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Zondag 30 juni hopen we u te mogen begroeten op 
sfeermarkt “LEKKER LOËN“.

Een gezellige sfeermarkt op het prachtige plein aan 
het Museumpark. Op initiatief van de aldaar gevestig-
de ondernemers: PLIEN, Restaurant Museumzicht, de 
Papegaai, Speeltuin Gewoon Buiten en het Oorlogs-
museum Overloon staat die dag in het teken van ‘een 
goei leven Beleven’: zien, voelen, proeven en doen; 
kortom Beleven !

Diverse oude ambachten met demonstraties laten 
zien hoe men vroeger te werk ging. Producenten van 
streekproducten met een gevarieerd culinair aanbod 
zullen de smaakpapillen op de proef stellen. Prachtige 
oldtimers staan te blinken om bewonderd te worden. 
Verder een grote plantenkraam met prachtige tuin-
planten en een stand waar u kunt snuffelen tussen de 
tweedehands boeken en vintage.

En om het allemaal nog gezelliger te maken wordt de 
dag opgeluisterd door een aantal bijzondere (korte) 
muziekoptredens nabij de terrassen.

Ook voor de kleintjes is er van alles te doen. Ze kun-
nen natuurlijk lekker spelen in de mooie Speeltuin die 
Overloon sinds vorig jaar rijk is of ze kunnen zich uit-
leven op het springkussen. Er is een knuffelpony en de 
kinderen kunnen zich laten schminken.

Scouting Overloon geeft diverse demonstraties en de 
tourclub informeert u over de mountainbikesport die 
in Overloon actief wordt beoefend. Een aantal model-
bouwers laat zien hoe van een bouwpakket een prach-
tig object gemaakt wordt.

Heeft u wat bijzonders te bieden dan kan er nog een 
plaatsje gecreëerd worden (voor vragen: PLIEN 06-
22250859 of loop even binnen).

De aanwezige ondernemers delen aan de bezoekers 
gratis loten uit voor een Loterij met prachtige prijzen 
waarvan de trekking rond 16:00 uur zal plaatsvinden 
voor de winkel van PLIEN.

U kunt op 30 juni op het verkeersvrije plein in alle rust, 
tussen het groen, van alles beleven. Terrassen zijn er 
genoeg dus de inwendige mens hoeft niet te kort te 
komen. Kortom een geweldig leuke sfeermarkt voor 
jong en oud met wat de organisatoren betreft een te-
rugkerend karakter.

We hopen samen met u die dag een ‘goei’ leven te Be-
leven en er een succes van te maken.
Tot zondag 30 juni a.s. aan het Museumpark.

‘LEKKER LOËN’:
U mag het niet missen!
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Het mag geen naam hebben

Vanaf 1 juli is bellen op de fi ets verboden - dan kun je de bel er wel afschroeven…!

En als een van de drie vrouwen wint - is het dan maestroisse, maestroeuse, maestroes of maestroin…?

Wie mag zich
Maestro 2019 noemen?

‘Één keer out of the box, één keer 
groots!’ Dat dacht de werkgroep van Maestro 2019 van 
fanfare Vriendenkring uit Overloon.

Soms is het goed om jezelf als vereniging eens goed uit 
te dagen en het onmogelijke mogelijk te maken. Toen 
het plan om ‘Maestro 2019’ geboren was, is er een 
commissie aan de slag gegaan en heeft zoveel moge-
lijk het ongebaande pad bewandeld. Zes kandidaten 
werden gezocht en gevonden die de rol van dirigent 
voor die ene avond op zich zullen nemen! Zij zullen 
fanfare Vriendenkring uitdagen om muziekstukken te 
spelen zoals zij het zelf graag horen.  De uitzonderlijk 
gekozen locatie van de Raaijhal zal feestelijk worden 
aangekleed met kroonluchters, tafels en stoelen zullen 
sfeervol en gezellig in de ruimte staan. Grote schermen 
staan opgesteld zodat u zowel op het podium als wel 
wat er in de speciaal voor deze gelegenheid in het le-
ven geroepen ‘greenroom’ gebeurt goed kunt volgen.  
Ook de keuze van de muziek is een klein beetje bijge-
schaafd voor dit evenement. Clair Bos, die meedingt 
naar de titel ‘Maestro 2019’: ‘Wat een feest maakt de 
fanfare er van! Ik ging nooit luisteren omdat ik het 
altijd druk heb met andere dingen, maar het klinkt ge-
woon echt gaaf!’

Elke Maestro heeft eenzelfde stuk en twee stukken die 
ze zelf uit een selectie gekozen hebben. Er zal mooie 
fi lmmuziek voorbij komen, maar ook bijvoorbeeld 
ABBA en  The Beatles. Voor elk oor is er wel wat! Thijs 
Hofmans, kandidaat voor Maestro 2019: ‘Ik stond er-
van te kijken hoe de fanfare die stukken speelt. Zij zo 
ontzettend groot in hun ervaringen, ik zo klein… en 
dan kijken ze ook nog naar mij hoe ik het wil heb-
ben…’

De zes Maestro’s zijn al maanden bezig met dit project. 
De grondbeginselen van het dirigeren zijn bijgebracht 
door de huidige dirigent en elke Maestro heeft ook 
een eigen buddy waarmee geoefend wordt. Dat het 
een onderdeel van dagelijkse leven is geworden blijkt 
wel uit de reactie van kandidaat Theo Verdijk: ‘Als ik 
dan in de auto zit en naar de muziek luister, gaat die 
hand weer als vanzelf de lucht in!’  Hans Teunissen, 
ook kandidaat: ‘Het is een mooi onderwerp wat veel 
besproken wordt in mijn fysiotherapiepraktijk!’ Niet 
elke Maestro reageerde direct met een enthousiaste 
‘ja!’ op de vraag of ze mee wilden doen met het eve-

nement. Femke Weerts-Altink moest er éven over na-
denken. Aangespoord door haar man en kinderen is 
ze toch aan dit avontuur begonnen! ‘Mooi om te zien 
hoe mijn dochter nu al zo trots op me is, gewoon om-
dat ik ondanks de spanning toch  meedoe!’

