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Van de Dorpsraad

Nu er dit jaar al weer 
drie dorpsraadverga-
deringen zijn geweest 
is het goed om even 
kort op een paar za-

ken terug te blikken, zodat iedereen een idee kan krij-
gen van waarmee de dorpsraad bezig is.

Voor de gemeente leverde de dorpsraad in januari de 
WIU (= Werk in Uitvoering) in, een overzicht met wen-
sen en knelpunten over de verkeerssituatie in het dorp. 
Daarin is o.a. de route aangestipt  die kinderen vanuit 
D’n Hof naar school en terug moeten afl eggen, maar 
ook gebrekkige verlichting op sommige oversteekplek-
ken en de (te) hoge snelheid van auto’s op bepaalde 
punten. Zo’n lijstje wordt jaarlijks gemaakt en is ver-
trekpunt voor de werken waartoe de Gemeente op-
drachten uitzet aan aannemers.

Verder kwam het historische klokje bij Pantein voor de 
deur tijdens een dorpsraadvergadering aan de orde. 
Het klokje was het enige dat overbleef van het klooster 
aan de Boslaan (nu: Museumlaan) na de verwoestende 
bevrijding in 1944. Het klokje hoort in dit dorp. Pantein 
heeft aangegeven dat als het gebouw verkocht is, het 

klokje aan het dorp overgedragen wordt. En t.z.t. zoe-
ken we er dan een nieuwe plek voor.

Ook keek de dorpsraad naar de Structuurvisie die in op-
dracht van de Gemeente in 2010 voor Overloon werd 
ontwikkeld, met een vooruitblik voor de (op dat mo-
ment) komende 15 jaar. Van die periode is nu tweeder-
de verstreken. Het is dus een goed moment om te zien 
wat er van die visie nu terecht gekomen is, en waar 
we graag nog wat aandacht voor zien – zeker met de 
fusies van gemeentes voor de deur. Die structuurvisie 
ging over landbouw, infrastructuur, wonen, werken, 
recreatie en voorzieningen. Hoewel er al veel uit die 
visie tot stand gekomen is, baart met name het tekort 
aan passende betaalbare woningen, bijvoorbeeld voor 
starters, voor ouderen, voor singles, absoluut zorgen. 
We gaan hiervoor bij de Gemeente op korte termijn 
aandacht vragen. Ook zorg en welzijn is een thema 
dat alle aandacht verdient. We hebben een mooi dorp, 
maar zien niet altijd hoe de situatie achter de voordeur 
is. En zorg voor elkaar is één van de pijlers waarop een 
sociaal dorp is opgebouwd.

Natuurlijk was er in de dorpsraad ook aandacht voor 
het AZC en de overlast die sommige inwoners daarvan 

veroorzaken. Zo zaten we ook bij de klankbord-
groep om onze zorgen te delen. Een verslag van 
die bijeenkomst wordt op de website van de 
Dorpsraad gezet.

En één van de leden van de dorpsraad neemt 
nu ook deel aan het COVM-overleg, de Commis-
sie Overleg en Voorlichting Milieu, van vliegba-
sis De Vredepeel. We willen een vinger aan de 
pols houden bij de stappen die Defensie zet bij 
het realiseren van een nieuw luchthavenbesluit, 
dat de basis moet worden voor het opnieuw in 
gebruik nemen van dit vliegveld, met alle gevol-
gen van dien.

De dorpsraad heeft jaarlijks enkele duizenden 
euro’s beschikbaar voor projecten die de leef-
baarheid in het dorp bevorderen. Daarvoor 
geldt een aantal criteria, die op de website van 
de dorpsraad terug te lezen zijn. Op dit moment 
kunnen nog aanvragen voor het Leefbaarheids-
fonds worden ingediend. De deadline hiervoor 
is 1 april. Binnen zes weken wordt dan een be-
sluit daarover genomen en teruggekoppeld.

Hannie van Hees overhandigt de voorzittershamer aan Erik 
van den Dungen.
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Het mag geen naam hebben

Wij hadden vroeger twee paarden, genaamd: de Zwarte en de Bruine - tegenwoordig zijn zo’n namen 
discriminerend. Maar toch, hoe zullen ze het doen op de clubkampioenschappen: de Janssens, de Graat-
jes en de Bruijne…?

De redactie doet aan sociale onthouding - daarom deze keer een dunne krant…!

Doe  jij dat ook - dan kunnen we elkaar ’n hand geven.

Ik zou je wel willen kussen, maar…?

Daarnaast is de dorpsraad ook betrokken bij de 
aanleg van een groenstrook en een ‘ommetje’ aan 
de Oploseweg, aan de linkerzijde van de weg als je 
vanuit Oploo op het dorp aan rijdt. Het is ook de 
plaats waar de molenstenen van de oude molen als 
monument een plek gaan krijgen.

Kortom, een veelheid aan onderwerpen passeerde 
in de eerste maanden van dit jaar al de revue. Die 
onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze tot 
doel hebben om het dorp leefbaarder te maken, op 
allerlei vlakken.

