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Drie Overloonse voorzitters over Corona…

Pierre Vloet
Voorzitter
TP Loonse Duinen
Zoals altijd loop ik ook nu een paar keer per week naar
het sportpark. Normaal gesproken heb ik dan of tennisspullen of wat papierwerk bij me. Nu niet, ik heb niets
bij me en draag ook geen tenniskleren. Aangekomen
bij het park is ook alles anders, er staan geen fietsen en
er hangt een rood/wit lint. Hoe bizar is dit? De banen
liggen er prachtig bij en lijken te roepen: kom dan!
Toch is dit de realiteit, sportparken zijn verboden gebied en we worden door de regering aangesproken
om thuis te blijven. Mochten we dan toch naar het
werk of de winkel moeten dan moeten we anderhalve
meter afstand van elkaar houden. Als je om je heen
kijkt zie je geen “gekke” dingen, alles lijkt normaal.
Maar normaal is het niet, we hebben te maken met
een onzichtbare vijand, een virus wat de hele samenleving verlamt. Corona!
Andere jaren hebben we eind maart te maken met de
afsluitavonden van de Wintercompetitie. Deze competitie is echter een maand geleden al gestopt, we hebben rekenkundige Winterkoningen en -koninginnen
die nog zitten te wachten op hun prijs en het beroemde ‘mutsje’.

tal belangrijke zaken voorleggen zoals o.a. het vervangen (van enkele) banen. Verschillende leden kwamen
met het idee om de banen in deze periode te vervangen, nu toch alles stil ligt. Een goed plan, echter niet
uitvoerbaar. De leden moeten toestemming geven
voor deze wijzigingen. Dat lukt nu niet. Ook het elektronisch (per mail) stemmen is niet mogelijk. Dit is per
wet verboden. Zodra er weer mogelijkheden zijn gaan
we de ALV plannen.
Ook de trainingen liggen nu stil, dat is natuurlijk heel
jammer voor alle jeugd en seniorleden die graag nog
wat op tennis- of padelgebied bij willen leren. Maar
het is zeker ook jammer voor de trainers die toch grotendeels afhankelijk zijn van de inkomsten van deze
trainingen. Ook hiervoor geldt dat we gaan kijken hoe
we hier mee omgaan als er weer mogelijkheden zijn.
In kranten en andere media wordt melding gemaakt
van de belabberde financiële positie waarin veel verenigingen terecht komen door het wegvallen van inkomsten en doorlopen van uitgaven. Voor TP Loonse
Duinen is dit op dit moment nog te overzien. We weten natuurlijk niet wat de toekomst gaat brengen en
wat onze sponsoren straks gaan doen.
We weten dus niet waar het allemaal gaat eindigen en
wanneer we weer terug kunnen naar onze gewoonten
en routines. Het is zeker jammer dat we de banen niet
op kunnen, maar er zijn op dit moment belangrijkere
dingen!
Hou afstand, blijf gezond, en tot later….

In eerste instantie hadden we te maken met de richtlijnen van de KNLTB; kantine sluiten en elkaar geen hand
geven. Een week later kwamen er maatregelen vanuit
de regering: alle sportparken sluiten tot 6 april! Inmiddels weten we dat het park tot 28 april gesloten is. Op
21 april horen we of we daarna wel weer kunnen tennissen en padellen.
De KNLTB heeft de voorjaarscompetitie een aantal weken naar achter geschoven, de vraag is nu echter of
dat gaat lukken. Uiterlijk 21 april zal bekend gemaakt
worden wat er met de (jeugd)competitie in het voorjaar gaat gebeuren. Bij deze beslissing heeft het NOC/
NSF en het ministerie van WVS een belangrijke rol. We
houden je op de hoogte.
Eind maart stond ook de ALV op de agenda, ook dat
kon niet doorgaan. Het bestuur wil in de ALV een aan-

Martin Derks
Voorzitter Fanfare Vriendenkring
Fanfare Vriendenkring blijft actief!
Helaas is het al ruim een maand niet mogelijk om samen muziek te maken. Onze wekelijkse repetitie op
vrijdagavond, met na afloop een gezellige borrel, moeten we al een tijdje missen. Ook “Loën got Talent” en
het gezamenlijke concert met de fanfare van Broekhuizen is afgelast. De “Avond van de Filmmuziek”
wordt waarschijnlijk verplaatst naar 12 september in

het Openluchttheater. Misschien dat we op 20 juni
een Zomerconcert mogen geven, maar ook dat lijkt
op dit moment nog ver weg. Bovendien moeten we
daar een aantal gezamenlijke repetities voor gehad
hebben, en dat is ook nog niet waarschijnlijk. Ook
het Tuintreffen voor onze trouwe leden van de Club
van 100 staat op losse schroeven. En…..gaat het zomerkamp voor ons jeugdleden wel door….? En de
Muziekdag op de basisschool, belangrijk voor de
werving van nieuwe jeugdleden? Kortom veel onzekerheid over wat de komende periode eventueel
wel mogelijk is.
Zoveel maanden stilliggen heeft een enorme impact
op het orkest, en kunnen we ons niet veroorloven.
Inmiddels hebben we de digitale weg helemaal gevonden, en hebben al diverse vergaderingen via
Google Teams, Zoom of Skype plaatsgevonden. Er
loopt een aantal verenigingszaken door, en er moeten ook toekomstplannen gemaakt worden.
Docenten geven inmiddels digitaal les, en dirigenten geven wekelijks opdrachten en instructiefilmpjes aan de musicerende leden. De dirigent van het
fanfareorkest heeft middels een videoboodschap
een plan van aanpak gepresenteerd. We blijven
thuis actief repeteren, en wekelijks is er een online
inloop uur met de dirigent. Oefeningen voor techniek, ritmiek, articulatie, intonatie, frasering, klankbevordering, toonontwikkeling en embrouchure
zijn thuis goed mogelijk, en hierbij kunnen muzikanten hulp vragen aan ervaren medemuzikanten
(repetitors). Op deze manier proberen we zelfs een
geheel nieuw nummer als Star Wars in te studeren.
Alle leden ontvangen hun partijen en opdrachten
momenteel per video en mail.
Ook kijken we of online het “biertje op afstand” op
vrijdagavond ingevoerd kan worden. Voor alle verenigingen is het heel belangrijk dat ook het sociale
contact blijft.
Kortom, fanfare Vriendenkring blijft actief!
Zodra het weer kan, nodigen we de hele gemeenschap van Loën uit, om van onze concerten en uitvoeringen te komen genieten. We hebben er nu al
veel zin in.