Allemaal leven we naar dit bijzondere evenement 
toe. Alles wordt in het werk gesteld om er een mooie 
avond vol show en entertainment van de maken. Daar 
zorgen de presentatoren Peter Loonen en Martin Der-
ks wel voor! Zij zijn al jaren een bekend duo bij de 
Bonte Avonden en we twijfelen er niet aan dat zij hun 
humoristische steentje bij zullen dragen! Een driekop-
pige jury  waaronder Karel van Soest, deze avond zon-
der ambtsketen, Rob van Reijmersdal, een muzikale 
duizendpoot en Gertie Mooren, de echtgenote van de 
dirigent van de fanfare zullen de maestro’s beoorde-
len op hun kunde. Niet alleen die van hen, maar ook 
uw stem wordt gehoord! Die avond zal er een app 
beschikbaar zijn waarop u en ook de fanfare zelf de 
favoriete Maestro een hart onder de riem kunt steken 
door digitaal te stemmen. Zou de winnende maestro 
volgens de jury dezelfde zijn als die van het publiek? 
Dat wordt spannend!

Het is natuurlijk niet alleen voor de Maestro’s en fan-
fare Vriendenkring een spannende avond. Ook voor 
de werkgroep die voor deze gelegenheid wat buiten 
de oevers treedt. De vraag of deze avond wel aan zou 
slaan, is meerdere keren gesteld! Jeanne Willems-Vloet 
(kandidaat Maestro) zegt hierover: ‘Voor mij is de 
avond geslaagd als iedereen er een feestje van maakt!’

De woorden van Jeanne hebben ons aan het denken 
gezet… Het zou écht fantastisch fi jn wanneer jong en 
oud dit evenement mee kunnen maken! Voor het geld 
hoeft u het niet te laten, kinderen tot  16 jaar betalen 
geen entree, ze mogen gratis naar binnen! Mocht u al 
kaartjes gekocht hebben, krijgt u uiteraard uw geld te-
rug wanneer u het kaartje inlevert bij uw afhaalpunt!
Daar toosten we graag met u op!

Fanfare Vriendenkring viert Maestro
29 Juni 2019 vanaf 20.00 uur
Raaijhal, Raaijweg 15-17 Overloon
Entree indien ouder dan 16 jaar:  €15-, 
P.S.: Mocht u al kaarten voor uw kinderen jonger dan
16 jaar gekocht hebben, krijgt u het geld terug!
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Kerkberichten
Vieringen 16 juni – 29 juni

Zondag 16 juni 10.30 uur
Eucharistieviering 
Voorganger: kapelaan Donders.
Acolieten: Gerda Willems
Koor: Theobalduskoor

Zaterdag 22 juni 19.00 uur
Gebedsviering
Met muzikale verzorging door een koor uit Rijke-
voort 

Zondag 23 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acolieten: Ans Abels en Joep Smeets
Koor: Theobalduskoor

Kosterdienst

9 juni – 15 juni
Tiny Willems, tel. 641814

16 juni – 22 juni 18.00 uur
Nelly van Gemert, tel. 642504

22 juni tijdens de gebedsviering
Jos van de Pas, tel. 641268

23 juni – 29 juni
Jan Hendriks, tel. 641753

30 juni – 6 juli
Tiny Willems, tel. 641814

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 juni op zaterdag 22 juni) 
worden de vieringen uitgezonden vanuit de kerk 
via het TV kanaal Omroep Land van Cuijk. 

U kunt via de Omroep Land van Cuijk, voorheen de 
BLOS RTV Boxmeer, naar de uitzendingen kijken. De 
uitzendingen zijn te ontvangen voor Ziggo abon-
nees, via kanaal 40; voor abonnees van KPN/ Telfort/ 
XS4ALL/ glasvezelproviders met de witte afstands-
bediening: via kanaal 1475. Voor abonnees van Tel-
fort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.
nl, Stipte: via kanaal 2186. De digitale TV-program-
ma’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. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 30 juni 
en 7 juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf ver-
meld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk dinsdag 18 juni op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met 

een envelop in de brievenbus naast de voordeur 
van de pastorie of in de pastorie op zondagmorgen 
na de viering of op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 
11.30 uur. De kosten voor een intentie bedragen 
€ 12,-.
Voor het melden van een overlijden 
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de 
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerk-
berichten 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 eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat van de parochie Maria, Moeder van de Kerk, 
tel. 0485-471246 en bij dringende zaken tel.
06 23 88 78 60.

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

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

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

Binnenlopen in de pastorie
op zondag- of dinsdagmorgen

Iedere zondag na de viering is er gelegenheid om 
binnen te lopen in de pastorie voor het opgeven 
van een intentie, een praatje, samen een kopje 
koffi e drinken, voor een vraag of als u iets te mel-
den hebt.

Elke dinsdagmorgen is de pastorie eveneens hier-
voor geopend van 10.00 – 11.30 uur. Wel even 
aanbellen! Ook de kerk is dan open voor het op-
steken van een kaarsje en een gebed.