De dorpsraad wordt gevormd door negen vrijwilli-

gers. Per 1 januari jl. werd Hannie van Hees als voor-
zitter opgevolgd door Erik van den Dungen. Hannie 
is nu secretaris, Wilma Nabuurs de penningmeester.

Eén keer per maand vindt de vergadering van de 
Dorpsraad plaats en wel in de Pit. De vergaderin-
gen zijn openbaar, zodat er meestal ook enkele toe-
hoorders en insprekers zijn. De data voor 2020 zijn 
6 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 7 september, 12 okto-
ber, 2 november en 7 december. Aanvang 20.00 uur. 
We ronden meestal tegen 22.00 uur de vergadering 
af. De notulen worden, nadat ze goedgekeurd en 
vastgesteld zijn, op de website van de Dorpsraad 
geplaatst.

KBO – OVERLOON

Agenda
Vanwege het coronavirus heeft het bestuur van 
KBO Overloon besloten tot nader bericht bijeen-
komsten en activiteiten geen doorgang te laten vin-
den. Houd de website van KBO Overloon goed in 
de gaten! 
De website van KBO Overloon is als u in de adres-
balk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet).

Week van de Ouderen in Museum 
Helmond
Van 7 t/m 10 april stelt Kasteel Hel-
mond de deuren open voor ouderen. 
Voor een gereduceerd tarief ontvan-
gen gasten een kopje koffi e of thee 
met een plak cake, waarna iedereen 
op eigen gelegenheid of met een 
gids de  grootste waterburcht van 
Nederland kan bezoeken. Op iede-
re verdieping staan kasteelvrouwen 
klaar die vertellen over de rijke ge-
schiedenis en de gasten meenemen 
naar de mooiste plekken in het kas-
teel. Daarnaast is de expositie   ‘Ma-

ria van Brabant, keizerin’ van Christie van der Haak 
een ware belevenis om te bezoeken. 
Het jaar 2020 staat voor Museum Helmond in het 
teken van de expositie: “Lucas Gassel, terug in Hel-
mond”. De landschapsschilder van de 16e eeuw. 
Daarom krijgt de Week voor de Ouderen een speci-
aal Lucas Gassel tintje. 
Nadere informatie via: r.lelivelt@helmond.nl of het 
algemene informatienummer 0492-58 77 16 
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TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand, worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het Tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. In 
de maand maart is de gebedsviering op zaterdag 28 
maart.  U kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar 
de uitzendingen kijken. De uitzendingen zijn te 
ontvangen voor Ziggo-abonneesvia kanaal 40, voor 
abonnees van KPN/Telfort/XS4ALL/ glasvezelpro-
viders met de witte afstandsbediening, via kanaal 
1475, voor abonnees van Telfort met de zwarte af-
standsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte via kanaal 
2186 en 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. 

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 5 en 12 
april bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiter-
lijk dinsdag 24 maart 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,-.

Kerkbalans 2020
Ter informatie: Bij hen, die een eenmalige incasso 
hebben afgegeven voor de Kerkbalans 2020, zal in 
de maand maart hun bijdrage in de maand maart 
worden geïncasseerd.

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

Bezorger gevraagd voor De Binding
Deze week valt bij de meesten van u ons parochie-
blad De Binding weer in de brievenbus. Al enkele 
jaren wordt huis aan huis 4x per jaar gratis ons pa-
rochieblad De Binding bezorgd door vrijwilligers. Zo 
bent en blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen 
van onze grote parochie waaronder ook Overloon 
valt. Afgelopen herfst heb ik een oproep gedaan 
voor nieuwe bezorgers voor verschillende wijken. 
Helaas is er nog 1 wijk, ”De Bergkamp en Bergkamp-
weg”, waar op dit moment de Binding niet wordt 
bezorgd. Het zou erg fi jn als iemand zich aanbiedt 
om hier zorg voor te dragen. Dus als u graag van 
wandelen houdt en een uurtje in de drie maanden 
vrij heeft, zou het erg fi jn zijn om een handje mee 
te helpen om iedereen te blijven voorzien van ons 
parochieblad. U kunt zich dan aanmelden bij Gerda 
Willems via: gerdawillemsjanssen@hotmail.com of 
tel: 0478-642213.

Mocht zich niemand melden dan zal De Binding hier 
niet meer bezorgd worden, totdat deze vacature is 
opgevuld. U kunt het blad dan wel ophalen in de 
kerk op zondagmorgen na de viering of op dinsdag-
morgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie.
Hopelijk hebt u begrip voor deze situatie op dit mo-
ment.

Met vriendelijke groeten, Gerda Willems:
coördinatie De Binding voor Overloon

Liturgische vieringen tot 31 maart afgelast
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom 
het Coronavirus scherpen de bisschoppen in Neder-
land de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle 
publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden 
en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hier-
mee sluiten de bisschoppen aan bij het recente ad-
vies van de overheid en het RIVM. De weekvieringen 
in kleine kring gaan wel door op de gebruikelijke 
locaties.