Het mag geen naam hebben
Oranje boven - Koningsdag mag je dit jaar op je
eigen manier inkleuren…!
‘n kleurwedstrijd voor alle leeftijden…?
Leef je uit - wel je leeftijd vermelden…!

Adrie van de Pas
Voorzitter SSS’18
Beste leden en supporters van SSS’18 en inwoners
van Overloon,
Allereerst wil ik iedereen die op welke manier dan
ook direct met het Corona-virus te maken heeft,
heel veel sterkte toe wensen. In deze tijd worden
we er weer aan herinnerd dat voetballen voor ons
belangrijk is, maar zeker niet het belangrijkste in
ons leven. Laten we hopen dat we aan het einde van
deze pandemie elkaar weer in goede gezondheid
op ons mooie sportpark kunnen treffen.
Sinds 31 maart jl. is er weer veel duidelijk geworden
voor de komende tijd. De KNVB heeft beslist dat er
voor ons allen geen competitiewedstrijden meer
gespeeld gaan worden aangaande dit seizoen. Dat
betekent dat de competities meteen ten einde zijn.
Volgend seizoen zullen de teams in dezelfde klasse gaan spelen waarin ze op dit moment ook actief
waren. Er zijn geen kampioenen en geen degradanten. Dat betekent dat ons heren 1 team en vrouwen
1 team volgend jaar ook weer gewoon 1e klasse zullen spelen.
Het is voor ons als SSS’18 nu ook een lastige tijd. We
gaan normaal gesproken de mooie tijd van het seizoen in. Lekker weer om wedstrijden te bezoeken.
Supporters zijn door het mooie weer ook weer iets
positiever en we zien dan ook weer andere mensen
langs de lijn. Sport verbroedert lijkt dan wel weer
te kloppen. Ook is het dan de tijd van toernooien
en feestjes. Kampioenschappen worden gevierd en
leden worden in het zonnetje gezet. Helaas nu even
niet. De verwachtingen zijn dat deze crisis nog wel
even aanhoudt. Mocht er vanuit de overheid ruimte komen om activiteiten te ontwikkelen dan zullen
we er zeker gebruik van maken. Op dit moment is
ons vizier gericht op komend seizoen. De nieuwe
teamindelingen moeten er komen en nieuwe en
stoppende leden moeten verwerkt worden.
Wanneer we weer gebruik kunnen maken van ons
sportpark is op dit moment nog allerminst duidelijk. Tot nader order blijft ons sportpark dus gesloten. We houden nauwlettend in de gaten wat er te
zijner tijd wel en niet door kan gaan en zullen dit
via social media en onze website communiceren. We
houden jullie op de hoogte.

Onze activiteitenagenda is on-Overloons leeg…!
Máár we hébben wat om naar uit te kijken 15 november komt Sinterklaas in Overloon…!
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Blijf gezond en help elkaar daar waar kan en nodig is. Steun alle verenigen waar het kan en bezoek
de kantines en evenementen. Alle clubs hebben het
hard nodig, ook in Overloon.

Kerkberichten
Geen vieringen tot en met Pinksteren 31 mei en 1 juni
• Naar aanleiding van de meest recente overheidsmaatregelen hebben de bisschoppen besloten om
af te zien van alle publiekelijk toegankelijke kerkelijke vieringen tot en met Pinksteren. Hieronder
vallen dus ook de stille missen op weekdagen, zoals die tot dusver doorgang vonden. Met betrekking tot kerkelijke uitvaarten volgen binnenkort
nadere richtlijnen. De pastores blijven beschikbaar
voor de ziekencommunie en het sacrament van de
zieken.
• De TV-uitzendingen vanuit de Theobalduskerk komen hierdoor te vervallen. Op, onder andere, Nederlandse, Belgische en Duitse TV-zenders kunt u
op zondagmorgen een eucharistieviering volgen.
• Wanneer de mogelijkheden om gewijde palmtakjes en wijwater op te halen bekend zijn, worden
deze gepubliceerd op de website van onze parochie (www.theobaldusparochie.nl).
• Misintenties, die al eerder opgegeven zijn, zullen,
wanneer er weer weekendvieringen in de Theobalduskerk plaatsvinden, afgelezen worden. Zoveel mogelijk in overleg met de aanvragers.
• De inloopochtend in de pastorie op dinsdagmorgen, evenals de mogelijkheid om op zondagmorgen in de pastorie binnen te lopen, worden
gestopt tot en met 1 juni. De kerk zal op dinsdagmorgen eveneens gesloten zijn.
Palmtakjes
Nu er geen vieringen zijn in de kerken in de deelparochies zijn de palmtakken op zondag 5 april centraal in Sint Anthonis gewijd. Voor Overloon liggen
de gewijde palmtakken vanaf maandagochtend 6
april rond 11.00 uur bij de zijdeur van de kerk. U
mag dan gerust een of meer takjes meenemen.

Kerkklokken blijven luiden als “een boodschap van
hoop en troost”
In de maand april blijven
onze kerkklokken luiden. In
de maand maart gebeurde
dat ook al. Elke woensdag
worden deze klokken geluid
tussen 19.00 uur en 19.15
uur. Om een boodschap van
hoop en troost te geven voor
iedereen die te maken heeft
met het coronavirus.
“Met deze klokken van hoop
en troost” kunnen kerken
mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen, aldus
de Raad van Kerken.
Kosterdienst
12 april – 18 april
Jan Hendriks, tel. 641753
19 april – 25 april
Nelly van Gemert, tel. 642504
26 april – 2 mei
Tiny Willems, tel. 641814

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij de
dienstdoende koster die vermeld staat bij de kerkberichten of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende
mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden
geluid en zal melding worden gedaan op de parochiesite: www.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

U kunt eveneens 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.