Stel eens een vraag aan een boom: Overloon 75 jaar bevrijd

Stel dat bomen konden praten, wat zou de Linde-
boom dan zeggen? Nogal een zweverige uitspraak, 
niet? Maar serieus: die boom moet zoveel te vertel-
len en te roddelen hebben, heeft zoveel zien veran-
deren. Ooit trokken er op rustige wijze karren voor-
bij met een paard ervoor gespannen, die het stof 
van de onverharde weg zachtjes deden opstuiven. 
Nu rijden er iedere dag (soms met grote snelheid) 
auto’s voorbij. En zouden er vroeger ook mensen 
hun namen in de boom hebben gekrast en er zo ver-
groeid mee zijn geraakt? De, nu oude kolos, zag de 
dorpelingen rondlopen in kleding die de meesten 
van ons alleen nog maar kennen van zwartwit foto’s. 
Dat werden op een gegeven moment minirokken 
en Beatle haar (bedankt Sonneveld) en nu… kijkt de 

boom misschien wel afkeurend of glimlachend toe 
naar hoe we er vandaag de dag bijlopen, een beetje 
zoals je opa en oma. De Linde is van zoveel getuige 
geweest en heeft het dorp zien groeien, veranderen 
en verdwijnen..

Het is dit jaar alweer 75 jaar geleden dat het zui-
den van het land werd bevrijd, een bevrijding die 
voor ons dorp een bittere nasmaak had; er stond 
nagenoeg geen steen meer op de andere: hoera, 
bevrijd..! 

Zo verdween Overloon voor even van de kaart, het 
dorp bestond niet meer. Dit weerhield de Lônse 
minse er niet van het dorp weer op te bouwen; het 
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dorp was fysiek misschien verdwenen, maar de ge-
meenschap was springlevend. Zo verrees vanuit de 
puin van het oude Overloon een gloednieuw dorp, 
een dorp dat groeide en zou blijven veranderen. Als 
ik terugkijk naar toen ik klein was -en dat is nog niet 
zo lang geleden- dan is het aangezicht alweer fl ink 
veranderd en dat zal zo blijven doorgaan. De tijd 
staat niet stil.

Voor mij is het ook nog een vanzelfsprekendheid 
dat er mensen zijn die de oorlog hebben meege-
maakt. Met open mond kon ik luisteren naar de 
verhalen van mijn opa en oma, die hier ook uit de 
regio komen. De oorlog klonk als iets uit een boek, 
maar in hun ogen zag ik wat de herinnering aan die 
tijd nog steeds met hen deed. Dat zal gelden voor 
veel mensen van die generatie. Ik hoop dat ze er 
nog lang zijn om die verhalen te delen, ze herinne-
ren me er iedere keer aan hoe fi jn het is dat ik die 
dagen niet heb meegemaakt. Maar ja, hoe zeer ik 
daar ook niet aan wil toegeven: ooit zijn mijn groot-
ouders er niet meer. Dat geldt natuurlijk voor die 
hele generatie. We zijn op een punt gekomen dat 
we kunnen zeggen: dit lustrum van de bevrijding 
is misschien wel het laatste waarbij er nog mensen 
aanwezig zijn die de oorlog hebben meegemaakt 
en erover kunnen vertellen. 

De 75-jarige bevrijding is een feestje waard! Niet 
alleen omdat we de vrijheid nu nog kunnen vieren 
met de ooggetuigen van toen, maar ook omdat die 
vrijheid zo duur bevochten en waardevol is en men 
het destijds waard vond om dit dorp weer op te 
bouwen. Het leek misschien ‘ne diepe pot mit niks 
der ien (een regel uit een oud versje over Overloon), 
maar voor veel mensen was het een plek van thuis-
komen, ook toen er niets meer was. Mede dankzij 

hun volharding en gemeenschapszin ligt deze parel 
nu nog steeds te glimmen aan de rand van de Peel. 
Dit saamhorigheidsgevoel tekent het dorp.

Op 14 oktober is het 75 jaar geleden dat Overloon 
werd bevrijd. Op 13 oktober vieren we -in het cen-
trum van een prachtig en bloeiend dorp- dat wij 
deze vrijheid al zo lang mogen genieten op zo’n fi j-
ne plek. En vieren, dat doe je samen. Houd deze dag 
dus vast vrij in jullie agenda’s! 

Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een 
mooi en feestelijk programma voor jong en oud, 
want op een feest als dit moet iedereen zich thuis-
voelen. Samen maken we er een prachtige dag van!

De plannen zijn groots, mooi en vragen ook een fi -
nanciële bereidwilligheid van een ieder voor wie dit 
mogelijk is. Sow, kondig ik daarmee even heel sub-
tiel aan dat er de komende tijd op zoek zal worden 
gegaan naar sponsoren om het programma mede 
mogelijk te maken? Ja, dat doe ik.

De lindeboom blijft hopelijk nog wel even staan, be-
laden met geschiedenis. Soms verdrietig, dan weer 
mooi. Laten we op 13 oktober met zijn allen, op fi -
guurlijke wijze, een mooie, nieuwe herinnering in 
de boom krassen. Wij houden jullie op de hoogte!

Werkgroep “75 jaar vrijheid Overloon” 

Contact kan men opnemen met:
“Werkgroep 75 jaar vrijheid Overloon”
E-mailadres:
karelanneke@ziggo.nl
of telnr: 0627186646

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 5e zitting waren de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Nellie Basten & Harrie Raaijmakers 61.00%
2 Truus Kusters & Bert Vloet 58.50%
3 Bér Poels & Harry Willems 56.67%

In de rode lijn:
1 Luus & Wim van Son 60.87%
2 Corrie & Hans Visscher 59.74%
3 Leo van Grootel & Adele van Leuken 58.75%

In de groene lijn:
1 Miny & Wiel  Verhoeven 63.08%
2 Ricky Henckens & Elly van Dijck 59.83%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 55.25%

Nu de laatste zitting. De 3 beste paren in de gele 
lijn:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 62.15%
2 Bér Poels & Harry Willems 56.60%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 56.25%

In de rode lijn:
1 Thea & Lex Biessels 62.60%
2 Marianne Jennen & André Poels 59.83%
3 Jac Huijs & Piet Willems  53.40%

In de groene lijn:
1 Ko Sturm & Thom Kuijpers 64.90%
2 Margriet & Jan Mater 57.30%
3 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 57.25%
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Met onze leden op bedevaart naar Kevelaer

Vier juni was het zover, 
de maand mei, Mariamaand juist achter ons, maar 
zeker in die sfeer en gedachte op bedevaart naar 
Kevelaer. Mooi weer, dreigend onweer? Buienradar 
werd bestudeerd, weerman Bert werd geconsul-
teerd, want je komt graag droog en op je ’s zondags 
aan bij Maria.