Daarnaast zal pastoor Van der Sluis in St. Anthonis 

een eucharistieviering verzorgen in ‘de Schakel’ op 
de zaterdagen 14, 21 en 28 maart om 09.00 uur, de 
maandagen 16, 23 en 30 maart om 09.00 uur en 
donderdag 19 maart om 19.00 uur (b.g.v. Hoogfeest 
Heilige Jozef).

Wij hopen op uw begrip en rekenen op uw mede-
werking.

Pastoor Van der Sluis
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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@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk : www.mmvdk.nl

Vastenactie 2020
Werken aan je toekomst!

Aswoensdag, 26 februari, is de vastentijd begonnen 
en daarmee ook de landelijke Bisschoppelijke Vas-
tenactie-campagne 2020. Dit jaar is het thema van 
Vastenactie: Werken aan je toekomst! Vastenactie 
steunt projecten die beroepsonderwijs aanbieden, 
onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Le-
one. Met deze projecten stelt Vastenactie mensen 
in staat te werken aan een betere toekomst. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kin-
deren en jongeren naar school gaan en een vervolg-
opleiding krijgen om een vak te leren, zoals mon-
teur, lasser, kleermaker, bakker of winkelier. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmidde-
len waar Vastenactie aan bijdraagt:
• € 24 : een technisch leerboek  voor een hele klas
• € 40 :  een ‘terug-naar-school’ pakket met 

schooluniform, boeken en schooltas
• € 200 :  een beroepsopleiding (monteur, lasser, 

kleermaker, bakker) van 1 jaar
• € 360 : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

Doet u ook mee met de Vastenactie 2020? Dat kan 
via de Vastenactie 2020 op de Goede Doelenlijsten 
of door rechtstreeks uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van Vastenactie: 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den 
Haag. In de betaalomschrijving zetten: 
Campagnethema: Werken aan je toekomst Parochie 
Maria Moeder van de kerk te Sint Anthonis. 
Dus het campagnethema, de naam én de plaats van 
de parochie in de betaalomschrijving zetten omdat 
banken geen gegevens meer meegeven bij de beta-
ling en Vastenactie de betalingen goed wil verwer-
ken. Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens 
alle kinderen en jongeren die met de projecten 
meedoen en willen werken aan hun toekomst!

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.

Openluchttheater Overloon
is op zoek naar

(on)gebruikte stoeptegels
van ±60x30 cm of andere maten.

Het gaat om ongeveer 20 stuks.

Heeft u er nog wat liggen?
Wij zijn er erg blij mee!

Neem contact op met: 06-38099793

Alvast hartelijk dank!
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Kindervakantieweek 2020
14 – 15 – 16 juli

De kindervakantieweek 
komt er weer aan! Net als voorgaande jaren wor-
den het weer drie fantastische dagen in de eerste 
week van de zomervakantie. Alle kinderen die op 
1 juni 2020 in groep 3 t/m 8 zitten én in Overloon 
wonen of hier naar school gaan, zijn van harte uit-
genodigd om mee te doen.

Inschrijven voor deze dagen kan van woensdag 1 
april t/m zondag 19 april via de website van SJIL:

sjiloverloon.nl/kindervakantieweek

Na 19 april is inschrijven niet meer mogelijk!

De inschrijfkosten bedragen €20,- per deelnemend 
kind.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om zoveel moge-
lijk kinderen in de gelegenheid te stellen om mee 

te doen, maar in verband met bestellingen, indelen 
van groepjes, activiteitenschema’s etc. moeten we 
echt een uiterste inschrijfdatum vaststellen. Schrijf 
je dus op tijd in!

Voor alle kinderen die nog niet naar school gaan of 
in groep 1 of 2 zitten, is er op donderdagochtend 
weer een leuk programma.

Hopelijk hebben jullie er weer net zoveel zin in als 
wij en zien we jullie bij de kindervakantieweek!

Met sportieve groet, 

Werkgroep kindervakantieweek

Stem op speeltuin Gewoon Buiten
van Stichting Recreatie en Meer

Wil je helpen om na de winst in Brabant ook de 
landelijke fi nale te gaan winnen?

Vanaf nu tot en met 25 maart kun je stemmen via 
•  www.kernmetpit.nl.
•  Klik op Stem hier op de winnaar van de gouden

pit

•  Vul je mailadres in
•  Kies voor Stichting Recreatie en Meer Noord-Bra-

bant
•  Klik op verzenden

Mogen we op je rekenen? 
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Met drie succesvolle edities 
achter de rug, heeft in het diep-
ste geheim het startschot voor 
Loën wet ‘t 2020 alweer lang en 
breed geklonken. Op vrijdag 25 
september en zaterdag 26 sep-
tember 2020 gaat het dorpsspel 
haar vierde editie beleven. En 
vertrouw op onze blauwe ogen: 
dit mag én wil je niet missen! Dus 

pak die agenda er maar gauw bij en ‘save the date’.