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

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

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

Bereikbaarheid Parochie Maria,
Moeder van de Kerk
Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246.
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Voorwoord
De Lónders zijn al eeuwenlang verbonden met het
landschap om hen heen. Op de arme zandgrond,
soms stof, soms één grote modderpoel was het armoe troef.
Toch leefden ze ervan, aten ervan, en bouwden hun
huizen van het hout uit de bossen. Daarmee veranderden ze het landschap ook enorm. Zo erg zelfs
dat het op een gegeven moment één grote stuivende woestenij was met duizenden schapen, schrale
hei en wat restanten bos.
Deze 21 korte verhalen beschrijven de verbintenis
tussen de samenleving en het land. Het land waar
we nog steeds (en meer dan ooit) van afhankelijk
zijn. De verhalen zijn allemaal verschenen in Ons
Eigen Erf tussen 2016 en 2020. Sommige zijn verschenen in d’n Huiwage, de carnavalskrant van de
Huibuuke. Deze staan ook in het Lóns hier in. Op de
kaart op pag. 7 kun je vinden welke plek bij welk
verhaal hoort.

“Door de bomen het bos zien”
ien”
Dit is de titel van het boekje met verhalen die GertJan Nabuurs heeft geschreven. Het boekje heeft hij
bij een groot aantal oudere dorpsgenoten in de bus
gedaan, als verzachting van de pijn van deze thuisblijftijd. Zie onderstaand zijn voorwoord. Het boekje circuleert ook al op internet; misschien kun je het
afdrukken voor mensen die het niet hebben en toch
wat Lóns leesvoer kunnen gebruiken.

Nu vooral onze oudere generatie getroffen wordt
door Corona en gedwongen thuis zit werd het tijd
om dit boekje samen te stellen, te printen en zoveel
mogelijk uit te delen. Een beetje leesvoer dus.
Er zijn zo’n 50 exemplaren van dit ‘boekje’ verspreid
voornamelijk op de Derpshei, Huize Loon, Achter de
Linde. Als je het uit hebt, dan mag je het (op een
veilige manier J ) bij iemand anders in de bus stoppen.
Met dank aan de redactie van Ons Eigen Erf. De
meeste foto’s zijn van mijn hand. De foto op pag. 22
is van Stichting de Oude Schoenendoos. De foto op
pag. 33 is van Sjef van Mil.
Veel leesplezier!
Gert-Jan Nabuurs

Luisterkind: Contact van hart tot hart
Als Luisterkindwerker en
-trainer werk ik, Anke van
Leeuwen, op energetisch niveau. Vanuit het hart maak
ik contact met kinderen en
volwassenen met behulp van
de naam en een foto.
Kinderen weten op zielsniveau zoveel. Ze weten wat ze
nodig hebben om gewenste
veranderingen in gang te zetten. Of het nu gaat om
kinderen die snel boos worden, kinderen die verlegen zijn, in hun broekplassen of slecht slapen. En
hetzelfde geldt voor volwassenen. Alle vragen die
door je hoofd gaan, zijn helder en duidelijk op zielsniveau te beantwoorden. Met deze antwoorden
kun je concreet aan de slag.
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In juni start de opleiding tot Luisterkindwerker in
Overloon, waarbij je leert om intuïtief te luisteren
naar anderen. Er wordt natuurlijk gekeken naar de
adviezen van het RIVM en zo nodig worden de lessen online gegeven of wordt de start van de opleiding uitgesteld.
Om volwassenen en kinderen in deze periode een
steuntje in de rug te geven, geef ik via FB gratis mini-afstemmingen weg.
Fysiek contact is niet nodig voor het ontvangen van
een afstemming; in deze periode wel zo fijn.
Wil je meer informatie over Luisterkind?
www.ankevanleeuwen.nl of kijk op mijn FB-pagina
voor een mini-afstemming:
https://www.facebook.com/Ankevanuithethart/

Dodenherdenking 4 mei 2020
Beste dorpsgenoten,
Hopelijk maken jullie het goed in deze rare tijd.
We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid, maar het coronavirus zorgt ervoor dat onze vrijheid beperkt is. Het
belang van vrijheid wordt hierdoor extra benadrukt!

Wegens overheidsmaatregelen zijn wij als stichting
niet in staat een dodenherdenking te organiseren
op de manier zoals jullie dat van ons gewend zijn.
Wij willen 4 mei echter niet ongemerkt voorbij laten
gaan en proberen op een andere manier stil te staan
bij alles wat er momenteel gebeurt. Wij kunnen dit
niet alleen en hebben jullie hulp hierbij hard nodig!
Hoe kun jullie ons helpen?
Stuur een foto in van een tekening of van een ander
kunstwerk dat je de afgelopen tijd hebt gemaakt,
of dat je speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd
hebt. Bespeel je een instrument? Film dan jezelf,
terwijl je een liedje of muziekstukje speelt en stuur

dit naar ons toe! Een opname van het voordragen
van een zelfgemaakt gedicht is ook een mogelijkheid. Ook andere creatieve ideeën zijn welkom.
Daarnaast kun je in een video antwoord geven op
de volgende vragen (maximaal 25 seconden per
vraag en je hoeft natuurlijk niet alle vragen te beantwoorden):
• Hoe raakt de coronacrisis jou?
• Wat doe je om anderen te helpen? Of hoe hebben
anderen jou geholpen?
• Wat mis je het meest?
• Wat leer je van deze periode?
• Wat wens je anderen toe?
Vergeet niet hierbij je eigen naam door te geven!
Wij, als stichting, proberen een zo mooi mogelijk
filmpje te maken en plaatsen dit 4 mei op Facebook! Op die manier kunnen we stil staan bij 75 jaar
vrijheid ! Stuur het filmpje vóór 22 april 2020 naar:
shsoverloon@hotmail.com Is het bestand te groot?
Verstuur het dan via WeTransfer
Let op: wanneer je dit filmpje opstuurt ga je ermee
akkoord dat jouw beelden worden gebruikt in het
filmpje van de dodenherdenking Overloon 4 mei
2020 en dat dit filmpje op het internet wordt gezet.
Ook zal het duidelijk zijn dat wij alleen díe inzendingen gebruiken waar wij achter kunnen staan.
Bij een zeer groot aanbod zullen we misschien een
keuze moeten maken.
Laten we juist nu stil staan bij 75 jaar vrijheid en
probeer elkaar een hart onder de riem te steken!
Zorg goed voor elkaar!
Stichting Herdenking Slag om Overloon.