Het was een stralende dag en in de vroege ochtend 
vertrok er al een groepje wandelaars. Op weg, lo-
pend, in stilte, mijmerend. Wat later gingen de fi et-
sers in twee colonnes richting Kevelaer en de auto’s 
volgden later.  Pelgrimerend onderweg zijn, veran-
dert mensen. Tijd nemen, geeft innerlijke ruimte en 
je komt dichterbij jezelf. 

Aankomen
Rond13:00 uur verzamelden we ons  op het kerken-
plein. De begeleiding, leden van onze KBO, zorgden 
voor een veilig aankomen van iedereen.

Ontmoet daar de pelgrim op dat plein en zie ze 

ingetogen in hun handtas en broekzak scharrelen 
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Puzzel mee en win

Deze keer prijzen beschikbaar 
gesteld door

PLIEN en MARTENS ASPERGES. 
Zie pagina achteraan.

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

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

Ontmoetingspunt ‘t HELDER 
Ruimte voor úw ideeën! 

 15 juni Dagworkshop Beeldhouwen 09.30 uur   25 juni Koor  van dit moment 20.00 uur  www.stemmenmakerij.nl   30 juni Optreden Wereldkoor A Djambo uit Venray  14.00 – 17.00 uur Entree gratis! 
 Meer informatie vindt u op de website!

en leg mijn oor te luister. Ik hoor van pelgrims wat 
hun harten beweegt. Het maakt me stil.

Binnenkomen
Orgelspel, door Anjo Welles uit Maashees, lokt ons 
de Kerzenkapelle binnen. Iedereen zoekt een plaats 
en om 14.00 uur begint de viering. Pastor Ruud 
Willemsen van de Paters van de Smakt en ook een 
Overloner, hij woont op Siberië, gaat voor in deze 
Mariaviering. Hij wordt begeleid door leken, acolie-
ten en dirigent. Allemaal leden vanuit onze eigen 
vereniging. Mooi dit ‘samenspel”. Uit volle borst en 
vol overgave werden de Marialiederen meegezon-
gen, begeleid door de klanken van het prachtige 
orgelspel en onder leiding van onze eigen dirigent. 
Het geheel bracht een “warme” sfeer.

Samenkomen
Daarna staat elkaar ontmoeten ons te wachten. Aan 
de overkant van de kerk komen we samen in het 
sfeervol restaurant Goldener Apfel. Aan de mooi 
gedekte tafels bij Tasse Kaffee mit Kuchen werd er 
door onze leden druk met elkaar gebuurt en ge-
zorgd voor elkaar.

Thuiskomen
Dan weer op weg naar huis. Gesterkt door het vra-
gen aan Maria om kracht en steun bij moeilijkere 
tijden in ons leven. Maar ook thuis komen met een 
souveniertje en een nieuw kledingstuk bij het shop-
pen in de winkelstraat. Hiermee zijn we als bede-
vaartgangers weer voldaan thuis gekomen.

Een Kevelaer-ganger

Van maandag tot en met vrijdag tussen 
17.00-08.00 uur en in het weekend kunt u 
voor spoedeisende huisartsenhulp terecht via 
tel. 0900-8880. Info: www.huisartsoverloon.nl
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22 JUNI . 15 UUR. OPEN LUCHT THEATER.
KAARTEN : PLUS VERBEETEN/ MUSEUMZICHT!

SNEEUWWATJE EN DE 7 ERGE…..
HEEL ERG…….. KOMISCH

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
Restaurant tel.: 0478 - 226080 Winkel tel.: 0478 - 562231

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00. 
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Het restaurant is geopend vanaf 10.00 uur, zes dagen in de week.
Dinsdags is het restaurant gesloten.

De keuken is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 uur - 20.00 uur
Alle overige dagen van 11.00 uur tot 19.30 uur.
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Locatie: Openluchttheater Overloon
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Toon van Opbergen
Muzikant uit ons eigen Overloon maakt er voor ons een gezellige middag van

met muziek van overleden artiesten als Wim Sonneveld, Tom Manders, Benny Neyman,

Conny van den Bos, Nico Haak en anderen en met “sterke” verhalen over oud Overloners.

U bent allen van harte welkom!
Waar: De Pit | Wanneer: zondag 23 junil | Tijd: 14.30  Entree gratis. Vrijwillige bijdrage

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2019

20%

Voor alle inwoners van Overloon GRATIS en OP EIGEN RISICO.