Nog niet bekend met Loën wet ’t, of even benieuwd 
hoe het ook alweer zat? We vertellen je over het 
dorpsspel in een notendop...

Loën wet ’t is een spel waarbij teams op vrijdag-
avond in een race tegen de klok de vragen uit het 
opdrachtenboek moeten beantwoorden en uit-
voeren. Het spel wordt gespeeld in teams van ± 10 
personen vanuit zelfgekozen locatie in Overloon. 
De teamcaptain wordt op vrijdagavond om 18.30 
uur bij Partycentrum Bos in Overloon verwacht 
voor de aftrap. Het opdrachtenboek dient dezelfde 
avond om 00.00 uur weer door de teamcaptain bij 
Bos te worden ingeleverd. Alle vragen, opdrachten 
en instructies zijn in het opdrachtenboek opgeno-
men. Het spel bestaat uit algemene en Lónse ken-
nisvragen in verschillende categorieën, een aantal 
doe-opdrachten en een geheime opdracht.

De strijd in dit spel draait om de spaarpot. De win-
nende teams (1, 2 en 3) ontvangen elk een geld-
bedrag uit de spaarpot. Dit bedrag wordt door de 
teams geschonken aan één vereniging of stichting. 
Deze keuze is beperkt tot alleen die verenigingen en 
stichtingen die hebben aangegeven mee te dingen 
naar deze prijs. Maar, deze verenigingen en stich-
tingen zullen hier vooraf iets voor moeten doen. Er 
wordt hen daarom gevraagd zich voor te stellen de 
uitverkorene van een winnend team te zijn… Welk 
doel willen zij dan gaan realiseren? Misschien nieuw 
materiaal voor de leden, een opknapbeurt voor het 
clubhuis of is er een jubileumviering in aantocht? 
Om mee te dingen naar de prijs sturen verenigingen 
en stichtingen een pitch in waarin zij dit doel be-
schrijven. Insturen van de pitches is mogelijk vanaf 
juni tot en met vrijdag 7 augustus 2020. Op zater-
dagavond 26 september worden de winnaars be-
kend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking 
bij Partycentrum Bos.

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 per team. Dit 
bedrag wordt in contant geld voldaan bij aanvang 
van het dorpsspel op vrijdag 25 september 2020. In-
schrijven kan vanaf juli 2020 via de website.

www.loenwetut.nl
www.facebook.nl/loenwetut
www.instagram.com/loenwetut

Nieuwe tandarts in Overloon en Vierlingsbeek

Mijn naam is Matthijs Admiraal, in 2011 afgestu-
deerd als tandarts in Nijmegen. Graag ben ik u van 
dienst met de zorg voor uw gebit.

Omdat mijn vak niet stil staat houd ik mijn kennis 
en kunde graag op peil met bij- en nascholing.

Samen brengen we eventuele problemen en wen-
sen in kaart en maken we een planning.

Goede zorg, heldere communicatie en een ontspan-
nen sfeer staan centraal.

Ziet u op tegen de behandeling? Ook angstige pa-
tiënten krijgen alle nodige begeleiding. Tot ziens in 
de praktijk!

Matthijs Admiraal is de opvolger van tandarts Ja-
meel en hij neemt een gedeelte van het werk van 

tandarts Tan over.
Hij is aanwezig op dinsdag in 
Vierlingsbeek en op woens-
dag en vrijdag in Overloon.

Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden? 

T.  0478-450505 De Tandarts
in Overloon

E. praktijk@detandartsinoverloon.nl

T. 0478-631374 Tandartspraktijk Vierlingsbeek
E. praktijk@tandartsvierlingsbeek.nl

Vrijwilligster gezocht:
Graag zou ik samen met iemand die mijn

rolstoel duwt, 1 á 2 keer per week
een boodschap doen.

Info: Mevr. Willemse-Stappers
tel.: 641582
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Puzzel mee en win

Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie

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 

2200 mmrrtt.. WWoorrkksshhoopp vvrriijj sscchhiillddeerreenn  1133..3300 uuuurr 
2244 mmrrtt.. EEnnggeelleennaavvoonndd –– MMaarriieellllee BBeekkss  VVOOLL!!  
3311 mmrrtt..// 1144 aapprriill   22--ddaaaaggssee wwoorrkksshhoopp OOpp WWeegg nnaaaarr HHeelliinngg 
11 aapprriill LLeezziinngg BBaallaannccee yyoouurr lliimmiittss  --   1199..3300 uuuurr 
1111 aapprriill DDaaggwwoorrkksshhoopp BBeeeellddhhoouuwweenn 0099..3300 uuuurr 
2211 aapprriill EEnnggeelleennmmiiddddaagg –– MMaarriieellllee BBeekkss  ((VVOOLL)) 

MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee oopp ddee wweebbssiittee!! 
Aanmelden voor de nieuwsbrief – stuur een email

Ruimte voor úw ideeën!

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

De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 18.00u. 

Op zon- en feestdagen van 10.00u tot 17.00u.

