health
Carolinasalon

beauty & health
Carolinasalon
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Agenda
29 augustus
’t Helder, expositie van gemaakte 
creaties tijdens workshops
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
16 september
EHBO les Partycentrum Bos 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
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
14 oktober
EHBO les  Partycentrum Bos 19.00 
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 Hel-
der, 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, Halloween-
concert
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en 
speelgoedmarkt, de Pit 11.00 
-13.30 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30 
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschie-
ters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00 
uur
18 november
EHBO les bij Partycentrum Bos 
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
9 december
EHBO les PartycentrumBos 20.00 
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
13 januari
EHBO les Partycentrum Bos 20.00 
uur
20 januari
EHBO les partycentrum Bos 20.00 
uur
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20.00 
uur
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20.00 
uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29.00 
uur
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
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 Hel-
der
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 tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 29 augustus.

De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLIEN.

De winnaar van de vorige puzzel
in de uitgave van 11 augustus:

Ilse Cornelissen
(PLUS Verbeeten).

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.
ADREM
ARCHIEF
BERGOVERGANG
BRANCHE
BRIEF
COACH
CURVE
GOSPEL
GROEF
HOOFDGERECHT
HOSTA
IKOON
JENNEN
KEUEN

KOPLICHT
KUNSTSMID
MAATPAK
PATER
PITCH
REACTIE
SCHIK
SNUIT
SPIKES
STROT
TETANUS
TSAAR
UITLOKKING

1 2 3 4 5 6 
7 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.

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

5 8 2
4 5

1 3 9 4
5 1 7

9 6
4 8

6 1
1 6 7
4 9
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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 PRODUCTEN

Warme Bakker Degen 
 
Reclame: 30 augustus t/m 4 september 

• Appel nougatine karamel      € 12,50 
• Tarwe rogge zonnebrood       €   2,70  
• Wit tarwe pistoletje       €  0,30 

Reclame: 6 t/m 11 september 
• Joegoslavische kersenvlaai   € 12,50 
• Volkorenbrood         €   2,20  
• Appelflap         €   1,20  

 
 
Irenestraat 2  Overloon 
Tel.: 0478-641214     
www.bakkerijdegen.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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Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart
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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   8 september
aanleveren uiterlijk 1 september 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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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