- Aanvang: 10:00 uur
- Locatie: Café Partycentrum Bos

- Vertrektijd: 10:45 uur
- Lengte van de rit: +/- 100 km
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DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN
TONEELGROEP HEESWIJK-DINTHER
zondag 7 juli | 14:30 uur | € 7.00 | 4+

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS
DIRK SCHEELE

woensdag 17 juli | 14:30 uur | € 8.00 | 2+

ALLEEN OP DE WERELD
THEATER VAN SANTEN

woensdag 24 juli | 14:30 uur | € 7.00 | 6+

EN..... ACTIE!
PIP EN PELLE

woensdag 31 juli | 14:30 uur | € 7.00 | 2+

JAARFEEST VAN ST. HILARIUS
THEATERGROEP HILARIA

zondag 7 augustus | 14:30 uur | € 7.00 | 4+

HANS EN GRIETJE
TONEELVERENIGING MARIAHOUT

zondag 14 augustus | 14:30 uur | € 7.00 | 4+

FAMILIEVOORSTELLINGEN 2019

www.openluchttheateroverloon.nl   |   facebook.com/openluchttheateroverloon
Locatie: Openluchttheater in het park van het Oorlogsmuseum. Bij slecht weer in gemeenschapshuis De Pit! Kaarten 
verkrijgbaar bij Plus Verbeeten, Restaurant Museumzicht, via de website en aan de kassa, zolang de voorraad strekt. 
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       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: 04 – 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 

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL

Gezonde verse maaltijden aan huis!
€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994
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Tennis is voor iedereen! 

Afgelopen 28 mei is er een Bijzon-
dere Algemene Ledenvergadering 
geweest. Het doel van deze verga-
dering was tweeledig; het stemmen 

voor statuutwijziging en het stemmen voor een nieu-
we voorzitter. Dat laatste was nog het meest eenvou-
dig. Met unanieme stemmen is de door het bestuur 
voorgedragen kandidaat, Pierre Vloet, gekozen.

Omdat de tennisvereniging zich niet meer alleen 
met Tennis bezig houdt maar ook actief is in het 
spelen van Padel, ligt er een voorstel om de term 
“Padel” in de naam van de vereniging op te nemen. 
Alhoewel de vergadering druk bezocht was, was het 
niet mogelijk om te stemmen omdat het benodigde 
2/3 van het aantal stemgerechtigde niet aanwezig 
was. 13 Juni is er een herkansing.

Tijdens de vergadering is aandacht gegeven aan een 
bijzondere gebeurtenis. Het bestuur heeft Wil Goe-
mans tot erelid van de vereniging benoemd. Wil, die 
al sinds 1976 lid is van de vereniging, heeft zich op 
vele vlakken ingezet voor TC Loonse Duinen. Zo is 
hij nog steeds competitieleider, heeft hij zitting in de 
commissie “vervanging banen” en is hij webmaster 
voor de website. Uit handen van de kersverse voorzit-
ter mocht hij een bos bloemen in ontvangst nemen.

Vrijdag 28 mei is de jeugd van TC Loonse Duinen 

“Dorpenkampioen” geworden in Wanroy. Na een 
hele dag wedstrijden spelen is het gelukt om de 
Wisselbeker te kunnen bemachtigen. Profi ciat!

Competitie voorjaar KNLTB
Vanaf 9 april tot en met 6 juni werd de Voorjaars-
competitie gehouden; dinsdag overdag, donderdag-
avond, vrijdagavond, zaterdag en op zondag. Totaal 
deden hier 19 teams aan mee; 14 seniorenteams en 5 
jeugdteams. Op een ledenbestand van ruim 200 leden 
heeft ongeveer de helft dus competitie gespeeld. Ie-
der team speelde in deze periode 6 of 7 keer. Het da-
mesdubbelteam (2e klasse dinsdag) werd kampioen; 
het 2e damesdubbelteam (3e klasse dinsdag) werd 7e. 
Het damesdubbelteam (2e klasse donderdagavond) 
werd 6e. Het herendubbel 50+ team (3e klasse vrij-
dagmiddag) werd 4e. Het gemengddubbelteam (4e 
klasse vrijdagavond) werd 8e. Het herendubbelteam 
(3e klasse vrijdagavond) werd 5e. Het 2e herendub-
belteam (3e klasse vrijdagavond) werd 6e. Het 3e he-
rendubbelteam (4e klasse vrijdagavond) werd 6e. Het 
damesdubbelteam (1e klasse( vrijdagavond) werd 7e. 
Het 2e damesdubbelteam (1e klasse vrijdagavond) 
werd 7e. Het 3e damesdubbelteam (4e klasse vrijdag-
avond) werd 3e. Het herendubbelteam (3e klasse za-
terdag) werd 5e. Het 2e herendubbelteam (4e klasse 
zaterdag) werd 3e. Het damesdubbelteam (5e klasse 
zondag) werd 5e. Dit waren allemaal seniorenteams. 
De jeugdteams speelden op de zondag: Gemengd 
11 t/m 17 jaar (2e klasse) werd ook kampioen. Team 
Groen werd 3e. Team Groen 2 werd 6e. Team Jongens 
10 t/m 14 jaar werd 7e. Totaal werden er dus 2 teams 
kampioen. 

Padel-competitie: 
Op de zaterdagen 15 en 22 juni wordt er nog Pa-
del-competitie gespeeld; een mooie gelegenheid 
om met deze nieuwe sport kennis te maken.

Jeugd: 
De jeugd speelt op vrijdagavond 28 juni nog een Py-
jamatoernooi en op Zaterdag 29 juni is er nog een 
seizoenafsluiting met BBQ.

Al met al volop activiteiten bij de Tennisclub.

Eind vorig jaar heeft u kunnen 
genieten van de tweede Lónse 
Huiskamertheater. Momenteel 
werken we aan een nieuw, re-
gulier stuk dat we in het najaar 

op de planken brengen.

Zonder meteen het hele verhaal te onthullen, kun-
nen we u al wel vertellen dat het anders wordt dan 
u van ons gewend bent. Het stuk gaat over een
gescheiden vrouw die er qua relaties een dubbele
agenda op nahoudt, wat leidt tot de nodige compli-

caties en voor de toeschouwer hoogst vermakelijke 
situaties. Al met al een stuk voor een avondje heer-
lijk, ongecompliceerd lachen. 