Vanaf zaterdag 21 maart gaan de deuren 
van onze aspergewinkel weer open!
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Nieuws-updates corona op
Pantein.nl

De actuele stand van zaken met betrekking tot het 
Corona-virus is op de websites van de verschillende 
zorgonderdelen te vinden onder het kopje Nieuws. 
Als er nieuwe of aanvullende maatregelen worden 
getroffen, dan worden die direct in dat bericht op 

de websites verwerkt. Het betreft de websites:
www.pantein.nl
www.maasziekenhuispantein.nl
www.thuiszorgpantein.nl

Kleurrijk!
Eerst was er chaos…

Als een moeder aan de zijlijn, meehobbelend met 
de jeugdfanfare Vriendenkring, was dat wat in me 
op kwam. Jonge  - en minimaal op het paspoort 
niet meer zo jonge-  jeugd samen in een klaslokaal, 
jassen, tassen, muziekinstrumenten, klappers met 
bladmuziek, fl eurige attributen, standaarden en de 
shirts keurig gewassen, gevouwen en gestreken in 
één ruimte. Je moet er je weg maar zien te vinden! 
Tussen deze bedrijven door is er geklets, gekakel en 
gelach, hier en daar een vraag waar dringend een 
antwoord op moet, kortom: een levendig ietwat 
chaotisch geheel.

Niet veel later, in de gymzaal van het Elzendaalcol-
lege in Boxmeer, zat iedereen op zijn plek en was er 
aandacht voor de dirigent!

Dirigent Bart van Bree heette ieder-
een welkom met de woorden ‘Van-
daag is het 7 maart, de dag waar we 
met z’n allen zo hard aan gewerkt 
hebben en naar toe geleefd heb-
ben!’ 

Jeugdfanfare Vriendenkring maakt 
zich op voor het jeugdorkestenfes-
tival 2020!
Dirigent Bart legt uit hoe de middag 
er uit zal zien en wat de kinderen 
kunnen verwachten. De instrumen-

ten worden warm geblazen en de laatste, harde 
noten gekraakt. De jeugdfanfare was er klaar voor!
Iedereen kwam op in de vrolijk gekleurde shirts, een 
tikje zenuwachtig, maar bovenal allemaal ‘samen’. 
Applaus voor de fanfare, voor de dirigent. De laat-
ste stoel werd recht geschoven, een kriebel wegge-
kucht, stilte.

De eerste tonen van ‘Cinema’ van Ennio Morricone 
vulden de ruimte. De rest van de instrumenten volg-
den, totdat het één mooie muzikale stroom was die 
ons overspoelde. Bij ‘Mamma Mia’ van ABBA werd 
er een creatief en ontzettend leuke fi lm boven de 
jeugdfanfare afgespeeld. De hoofdrolspelers hier-
van zaten ‘gewoon’ eronder hard hun best te doen 
op de muziek! Je kwam ogen en oren te kort, om-
dat de muzikanten zich vrolijk uitgedost hadden! 
Wanneer een muziekstuk afgelopen was, zag ik hoe 
dirigent Bart contact maakte met de spelers. Voor-
dat hij zich omgedraaid had, zag ik allemaal twin-
kelende ogen en glimlachen op de gezichten! Mooi, 
deze trots op het eigen werk!

Ik heb zó zitten genieten, dat het laatste stuk al-
weer veel te snel naar mijn zin afgelopen was.

Het was nog even wachten op de prijsuitreiking, 
maar dat was méér dan de moeite waard! U kunt 
zich voorstellen hoe groot de blijdschap was, toen 
de jury jeugdfanfare Vriendenkring naar voren riep 
om de eerste prijs voor muzikaliteit op te halen!  
Wat een mooie bekroning op ál het werk! Gefeli-
citeerd!
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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

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

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Voorjaarsnieuws ponyclub De Bosruiterkes
en rijvereniging St. Joris

Succes voor Eefje 
Jansen, dressuur-

wedstrijd april en....wie worden de nieu-
we clubkampioenen?

Indoorseizoen
Er is weer fanatiek deelgenomen aan de 
selectiewedstrijden in de kring Noord-
Oost Brabant door onze leden. We kun-
nen een paar mooie resultaten in de 
boeken schrijven; Wietse Janssen werd 
met zijn pony Silver kringkampioen in 
de klasse AB/B.
De dressuurruiters vielen tijdens de Bra-
bantse Kampioenschappen (net) niet 
in de prijzen, maar konden wel enkele 
mooie plaatsingen noteren. Niki Graat 
werd met Manno knap 7e in de klasse DE/M2 en 
Lonneke de Bruijn werd 5e met haar paard Jelke in 
de klasse L2.

Zondag 16 februari was het de beurt aan de spring-
ruiters;  Eefje Janssen met haar paard Grandeur Om-
nipatent had zich hiervoor weten te kwalifi ceren 
samen met 67 andere geselecteerde combinaties. 
Na een mooie eerste ronde moest ze als eerste van 
de 25 foutlozen starten in de barrage. Hierin reed 
ze nog beter dan in het eerste parcours en werd ze 
beloond met 78 stijlpunten. Uiteindelijk bleek dit 
goed voor een 3e plaats en een ticket voor de Ne-
derlandse Kampioenschappen. Gefeliciteerd Eefje 
en alvast veel succes in Ermelo tijdens het Neder-
lands Kampioenschap op vrijdag 27 maart!!