Nieuws van de Verjaardagenactie
We zijn jouw verjaardag niet vergeten, maar konden vanwege
Corona niet langskomen. Dat had
je vast wel begrepen. Wij willen
graag onze bijdrage leveren om te proberen het
virus in te tomen. Daarom zijn wij op 15 maart gestopt met onze rondgang langs de jarigen. Dit zal
zeker zo blijven tot en met 28 april.

en komen je graag alsnog feliciteren. We zijn jouw
verjaardag niet vergeten…!
Volgende keer meer nieuws van…
Stichting Verjaardagenactie Overloon

In de eerste twee weken van maart doneerden de
jarigen € 237,80. Een mooi resultaat!
Voor de jarigen die ons gemist hebben; we hopen
dat je ondanks het feit dat wij, en al je familie en
vrienden er niet waren, toch je verjaardag op een
waardige manier hebt kunnen vieren. Je hebt toch
niet al dat gebak zelf opgegeten…?
Zo snel het mogelijk is hervatten wij onze activiteiten t.b.v. van het kinder- en jeugdwerk in ons dorp

5

Bedankt!
Namens iedereen van het Hof van Loon willen wij
alle mensen bedanken die met mooie initiatieven
onze bewoners en medewerkers hebben verblijd.
Het is hartverwarmend om te voelen dat we er niet
alleen voor staan. Ook al zijn we alleen en is dat
voor onze bewoners en hun familie niet gemakkelijk. Familie en vrijwilligers worden erg
gemist, maar we proberen er toch iets
van te maken en dat lukt! Daarom is
het fijn dat er van buitenaf ook aan ons
gedacht wordt. Mooie momenten met
muziek en dans in onze binnentuin,
maar ook komen er lekkere versnaperingen voor iedereen. Veel slingers, tekeningen en kaarten van lieve mensen
in de brievenbus die allemaal een mooi
plekje krijgen in huis. Bijzonder zijn de
digitale verbindingen die tot stand ko-
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We moeten nog even volhouden met z’n allen, en
we hopen dat het niet te lang gaat duren allemaal.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe!
Bewoners en medewerkers van ’t Hof van Loon.

KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN
Agenda
Vanwege het coronavirus heeft het bestuur van
KBO Overloon besloten tot nader bericht bijeenkomsten en activiteiten geen doorgang te laten vinden. Houd de website van KBO Overloon goed in
de gaten!
De website van KBO Overloon is als u in de adresbalk
bovenin het volgende typt: http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenliggend streepje niet)
Corona:
Wij als senioren zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus en houden ons goed aan de regels om
zoveel mogelijk in thuisquarantaine te leven. Maar,
hoe breng je die vele vrije uren aan huis door, waarvan je anders naar activiteiten, je sportclubje zou
gaan, of een bezoekje zou gaan brengen bij een
vriend of vriendin of bij iemand die wat meer alleen
is?
Alleen zijn:
In al het nieuws vliegen ons tips om de oren, over
hoe je het met elkaar uithoudt in thuisquarantaine?
Eén groep wordt daarbij sterk over het hoofd gezien, en dat zijn de alleenstaanden. Zij hebben geen
partner of huisgenoot waar ze zich eens lekker aan
kunnen ergeren, of zich vertrouwd bij kunnen uitpraten. En door het naleven van de regels moet contact met buren, familie en vrienden op afstand. Oplossingen zijn er dan ook niet zomaar, maar je kunt
wel zelf initiatief nemen.

6

men met bewoners en hun families.

Contact:
Via de telefoon? Neem - wat vaker - die telefoon,
voor een gezellig belletje. Ook al heb je niet veel
nieuws te vertellen, even een praatje doet goed.
Voor u als beller, maar ook voor diegene die een
telefoontje krijgt. Of stuur eens een kaartje of mail
met een mooie tekst. “Wie goed doet, goed ontmoet!”
De Telefonische Contactlijn van KBO
Overloon krijgt gehoor!
Leeft er ook bij u als senior een
vraag of even behoefte aan een
luisterend oor?
Als bestuur KBO Overloon staan
we zeker in deze contactarme
tijd graag met deze bellijn voor u klaar, voor wie
dit wenst. “We denken graag met u mee” en wensen zieken en naasten heel veel sterkte toe in deze
moeilijke “corona” tijd”.
Onderling bellen kan ook via de opzet van Belcirkels
vanuit KBO Brabant. U kunt hier op eigen initiatief
aan mee doen. Voor meer informatie bel dan met:
073 – 644 40 66
Uitstel belastingaangifte 2019 mogelijk tot 1 september
De belastingadviseurs van KBO Afdeling Overloon
kunnen en mogen momenteel niet naar de ouderen
toe om de belastingaangifte van 2019 in te vullen,
dit door de huidige omstandigheden, veroorzaakt
door het Coronavirus en de genomen maatregelingen door de overheid.
Wij wijzen u erop dat u uitstel aan kunt vragen. U

krijgt dan uitstel tot 1 september 2020. Bij fiscaal
partnerschap moet voor beide partners apart uitstel
aangevraagd worden. De belastingadviseur wil dit
graag voor u doen, u dient er dan voor te zorgen
dat de adviseur uw machtigingscode ontvangt. Bel
uw belastingadviseur eerst op, voordat u actie onderneemt en maak telefonisch een afspraak.