De regie is in handen van een nieuwe regisseur en… 
een nieuwe, mannelijke speler maak zijn debuut. 
Maar daarover later meer! Noteer de speeldata al-
vast in uw agenda: 17 en 30 november in De Pit en 2 
november in de Weijer in Boxmeer.

Het Overloons Toneel 
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Winteractie maak kennis met golf!
5 lessen van 50 minuten
voor slechts € 50,- p.p.
(inschrijven vóór 28 februari)

Tel: 06-22660985
mindyourswing@live.nl

Info lidmaatschappen en lessen:
www.golfbaanoverloon.nl

06-29444018

Maak kennis met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
• Golf vermindert en voorkomt stress
• Golf geeft meer energie
• Beter gewicht
• Sterkere spieren en botten
• Heerlijk buiten in de natuur

Informeer naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
info@golfbaanoverloon.nl

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Dag en nacht bereikbaar op  0478 588 889
Keizersveld 54, 5803 AN Venray
www.goemansuitvaartzorg.nl

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
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HET WEER

De eerste te koude maand in dit jaar.

Tot nog toe waren de voorgaan-
de maanden warmer dan normaal. Maar deze mei-
maand bleef duidelijk achter. We begonnen met 
sterk wisselvallig weer en geregeld buien. Er kwam 
zelfs onweer voor en dat had alles te maken met 
een koude bovenlucht. Niet verwonderlijk dat er 
nog een paar dagen hagel en natte sneeuw is waar-
genomen. Zowel de maximum- als de minimumtem-
peraturen bleven duidelijk achter. Tijdens een 5-tal 
nachten is er nog grondvorst voorgekomen. Grote 
hoeveelheden kwamen niet voor, maar het was wel 
aan de sombere kant.
Tijdens de IJsheiligen werd het wat vriendelijker 
met meer zon. Ik kon 2 heldere dagen noteren. 
Meer kwamen er in deze bloeimaand niet voor. Van-
af de 18e werd het tijdelijk warmer en een dag later 
haalden we bijna de 24 graden. Dat werd in de loop 
van de dag wel afgestraft met een onweersbui. Op 
die dag de hoogste dagsom van deze maand. Er viel 
bijna 10 mm. Lokaal in de buurt meer dag 30 mm. 
Uitschieter was Gemert, waar 72 mm werd afgetapt.
Een paar dagen later volgden 2 zonloze dagen, 
waarbij de waarde bleef steken op 13 tot 15 gra-
den. De laatste meiweek beleefden we wat hogere 
waarden. Op de 24e bereikte ik met ruim 24 graden 
de hoogste temperatuur in deze maand.
Met dit alles komt de gemiddelde temperatuur in 
deze maand uit op 12.2 gr.
Normaal is 13.6 graden. Vorig jaar was mei met 17.3 

de warmste meimaand ooit. De neerslaghoeveel-
heid komt uit op 41 mm, terwijl 60 normaal is.
Vorig jaar hadden we een extreem zonnige mei, 
maar nu bleef de teller steken op 194 uren. Nor-
maal schijnt de warmtebron 204 uren in deze bloei-
maand.

Over de hele lente zijn we toch ruim boven normaal 
uit gekomen. Ondanks dat mei te koud was. Maart 
en april waren ruim warmer dan normaal. Het ge-
middelde bedraagt 10.6 graden en dat betekent 
net 0.5 graden boven het langjarig gemiddelde. Op 
mijn station viel 150 mm regen, tegen 175 normaal.
Door de zeer zonnige aprilmaand kwam het aantal 
zonuren over de 3 lentemaanden nog ruim boven 
normaal uit. 537 uren tegen 490 normaal.
In de meimaand hadden we niet een zomerse dag, 
maar in april 3 stuks.
Met aanvang van de meteorologische zomer was 
dat wel even anders. We startten met een zomerse 
en een dag later zelfs met een tropische dag. Daar
na keerde de wisselvalligheid weer terug en gingen 
de temperaturen wat dalen.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje via ra-
dio MAASLAND FM 89.6. Om 12.30, 13.30 en ook in 
de late namiddag kun je mij horen.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. zowel in de ochtend 
als avonduren.

Weerman Bert Vloet

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

WOENSDAG 12 JUNI Koken voor Ouderen. In de 
foyer van de Pit. Aanvang om 12.00 uur. Alleen op 
uitnodiging.
DONDERDAG 13 JUNI Thaise Avond bij Grand Café 
Effe. Aanvang om 17.30 uur. Opgave bij Christine 
Hendriks Tel 0478- 641719.
MAANDAG 17 JUNI Kijk op kunst. We brengen een 
bezoek aan de H. Theobalduskerk, waar 
Clemens ons het een en ander vertelt over de aan-
wezige kerkschatten en een overzicht geeft over 
de historische feiten rondom de kerk van Overloon. 
Verzamelen in de foyer van de Pit om 19.30 uur. Ie-
dereen is welkom.
ZONDAG 23 JUNI Uit op Zondag. Aanvang 14.30 uur.
DONDERDAG 27 JUNI IVN Wandeling naar Bron-
laak*
DINSDAG 9 JULI Fietspicknick. Opgave tot uiterlijk 
28 juni via ontvangen opgaveformulier.