Clubkampioenschap 29 maart
Het volgende wat op het programma staat is het 
clubkampioenschap. Altijd een gezellige dag en 
heel leuk om ieders verrichtingen te kunnen zien. 
Paard of pony; jong of al wat ouder... maakt alle-
maal niets uit, als je maar meedoet! Op deze dag 

wordt er gedressuurd, gesprongen en ook wordt er 
samen met de pony of het paard meegedaan aan 
een leuk spel. We zullen zien wie dit jaar het meest 
behendig en snel is!

Dressuurwedstrijd 4 en 5 april
In het eerste weekend van april staat onze jaarlijkse 
dressuurwedstrijd gepland waaraan vele ruiters en 
amazones vanuit een wijde omtrek zullen deelne-
men. Op zaterdag 4 april starten we met de klein-
sten; zij zullen een Bixieproef rijden. De rest van de 
zaterdag zullen zowel grote als kleine pony’s in di-
verse klassen hun beste beentje voorzetten om een 
zo mooi mogelijke proef te laten zien. Op zondag is 
het de beurt aan de paarden.

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken 
bij de clubkampioenschappen en bij de dressuur-
wedstrijd. Aanvang van de wedstrijden is om 10.00 
uur. Het clubterrein is gelegen aan Vredepeelweg 
1a. We hopen op mooi weer zodat het aangenaam 
genieten is van de mooie sport.

Eefje Janssen met haar paard Grandeur Omnipatent

♠♣ ♥♦

Overloonse Bridgeclub

Tijdens de 2e zitting van 
deze ronde, de 3 sterkste paren in de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 63.75%
2 Marijke van den Boom &
Aike van Glabbeek 56.25%
3 Thea & Lex Biessels 55.42%

In de rode lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 58.85%
2 José Clevers & Annie Siroen 56.77%
3 Ricky Henckens & Leny Jansen 54.17%

In de groene lijn:
1 Nelly & Piet Botden 67.71%
2 Leo van Grootel & Jo Kok 58.85%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 56.77%
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL
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Attentie
– Oud-papiercontainer informatie -

Attentie

Wij constateren steeds meer dat 
mensen hun papier komen bren-

gen naar onze permanente container.
Dit geeft voor ons (en de bewoners die op dit adres 
wonen) veel overlast.
• Ten eerste is dit privé terrein
•  Papier wordt tegen de container aangezet waar-

door, met het weer van de laatste tijd, alles gaat
waaien en de bewoner bij thuiskomst eerst overal
papier bij elkaar moet rapen. Enz. enz.

•  Papier wordt boven op de container gegooid,
maar daar zit een beschermingsnet op, dus be-
landt het papier op het net i.p.v. in de container,
wat er soms met halsbrekende toeren weer afge-
haald moet worden.

Momenteel loopt het de spuigaten uit met het 
brengen van papier, de bewoners zijn niet blij met 
iedereen bij hen op de oprit of achter het huis.
Wij als vereniging zijn blij dat we deze container 
hier kunnen stallen en willen dit graag blijven doen.

Daarom het verzoek om zelf GEEN oud-papier meer 
naar onze container te brengen.
Mocht u echt omhoog zitten met bijv. een grote 
hoeveelheid papier die u thuis hebt staan, neem 
dan contact op met Ton Meijer (06-55993671)

Wij komen het graag bij u ophalen op onze vaste 
ophaaldagen (elke 2de zaterdag van de maand).

Alvast bedankt

Tijdens de jaarvergadering 
van dinsdag 3 maart jl. nam 
LOGEKO afscheid van twee 
bestuursleden. Dhr. Lex 

Biessels als voorzitter, en dhr. Ger Rutten als pen-
ningmeester.

Ze werden met een bloemetje in het zonnetje ge-
zet voor al het werk dat ze voor LOGEKO verricht 
hebben. Kandidaten voor deze functies waren 
Mevr. Ine Hofmans en Mevr. Riet van Raaij. Beiden 
werden door de leden met algehele stemmen ge-
kozen. Ine Hofmans is de nieuwe voorzitter en Riet 

van Raaij volgt Ger Rutten op als penningmeester. 
We wensen Ine en Riet veel succes toe als nieuwe 
bestuursleden. De vergadering verliep voorspoedig 
en er werd gezellig afgesloten. Momenteel zijn we 
druk bezig voor het concert van 11 oktober a.s. In 
verband met het 50 jarig lidmaatschap van een van 
onze leden. We houden u hiervan op de hoogte. 
Het koor draait momenteel op goed bezette par-
tijen, hoewel de tenoren nog wel wat versterking 
konden gebruiken. Dus...houdt u van zingen u bent 
vrijblijvend welkom om een repetitie bij te wonen. 
We repeteren elke dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur 
in de blauwe zaal van de Pit.