Dit burgerservicenummer vindt u in uw paspoort
of rijbewijs.
• Kies optie 1 voor uitstel belasting aangifte 2019
• Het burgerservicenummer wordt herhaald. Bevestig dit door het cijfer 1 in te toetsen.
• Uw aanvraag is verwerkt. Degene voor wie uitstel
is aangevraagd, ontvangt een bevestigingsbrief.

Mocht u zelf uitstel aan willen vragen, dan kan dit
via de belastingtelefoon:
• Bel de belastingtelefoon 0800-0543.
• In het keuzemenu kiest u voor optie 3 als u uitstel
wilt voor de belastingaangifte 2019.
• Toets het burgerservicenummer in voor degene
voor wie u uitstel vraagt en sluit af met een hekje.

Dit is een vervelende situatie, maar de gezondheid
en de veiligheid van eenieder gaat boven alles.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen
hebben dan kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur. De namen en telefoonnummers van
de belastingadviseurs kunt u vinden in de info van
KBO Afdeling Overloon.

Op 13 februari 2020 heeft de
jaarlijkse
ledenvergadering
plaatsgevonden van EHBO-vereniging Overloon.
Dit jaar met een feestelijk tintje, we hadden 2 jubilarissen namelijk Julia Claassen-Crooijmans, 25 jaar
lid en Marjo Weerts, 10 jaar lid van de EHBO-vereniging. Graag wilden we dan ook deze dames in het
zonnetje zetten voor hun inzet de afgelopen jaren.
Julia en Marjo nogmaals bedankt.

Verder stond er nog een aantal agendapunten open
die nog besproken moesten worden. De grootste
zorg gaat uit naar het voortbestaan van de vereniging. Wat is er namelijk aan de hand; het ledenaantal neemt helaas af. Dit is niet alleen bij onze vereniging, maar wij zien dat ook bij collega-verenigingen
van de EHBO. Er zijn namelijk al verenigingen bij in
de regio die noodgedwongen hebben moeten stoppen door het krimpende ledenaantal.
Wij willen het echter niet zover laten komen en
daarom roepen wij u hulp in. Tenslotte doen we
het niet voor ons zelf, maar om anderen te helpen.
Daarom een dringende oproep: “Heeft het je altijd
al getrokken om iets te willen doen voor een ander,
neem dan contact met ons op voor meer informatie.” Het mailadres is
secretariaatehbo.overloon@gmail.com
Je kunt dan vrijblijvend een keer een oefenavond
meedoen. We hebben 8 oefenavonden per jaar, dat
is gezellig, leerzaam ook leer je hier van je collega’s.
De inzet gaat altijd in overleg met jou, je wordt tot
niets verplicht. Zo help je ons, maar ook zeker een
ander.
Doordat het coronavirus ook ons seizoen tot een
vroeg einde heeft gebracht zijn onze laatste 2 herhalingslessen van het seizoen helaas komen te vervallen.
Ook de herhalingslessen AED voor niet-leden van
onze vereniging hebben we niet kunnen afmaken,
deze personen hebben persoonlijk bericht van ons
ontvangen en wij hopen uiteraard dat als het virus
voorbij is deze mensen nog een keer een herhalingsles kunnen volgen.
EHBO vereniging Overloon

Julia Claassen-Crooijmans en Marjo Weerts
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In gesprek met …. Paula Verberk
Ooit van MUAH gehoord? Wij tot
voor kort ook niet, maar na ons
gesprek met plaatsgenoot Paula Verberk gingen onze ogen open. MUAH staat voor
Make-Up Artist/Hairstylist en voert ons naar de wereld
van fotografen en modellen.
Paula Verberk, geboren in Beugen, woont aan de Hoge
Akker in Overloon. In 2016 slaagde zij als visagist aan
de Nederlandse Beautyschool in Rotterdam. Een opleiding die hoog aangeschreven staat en contacten heeft
met RTL4. Hierdoor heeft ze tijdens haar opleiding diverse bijzondere mensen ontmoet. Helaas verbiedt de
privacywet om namen te publiceren, maar wij waren
onder de indruk. Mensen benaderen haar voor hele
bijzondere fotosessies op hele bijzondere locaties. De
resultaten zijn verbluffend in hun schoonheid.

het kapsel.
De prachtige foto’s die in de make-up studio van Diamond Beauty Paula hangen, geven een mooi beeld van
haar werk. Elke foto straalt een andere sfeer uit, van
sprookjesachtig tot zakelijk en van bijzonder kleurrijk
tot verstild. Ook haar klanten zijn zeer divers. Het varieert van modellen die voor bijvoorbeeld de miss beauty
verkiezingen hun portfolio willen maken, tot mensen
die ziek zijn of iets anders naars hebben meegemaakt.
Voor deze laatste categorie is het dan ook niet zomaar
een fotoshoot maar meer een ‘project voor het leven’
zoals Paula omschrijft. Een onvergetelijke ervaring die
je een goed gevoel geeft en daarom tot in detail moet
kloppen.