*Seniorenwandeling van 27 juni 2019
Op 27 juni a.s. organiseert K.B.O. Overloon samen 
met I.V.N. Maasvallei een wandeling over het land-
goed De Grote Slink en de Bunthorst. Wij vertrek-
ken vanaf de Pit om 13.00.uur. De wandeling start 
om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van Bronlaak 
aan de Gemertseweg. De wandeling gaat  groten-
deels langs de bosrand van het landgoed De Grote 
Slink en de Bunthorst. We krijgen dan een goede 
indruk van de boerderijen die gesticht zijn door de 
gebroeders Roelvink. De namen die we deze mid-
dag horen hebben allen een speciale betekenis. De 
plek waar ooit het landhuis van Jan-Berend Roel-
vink stond zullen we ook zien. Het belooft een in-
teressante en leerzame tocht te worden. De wande-
ling is ongeveer 5,5 km lang, dus stevig schoeisel is 
geen overbodige luxe.
Datum 27 juni. Tijd 13.00 uur vanaf de Pit. Duur 
wandeling ongeveer 2.5 uur.
Aanmelden is niet nodig. Nadere informatie bij 
Christine Hendriks Tel 0478- 641719 of bij I.V.N. gids 
Ben Verheijen Tel: 0478- 642577 of 06-11115514  
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T e l e f o o n  B o v e n b o u w  0 4 7 8 - 6 4 1 6 1 4 /  O n d e r b o u w  e n  D i r e c t i e  0 4 7 8 - 6 4 1 6 0 5

Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek (e.o) zoekt voor de Josefschool in 
Overloon

Een conciërge
(3 of 4 dagen per week)

De Josefschool:

De Josefschool telt ongeveer 250 leerlingen die over twee gebouwen verdeeld zijn. 
De werkzaamheden worden verricht binnen onze school. De conciërge verricht onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan de gebouwen, het schoolplein en inventaris, verricht ondersteunende 
werkzaamheden en verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken.

Werkzaamheden:

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, schoolplein en inventaris.
Ondersteunende werkzaamheden, zoals beheer magazijn, geluidsinstallatie, kopiëren en 
verzorgen van koffie/thee en eventueel lunches.
Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken, zoals ziekmeldingen of pleinwacht

Kennis en vaardigheden:

Praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden 
ervan;
Praktisch gerichte kennis en vaardigheden m.b.t. ICT;
Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
Vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud;
Vaardigheid in de omgang met leerlingen passend binnen de daartoe gemaakt afspraken en 
schoolregels.

Positie in organisatie / waardering:

De functie wordt gewaardeerd conform de voorwaarden CAO-PO.
De functie van conciërge heeft een minimale omvang van 0,6 WTF tot maximaal 0,8 WTF.
Het betreft een tijdelijke benoeming van één jaar met eventueel uitzicht op een vaste benoeming.
De ingangsdatum is per 1 augustus 2019.

Hoe reageren?

Uw motivatiebrief voorzien van CV kunt u uiterlijk 20 juni 2019 sturen aan de directeur Dhr. Jochem 
Gerrits, via j.gerrits@skov-onderwijs.nl . Indien gewenst kunt u aanvullende informatie bij hem 
opvragen (0478-641614)
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Een gevarieerd “open podium 2019”
…..mis het de volgende keer zeker niet!
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Shop Jacobs 

Voor motorolie, beelden, kaarten en snuisterijen. Zo maar…. of als er een verjaardag is.  
Wij verkopen van alles en nog meer. Dus kom maar eens een kijkje nemen  

in ons gezellig shopje. 
 

Ook verhuren wij stadsfietsen en e-bikes. 
 

Openingstijden 

Donderdag en zondag gesloten 

Gasflessen voor 
terrasheater en of bqq 

 

5 kg  -  € 16,00 
10,5 kg - € 26,00 

Vierlingsbeekseweg 13 5825AS Overloon    Tel: 0478 642472 
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Agenda
2019

13 juni
KBO, Thaise avond, Grand Café 
Effe, 17.30 uur
13 juni
TC Loonse Duinen, Ledenverga-
dering
15 juni
SSS’18, Familie- en Sponsoren-
toernooi, Sportpark, 15.30 uur
17 juni
KBO, Kijk op Kunst, verzamelen 
Foyer de Pit, 19.30 uur
18, 19 en 20 juni
Zonnegroet, Rolstoeldriedaagse, 
vanaf Kerkplein
22 juni
Openluchttheater, Desdemona 
dance met Musical Sneeuwwatje, 
15.00 uur

23 juni
Fanfare, PinkyPop concert, Open-
luchttheater, 15.00 uur
23 juni
KBO en SWOGB, Uit op zondag 
met Toon van Opbergen, de Pit, 
14.30 - 16.00 uur
27 juni
KBO, IVN-wandeling Bronlaak, 
vertrek bij de Pit, 13.00 uur
29 juni
Fanfare, Maestro, Raaijhal, 19.30 
uur
30 juni
Lekker Loën, Plein bij het Muse-
um, 11.00 - 18.00 uur
30 juni
Muzikale middag met Wereld-
koor A Djambo, ’t Helder, 14.00 
- 17.00 uur
7 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur

7 juli
Gilde, Koningsschieten
7 juli
Openluchttheater, de club van le-
lijke kinderen door toneelgroep 
Heeswijk-Dinther, 14.30 uur
9 juli
KBO, Fietspicknick
9, 10 en 11 juli
Kindervakantieweek
13 juli
Gilde, oud papier ophalen
17 juli
Openluchttheater, Dirk Scheele 
met In Holland staat een huis, 
14.30 uur
24 juli
Openluchttheater, Theater van 
Santen met Alleen op de Wereld, 
14.30 uur
31 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle 
met En….ACTIE!, 14.30 uur

Kort samengevat zien we in Overloon dat de CDA 
4 % meer stemmen heeft dan in de gemeente; de 
VVD 3 % meer, de SP 3 % minder, de PvdA 4 % min-

der: Forum voor Democratie heeft in Overloon 11 % 
van de stemmen, 50PLUS 6 % evenals D66. 