Jacqueline Litjens overhandigt de bloemen aan Lex Biessels

Tiny van der Linden neemt afscheid van Ger Rutten
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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 

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

edward@etenmetgemak.nl | www.etenmetgemak.nl
0478 - 820994

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Ontmoet

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
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Agenda
2020
19 maart
KBO, IVN wandeling Oeffelter 
Meent, vertrek vanaf de Pit, 13.00 
uur
19 maart
OVO, Excursie: rondleiding De Vers 
met High Tea, Broer en Zus, 13.00 
uur
19 maart
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 
Bos, 20.00 - 22.00 uur
21 maart
Optreden band, “Renewal”, 
Raaijhal. 20.30 uur
25 maart 
OVO, Thema-avond: Conny Wee-
renpas, lifestyle therapeut, de Pit, 
20.00 uur
26 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
13.30 uur
27 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
29 maart
Ponyclub en rijvereniging, Club-
kampioenschappen, Vredepeelweg 
1a, vanaf 10.00 uur
30 maart
KBO, Workshop “Schrijf je mee”, 
de Pit, 19.00 uur
1 april
OVO, Workshop: Paasstuk, de Pit, 
20.00 uur
3 april
Tennis-padel, 60+ Tennistoernooi, 
voormiddag
3 april
Oker, Zang in theaterstuk Hen-
drik Groen “Zolang er leven is”, 
Schouwburg Venray, 20.15 uur
4 april
KBO, Vrijwilligersdag

4 en 5 april
Ponyclub en rijvereniging, Dres-
suurwedstrijden, Vredepeelweg 1a, 
vanaf 10.00 uur
6 april
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
6 t/m 9 april 
KBO, Oosterse dagen
8 april
OVO, Thema-avond: Paasspelen, de 
Pit, 20.00 uur
9april 
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 
Bos, 20.00 - 22.00 uur
11 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 april
Muziekavond met Túfaranka uit 
Tsjechië en Freunde Echo
13 april
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Tweede Paasdag
16 april
Werkgroep WZW, Infomiddag over 
Wonen, Zorg en Welzijn, de Pit, 
13.30 - 16.30 uur
17 en 18 april
KBO, Seniorenbeurs Mill
18 april
Fanfare, Concert met fanfare St. Ni-
colaas uit Broekhuizen, in Melder-
slo, 19.30 uur
18 april
De Pit Theater, “Duivelsbrug” – 
Mannen van Naam, 20.00 uur
19 april
A.V. Sporting, Kleffenloop, Spor-
thal, 10.00 uur
19 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de
Pit, 14.30 - 16.00 uur
20 april
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 april
OVO, Thema-avond: pleegkinde-
ren door Ribicon jeugdzorg, de Pit,
20.00 uur

24 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
27 april
Stg. Oranjefeesten, Activiteiten Ko-
ningsdag voor de jeugd, bij de Pit, 
10.00 uur
27 april
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Koningsdag
30 april
OVO, Reisje: ’t Veluws zandsculptu-
renfestival, Vertrek 08.00 uur vanaf 
kerkplein
4 mei
Dodenherdenking
5 mei
Openluchttheater, 75 Jaar bevrij-
ding, 20.00 uur
6 mei
OVO, Fietsen met Marjo, de Pit, 
19.00 uur
8 t/m 10 mei
’t Helder, Expositie  Anneke Oude 
Lansink en Siny Brakhuis, tekenen, 
schilderen en Glassfusing
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 mei
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
13 mei
OVO, Excursie: escape room, Ver-
trek 18.00 uur vanaf kerkplein
14 mei
KBO, Dagreis Maasvlakte 2
14 mei
EHBO, herhalingsles, Partycentrum 
Bos, 20.00 - 22.00 uur
14 mei
De Lónse Bieb, Jaarvergadering, de 
Pit, 20.00 uur
15 t/m 20 mei
Overloons Bedevaart, Pelgrimsreis 
naar Lourdes
17 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur

Nieuws van de Verjaardagenactie

Ik was ooit bij de scheve van Pisa, 
bij de Paus (één van de twee) 
en kampeerde aan het “Lago di 
Como” en nu mag dat allemaal 

even niet vanwege het Coronavirus. Dan mij maar 
op Overloon geconcentreerd, ook niet slecht, toch? 
Grote samenscholingen zijn nog even uit den boze in 
Brabant, maar straks gaan de jeugdorganisaties weer 
los om onze kinderen te verblijden met culturele en 
sportieve activiteiten. Daarom is het goed en belang-
rijk dat u meedoet aan de Verjaardagenactie om het 
kinder- en jeugdwerk in ons dorp te ondersteunen.