Model: Eveline Dorresteijn Fotograaf: Original Cin
Photography

Paula Verberk visagist
Ze begint elk project met een gesprek met degene die
gefotografeerd gaat worden. Afhankelijk van de omstandigheden duurt zoiets korter of langer, het is niet
aan tijd gebonden. De klant staat centraal bij Paula.
Zo bepaalt de klant zelf welke sfeer en welke stijl hij
of zij wil. Wil je vol met verf gesmeten worden, volledig tussen bloemen opgaan, in een zwembad drijven
of de prinses uithangen? Alles kan en niks is te gek.
Paula gaat aan de slag, regelt indien gewenst kostuums, sieraden, accessoires, een bijzondere locatie en
een fotograaf. Ze werkt samen met Miriam Cox van
Mystic fantasy creations uit Horst, die niet alleen de
meest fantastische jurken in haar collectie heeft maar
ook headpieces en decoraties maakt, en met AgAtelier
uit Maastricht die de sieraden verzorgt. Tot haar vaste
team horen verder ook de fotografen Jennifer Flapjack
en Frank Baats. Daarnaast heeft ze nog veel meer contacten waarmee ze kan samenwerken. Bijzondere locaties voor haar werk waren onder andere Snowworld
in Zoetermeer, het kasteel in Arcen, de trap van hotel
van der Valk in Cuijk, maar ook het zwembad van Theo
en Toos in Stevensbeek. De keuze voor de fotograaf is
afhankelijk van de sfeer die de foto op moet roepen
en foto’s kunnen zowel in een studio als buiten genomen worden. Uiteraard doet Paula zelf de visagie en

Hoe kom je aan al die contacten vragen wij ons af. Haar
netwerk is volgens een gedreven Paula ontstaan door
heel hard werken en als opstart vaak met gesloten portemonnee. Iedere visagist, model en fotograaf moet
op die manier bekendheid verwerven om opgenomen
te worden in dat netwerk. Een eindproduct komt altijd tot stand door bundeling van krachten. Een model
heeft een visagist nodig en een visagist een foto van
het model en dus een fotograaf. Een fotograaf heeft
een model met visagie nodig. Zo bouwt ieder zijn eigen portfolio op en in teamverband komt vervolgens
iets heel moois tot stand. Inmiddels is Paula vier jaar
verder en krijgt ze voornamelijk betaalde opdrachten
uit heel Nederland, maar ook uit België en Duitsland.
Ze heeft een paar keer in grote studio’s gewerkt, zoals
Studio34X in Almere waar tv-producties worden opgenomen. Met haar vaste team heeft ze een locatie op
het oog voor een eigen studio, waardoor ze nog meer
mogelijkheden krijgt om projecten te kunnen doen.
We hebben kennis gemaakt met een inspirerende, creatieve, gedreven visagiste waar we ongetwijfeld nog
veel van gaan horen. Neem maar eens een kijkje op
youtube bij Diamond Beauty Paula of op facebook en
instagram. Verrassend!
En wil je ook zo’n bijzondere fotoshoot, neem dan gewoon contact met haar op via

info@diamondbeautypaula.nl of 06-83989865.
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Degene die ik liefheb, verlaat ik om
degene die ik liefhad terug te vinden.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling, de lieve woorden, brieven en kaarten, die we hebben ontvangen
na het overlijden van onze lieve pap en
trotse opa

Theo Borghs
Het is fijn te weten dat wij niet de enige
zijn die hem missen.
Hegelsom:
Anita en Peter
Leon, Rick

Toon van Mil
Antoon Jozef

echtgenoot van
Maria van Mil-Martens
* 14 augustus 1932
† 23 maart 2020

Overloon:
Frank
Mike

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling
en medeleven. Met een speciaal woord van
dank aan team 3 van Hof van Loon voor hun
liefdevolle verzorging.

Overloon:
Mireille en Jeurdan
Jozua, Jesse, Jarno





 

Pap, toch nog onverwacht ben je van mij heengegaan. Dank je voor de 62 jaar die we samen
hebben mogen delen met onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Nu ben je bij
Tonnie.
Rust zacht.
Mam
Lieve pap,
Wat zullen we je gaan missen.
Voor altijd in ons hart.
De kinderen
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In liefdevolle herinnering

Lieve opa,
Nu kun jij voor altijd zacht slapen op een hard
kussen. Wel vijf kwartier in een uur. Bedankt
voor alles!
De kleinkinderen
Als je verdrietig bent dat opa er niet is, kun je
wel met een raket naar God, want daar is opa.
De achterkleinkinderen

Winnaar Kleurplaat 1-4:
(na loting)

Piet Teunissen

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

Puzzel mee en win
Deze keer prijs beschikbaar gesteld door
Warme Bakker Degen
Zie pagina achteraan.

www.fysiovandervliet.nl
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Lónse Bieb
Ook de Lónse Bieb heeft
haar openingstijden en een aantal activiteiten stilgelegd of uitgesteld i.v.m. het Coronavirus.
Vanaf zaterdag 14 maart is de Lónse Bieb gesloten
tot 1 juni. Of we na die datum open gaan is nu nog
niet bekend. Uiteraard zijn we ook afhankelijk van
het open zijn van de Pit. Zodra we hier meer over
weten maken we dit bekend via de sociale media
en/of Ons Eigen Erf.
De bestuursvergaderingen van 7 mei, 4 juni en de
jaarvergadering op 14 mei gaan niet door.
Als bestuur hebben we regelmatig contact om de
lopende zaken te behartigen.
Of de geplande boekverkoop van 21 juni tijdens
Lekker Loën en op 4 juli bij de Plus doorgaan is
nu nog niet bekend. Ook de Lónse bieb wil er een
steentje aan bijdragen om deze tijd zo goed mo-

gelijk door te komen. Om iedereen - ook degene
die geen lid zijn van de bieb - de mogelijkheid te
geven te lezen hebben we het volgende bedacht:
Sinds een aantal dagen is er de mogelijkheid om bij
Betsie en Martien Hendriks, Stevensbeekseweg 2a
een boek te halen. Daar staan diverse boeken voor
volwassenen. De collectie wordt regelmatig aangevuld en ververst. Bij Karin Broeren, Vlassertstraat 9
kun je terecht voor kinderboeken, ook hier wordt
de collectie regelmatig aangevuld en ververst.
Kijk ook eens op de site van Biblioplus naar de mogelijkheden om deze tijd op een zo prettig mogelijke manier door te komen.
Blijf allen gezond en zorg goed voor elkaar.
Bestuur Lónse Bieb