Uitslag verkiezingen Europees parlement
23 mei 2019
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Sámen
met iedere uitvaartondernemer

voor een warm afscheid
Bel gerust

Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
     vanuit het hart verbinden bij afscheid

U i t v a a r t v e r z o r g i n gU i t v a a r t v e r z o r g i n g

Gerr i t  Ar ts

Kantoor  Over loon
24 uur  bereikbaar  op: 
Tel :  0478-640026
Mob.  06-51135364

www.br iensveld .n l
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4 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
7 augustus
Openluchttheater, Theatergroep 
Hilaria met Het Jaarfeest van Sint 
Hilarius, 14.30 uur
10 augustus
Gilde, oud papier ophalen
14 augustus
Openluchttheater, Toneelgroep 
Mariahout met Hans en Grietje, 
14.30 uur
17 t/m 21 augustus
Kermis
20 augustus
KBO, Kermislunch voor ouderen
24 en 25 augustus
Schijt aan de Grens
31 augustus
KBO, Wipschieten
31 augustus
Freunde Echo, 50 Jaar Freun-
de Echo, reünie voor leden en 
oud-leden
September-oktober
Zonnegroet, Statiegeldactie PLUS
1 september
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
2 september
Fanfare, Start kaartverkoop Bra-
bantse Humoravond, Shop Ja-
cobs, 10.00 uur
7 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
8 september
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 september
KBO, Culturele Dag Kring Cuijk
14 september
Gilde, oud papier ophalen
16 september
KBO, Kijk op Kunst
3 oktober
KBO, Dag van de Senioren
5 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond, 
de Pit
6 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfi etsrit, 
Partycentrum Bos, 10.30 uur
12 oktober
Gilde, oud papier ophalen
13 oktober
Dutchbricks, Bricktopia Overloon, 
LEGO®-evenement, de Pit, 10.00 
- 17.00 uur
13 oktober
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
De Pit, 14.30 - 16.00 uur

13 oktober
Fanfare, Bevrijdingsconcert, Kerk
17 oktober
KBO, IVN-wandeling Overloonse 
Duinen
18 en 19 oktober
Stg. Tentfeest, jubileumeditie 
Tentfeest Overloon
19 oktober
TKO, ATB avondtoertocht
20 oktober
TKO, ATB toertocht
20 oktober
Stg. Tentfeest, Tentfeest Dorps-
brunch 
26 oktober
Freunde Echo, Fenavond 50 jaar 
Freunde Echo, de Pit, 19.00 uur
2 november
HOT, Een dubbele agenda, de 
Weijer Boxmeer
4 november
Zonnegroet, Kienen, 13.30 - 16.30 
uur
9 november
Gilde, oud papier ophalen
9 november
De Pit, Mark van de Veerdonk, 
20.00 uur
10 november
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november 
Huibuuke, Vör de kerk òp ’t plein, 
op het plein voor de kerk, 10.30 
uur
17 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
18 november
KBO, Kijk op Kunst
30 november
HOT, Een dubbele agenda, de Pit
8 december
KBO en SWOGB, Uit op zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
10 december
Oker, Palet en Logeko, Winter 
surprise
13 december
Zonnegroet, Jaarafsluiting
14 december
Gilde, oud papier ophalen
15 december
Huibuuke, Kaartverkoop Bonte 
Avonden, de Pit, 11.00 uur
15 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
KBO, Kerstviering

2020
5 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uit-
komen jeugdcarnaval, de Pit, 
14.11 uur
17, 18 en 19 januari
Huibuuke, jubileumfeesten, Plein
19 januari
TKO, ATB toertocht
1 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
2 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
19.00 uur
7 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
8 februari
Huibuuke, Bonte Avond, de Pit, 
20.00 uur
15 februari
Huibuuke, Ánwaerk Make, de Pit, 
14.11 uur
22 februari
Huibuuke, Receptie, de Pit, 18.00 
uur
22 februari
Huibuuke, Stunt, de Pit, 20.00 uur
22 februari
Huibuuke, After Roetsj Bal, de 
Pit, 20.30 uur
23 februari
Huibuuke, Optocht, 14.11 uur
23 februari
Huibuuke, Kinderhosbal, de Pit, 
15.00 uur
23 februari
Huibuuke, Optochtbal, de Pit, 
15.00 uur
24 februari
Huibuuke, Klonebal, de Pit, 11.11 
uur
24 februari
Huibuuke, Jeugd Bonte Middag, 
de Pit, 14.30 uur
24 februari
Huibuuke, Hui-XL, de Pit, 20.30 
uur
25 februari
Huibuuke, Van Hier nor Daor, 
Plein, 11.11 uur
25 februari
Huibuuke, Huilalbal, 14.00 uur
17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen
25 en 26 september
Loën wet ‘t
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In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 ingevuld worden. Je moet de 
lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot 
en met 9 slechts één keer voorkomen.

Los de puzzel op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum 
D’n Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 16 juni 2019.

De prijzen voor de oplossing van deze keer, zijn beschikbaar gesteld door  
PLIEN  en  MARTENS ASPERGES. 

Vooraankondiging 

FLESSENACTIE
Badmintonvereniging De Raaymeppers houdt haar 

jaarlijkse flessenactie. Op

Donderdag 20 juni 2019
tussen 17:30 en 20:00 uur

komen wij bij u langs om statiegeld-flessen en kratten 
op te halen.

8 2 1
4 5 6

1 6 9
1 4 5

8 9 7
3 5 2 4

5 1 4
6 5 7 9

De oplossing van de
Woordzoeker 29-5 was

SCHOOLJONGEN.
De winnaars na loting:

Diny Janssen
(DA Drogisterij & Parfumerie) en

Mevr. J.C. Crooijmans
(IJSSALON CLEVERS).
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Yoga & 

Energetische 
therapie 

www.karinmanders.nl 

schrijf@karinmanders.nl  
T 06 15597217  

De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.
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Belangrijke telefoonnummers: 

1. Als elke seconde telt, bij 
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2. Politie: 0900 8844  

Wijkagent janne.blom@politie.nl 
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