In februari was de opbrengst met € 274,74 een mati-
ge, maar ongetwijfeld gaat maart dat goedmaken. 
We hopen dat onze collectanten gewoon door kun-
nen gaan met hun waardevolle werk en zien de toe-
komst met vertrouwen tegemoet. Dan kan ik ook 
nog ’n keer in Italië op vakantie, al is het, zoals mijn 
vader na een dagje uit zei: “nerges zò moi as ien 
Lóen”. Volgende keer weer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze

• Dakgoten  reinigen en renoveren

• (Spoed-)reparatie

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

 

 

Gespecialiseerd in: 

* elektrisch ontharen
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de diabetische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* de reumatische voet
(ziektekostenvergoeding mogelijk)

* microdermabrasiebehandelingen

* nu IPL-ontharing

Belt u gerust voor informatie 
 of een afspraak!

Ria Arts 
Bergkampweg 8 
5825 AD Overloon 
T  0478 642368 

Vanwege Coronavirus
tijdelijk gesloten.
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17 mei
Zanggroep Palet in concert met 
Joep van Leeuwen, ’t Helder, aan-
vang 11.00 uur en 15.00 uur
21 mei
Sportivo, Hemelvaartstournooi
24 mei
Freunde Echo, Frühshoppen, ’t Hel-
der, 11-13 uur
27 mei
OVO, Afsluitingsavond: happen en 
stappen, Vertrek 18.00 uur vanaf 
kerkplein
29 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 mei
Openluchttheater, The Eagles, Leg-
acy, Tribute to The Eagles, 20.00 uur
30 en 31 mei
‘t Helder, Expositie beelden, schil-
derijen en palletschilderijen
1 juni
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Tweede Pinksterdag
2 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
6 en 7 juni
Openluchttheater, Operette/musi-
cal “Zaad van Satan” door studen-
tenharmonieorkest Aurelius Eind-
hoven
8 juni
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
13 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
14 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit,14.30 - 15.00 uur
15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
18 juni
KBO, Wandeling IVN
20 juni
Fanfare, Avond van de fi lmmuziek, 
Openluchttheater, 20.30 uur
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 uur
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaag-
se
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur

12 juli
Openluchttheater, Peter Pan door 
toneelvereniging Mariahout, 14.30 
uur
14, 15 en 16 juli
Kindervakantieweek
18 juli
Openluchttheater, Op vakantie met 
Dirk Scheele, 14.30 uur
23 juli
Zonnegroet, NL Doet, 10.30 - 16.00 
uur
29 juli
Openluchttheater, Pip en Pelle, de 
Lachfabriek, 14.30 uur
31 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 september
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
9 augustus
Openluchttheater, De vergeten 
zangeressen, 14.00 uur
18 augustus
KBO, Kermislunch
28 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
5 september
Openluchttheater, Filmavond, 
20.30 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi, 13.30 
uur
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
21 september
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
25 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
25 en 26 september
Loën wet ‘t
3 oktober
Fanfare, Brabantse Humoravond, 
de Pit
8 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
10 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
11 oktober
H. Mis met zang van LOGEKO in
de kerk, aansluitend concert in de
Pit i.v.m. 50 jaar jubileum koorlid,
10.30 uur
11 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de
Pit, 14.30 - 16.00 uur

12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia 
Overloon 2020, de Pit, 10.00 - 17.00 
uur
22 oktober
KBO, Wandeling IVN
KBO, Themadag, de Pit
30 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
31 oktober
Freunde Echo, FEN-avond
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
8 november
Kindermarkt
8 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de Kerk op ’t Plein
14 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschie-
ters, Vierlingsbeek
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit, 
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergadering, 
de Pit, 20.00 uur
12 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
13 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14.30 - 16.00 uur
17 december
KBO, Kerstviering, de Pit
18 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17.30 uur
20 december
Fanfare, Kerstconcert.
25 december
De Lónse Bieb, gesloten vanwege 
Kerstmis
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan huis, 
10.00 - 13.00 uur
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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 22-3-2020.

De prijs van de oplossing voor deze keer, is beschikbaar gesteld door
DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de vorige 
keer, Kruiswoordpuzzel 4-3: 

Leo Peeters
(RESTARIA LOON).

De winnaar va

Yoga & 
Energetische 

therapie 
www.karinmanders.nl 

schrijf@karinmanders.nl 

T 06 15597217  

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

De woorden zitten horizontaal, verticaal 
en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlap-
pen. Zoek ze op en streep ze af. De over-
blijvende letters vormen achter elkaar ge-
lezen de oplossing.

AANTAL
CARRE
CASSIS
COMBINE
EIEREN
FANCLUB
FILMACADEMIE
GEBIT
HAKMES
HEVIG
HYMNE
KATJES
KOGELGIETER
KRIEL

LAWINE
LOLLY
MOTOR
PALEN
PARMA
PROEFDRAAIEN
SLEEPKETTING
SPELDEN
SQUASH
STAMPEN
TANDEM
TRIEN
UPDATE

Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties

Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest
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Open ook een 
betaalrekening 
bij de bank met 
de hoogste 
waardering.

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

Bron: Consumentenbond juni 2019

Open ook een betaal-

50,00
euro

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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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 2020:  € 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor 

de uitgave van   1 april
aanleveren uiterlijk 25 maart 20.00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