Het weer
Maart, een maand met grote verschillen
De derde maand van het jaar is
begonnen zoals de vorige maand
is geëindigd. Die februarimaand werd de natste ooit
met 148 mm en ook het begin van de maand maart
was nog altijd erg wisselvallig. Tot aan de 14e viel er
50 mm regen, dankzij lage drukgebieden bij ons in
de buurt. Door de vele wolken waren de minimumtemperaturen wel aan de hoge kant en toch viel het
mee, wat de zon betreft. Dat werd echter later in de
maand ruimschoots anders. De barometer ging flink
stijgen, omdat hoge drukgebieden nu aan zet waren. Met een noord- tot oostelijke stroming kwam
er aanmerkelijk drogere lucht deze kant op. Maar
op de 20ste zorgde een zwakke storing nog voor
bijna 4 mm regen, maar nadien werden de opklaringen alsmaar groter.
Door een groot aantal heldere nachten gingen de
minimum temperaturen wel flink onderuit. Zo kon
ik op de een na laatste maartdag de laagste temperatuur sinds januari 2019 noteren. De meetbuis
gaf -4.9 graden aan bij matige vorst, maar aan de
grond met -8 graden nog een stuk lager. Het heldere weer heeft ook voor een record gezorgd. De
laatste maart decade bracht 114 zonuren op. Op 9
dagen bleef het helder. Ook een record voor die periode. Het totaal aan zonuren is in deze eerste meteorologische lentemaand uitgekomen op 198 uren

en daarmee op plaats 3 in de top 10. Sinds het jaar
1900. Door de 8 vorstdagen is het gemiddelde nog
wat gedaald, maar toch nog 1 graad boven normaal
uitgekomen. Het gemiddelde bedraagt 7.2 graden.
Het totaal aan neerslag was 54 mm. Het langjarig
gemiddelde heeft inmiddels weer een nieuwe periode bereikt. Het tijdvak gaat nu over periode 1991
– 2020.
Maart is daarmee ruim droger geworden, iets zachter en een stuk zonniger.
Ook januari en februari waren zachter en zonniger
dan normaal, maar februari, voorheen een van de
droogste maanden van het jaar, was nu juist natter.
Inmiddels zijn we aan de aprilmaand begonnen.
Koud van start gegaan met vorst in de weerhut,
maar vanaf het eerste aprilweekend gingen de
waarden flink oplopen. Op zondag 5 april hadden
we voor het eerst dit jaar een warme dag, het werd
bijna 21 graden. De hele Goede Week was warm en
flink zonnig.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt
op radio MAASLAND FM 89.6. Mijn dagelijkse weerpraatje om 12.15, 13.15 uur en ook in de avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2, zowel in de ochtend- als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet
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Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Persoonlijk en begripvol

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

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

7"/8&(&)&5$030/"7*364*4%&13",5*+,(&4-05&/
• Volgens de richtlijnen van RIVM mogen wij niet meer
face-to-face behandelen tot minimaal 6 april.
De praktijk blijft “open” voor al uw (zorg)vragen.
Neem hiervoor telefonisch, of per email, contact met ons op.
Wij zijn te bereiken op tel nr: 0478-640520 en 06-2500 5743 en info@fysioteunissen.nl
• Wij adviseren iedereen om goed in beweging te blijven.
Bewegen is goed voor uw weerstand en brein, vooral in deze tijd!
Fysio Teunissen brengt u weer in beweging

20%

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Winnaar Cum Laude Awards 2020!
De Klef Zuivel valt in de prijzen!
Wie maakt de lekkerste Boerenkaas of Boerderijzuivel?

De Klef Zuivel van de familie Cremers uit Overloon
deed mee met deze wedstrijd. Zij hebben deelgenomen met zowel de Boerenkwark als de Boerenyoghurt. Met deze kwark hebben ze de eerste prijs
gewonnen! Zij mochten de award voor de beste
kwark van Nederland in ontvangst nemen.
In totaal is het mogelijk om 100 punten te behalen
met een product. De beste kwark van Nederland
werd beoordeeld 95,5 punten, hierdoor werden ze
niet alleen bekroond met GOUD maar ook als beste uitgeroepen! Ook de yoghurt van De Klef Zuivel
valt in de smaak. De Boerenyoghurt is met GOUD
bekroond. Deze is met 91 van de 100 punten ook
Cum Laude geslaagd!

Donderdag 12 maart was de prijsuitreiking van de
nationale Cum Laude Awards voor de beste kaas en
zuivel. Dit jaar was de prijsuitreiking op Fort Wierickerschans in Bodegraven. Tijdens de keuring werden er meer dan 300 kazen en 130 zuivelproducten
gekeurd van kaas- en zuivelproducenten uit heel
Nederland. De producten zijn in de hoofdcategorieen: Boerenkaas, Kaas van de boerderij en Ambachtelijke bereiders ingedeeld.

De producten van De Klef Zuivel worden op een
ambachtelijke en duurzame manier geproduceerd.
De zuivelproducten van de familie Cremers worden
altijd met veel passie en liefde bereid van de verse melk van hun eigen dames. Hierdoor smaken de
producten als Goud en zijn ze lekker romig en puur
van smaak!

De Cum Laude Awards is een landelijke verkiezing voor de allerbeste boerderijzuivelproducten.
De Cum Laude Awards wordt georganiseerd door
de Bond van Boerderij-zuivelbereiders. De deelnemers zijn boeren die de eigen melk van hun koeien
verwerken tot zuivelproducten. De deelnemende
zuivelproducten worden gekeurd op smaak, geur,
structuur en uiterlijk door keurmeesters en juryleden. De deelnemende zuivelbereiders mogen alleen
deelnemen met naturel producten. Op deze manier
worden de producten op een pure smaak beoordeeld.

Toch nog een beetje
Koningsdag
Zoals iedereen weet
gaat de geplande
koningsdagviering dit jaar helaas niet door. We waren al ver gevorderd met het regelen van leuke activiteiten voor de jeugd. Volgend jaar zal het weer
een mooi oranje feest worden.
Om toch deze feestelijke dag niet helemaal onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben we een leuke kleurwedstrijd bedacht. Wil jij ook meedoen met
de kleurwedstrijd? De tekening vind je hier in Ons

Eigen Erf, of ga naar onze facebookpagina
(https:/www.facebook.com/Oranjeoverloon/).
Hier kun je de kleurplaat downloaden en printen.
Lever je kleurplaat vóór 27 april in op Museumlaan
20 of mail de tekening naar stichtingoranjefeestenoverloon@gmail.com Vergeet niet je naam en leeftijd te vermelden.
We hebben enkele leuke prijzen voor de mooiste tekeningen. Op deze manier hopen we toch nog een
feestelijk tintje te geven aan deze dag!
Stichting Oranjefeesten Overloon
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken kunststof en bitumineuze
• Dakgoten reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie
Tel.
E-mail

06-41861929
janssendakwerkenoverloon@outlook.com

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

Maak maak
kenniskennis
met golf!
Winteractie
met golf!
• Golf verbindt mensen op sociaal vlak
5 lessen van 50 minuten

• Golf vermindert en voorkomt stress
voor slechts € 50,- p.p.
• Golf geeft meer energie
(inschrijven vóór 28 februari)
• Beter gewicht
Tel: 06-22660985
• Sterkere
spieren en botten
mindyourswing@live.nl
• Heerlijk buiten in de natuur

Info
lidmaatschappen
en lessen:
Informeer
naar de mogelijkheden!
www.golfbaanoverloon.nl
www.golfbaanoverloon.nl
06-29444018
info@golfbaanoverloon.nl
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Naam: ……………………………………..……….

Leeftijd: …..…….

Adres: …………..…………………………..……………..

Koningsdag 2020

Gezonde verse maaltijden aan huis!

€ 6,39 per maaltijd, geen bezorgkosten.

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

Ruimte voor úw ideeën!

In verband met het Coronavirus
zijn alle activiteiten, exposities en
andere bijeenkomsten bij ’t
Helder tot juni geannuleerd. Wij
houden u op de hoogte via de
website!

AFHAAL
EN
BEZORGEN
Bestellen kan via www.restarialoon.nl
(of scan de qr-code)
en kies voor de optie afhalen of bezorgen.
Telefonisch via 0478-641480
of aan de balie bestellen is ook mogelijk.
Wij bezorgen in de volgende postcodegebieden:
4845 - 5764 - 5804 - 5815 - 5817 - 5821 - 5823 5824 - 5825 - 5826 - 5827 - 5841 - 5844.
Wij zijn dagelijks geopend voor afhaal van 12:00 tot 20:00 uur en
voor bezorging van 12:00 tot 14:00 uur en 17:00 tot 19:30 uur!

ga naar onze bestelsite!

Aanmelden voor de nieuwsbrief – stuur een email
Pieter en Annemie v/d Munckhof, tel. 0478-641404 of
06-27007511 email t-helder@ziggo.nl Helderseweg 31, Overloon

www.helder-overloon.com

Restaria Loon | Hof van Loon 2 | 5825 DZ Overloon |
0478-641480 | info@restarialoon.nl | www.restarialoon.nl

WIST U DAT:
•
•
•
•
•

BERGKAMPWEG 2 - WWW.SALONTOINE.NL
0478 - 641584 - INFO@SALONTOINE.NL
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we vanaf 29 april weer open hopen te gaan
u daarvoor nu al online een afspraak
kunt maken
we onze openingstijden verruimen:
ma, di, wo en do van 8.30 - 20.30,
vrij van 8.00 - 20.30 en zat van 8.00 - 17.00
de hereninloop op woensdag i.v.m. de
gezondheidsmaatregelen tijdelijk gaat vervallen
we voor haarverfpakketten, verzorgingsproducten en haarwerken per mail en
telefoon altijd bereikbaar zijn

Gewoon Buiten krijgt weer toekenningen
van verschillende fondsen.
De afgelopen periode heeft de stichting weer een
toekenning gekregen van € 5000,- van NSGK en €
7120,- van het VSB-fonds. Van het bedrag van het
VSB-fonds kan een zeszwaai-schommel aangeschaft
worden. Van een deel van het geld van NSGK zijn
de paden aangepast door Denli Denli en is er een
pad naar de kabelbaan getrokken. Het resterende
bedrag zal gereserveerd worden voor de aanschaf
van extra speelpanelen, zodat wij ons speel/muziekstraatje kunnen en willen gaan uitbreiden met
speelpanelen op rolstoelhoogte. Inmiddels hebben
we ook een toekenning gekregen van € 2500,- van
HandicapNL als bijdrage voor de speelpanelen.
Verder willen wij van de gelegenheid gebruik ma-

Agenda
2020
Vanwege het Coronavirus zijn
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voorbehoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende
organisaties.
t/m 19 april
Inschrijving Kindervakantieweek
3 mei
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur

ken om het fonds het gehandicapte kind (voorheen
bekend als NSGK) nogmaals te bedanken als één
van onze hoofdsponsoren. Zij verhogen namelijk al
onze inkomsten van ondernemers en serviceclubs
met 50%. Denk bijv. het winnen van de wedstrijd
Kern met Pit editie Noord-Brabant. Wij wonnen
€ 2500,- en krijgen € 1250,- cadeau van NSGK. Dit
geldt ook voor de bedragen van de Jumbo Walraven en de Overloonse Vrouwen Organisatie uit
Overloon. Gaaf hè.
Helaas is de speeltuin tot en met 28 april gesloten
ivm het corona-virus. De landelijke finale op 28
maart is niet doorgegaan vanwege het virus en zal
wellicht verzet worden naar september 2020.

8, 9 en 10 mei
Expositie door leden van Kunstcollectief Tubbergen, ‘t Helder
9 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 mei
Dorpsraad, vergadering, de Pit,
20.00 uur
24 mei
Freunde Echo, Frühshoppen, ’t
Helder, 11.00 uur
21 mei
Sportivo, Hemelvaartstournooi

1 juni
De Lónse Bieb, gesloten vanwege
Tweede Pinksterdag
7 juni
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
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Voor al uw verse (geschilde) asperges.
Met een ruime keuze aan streekproducten.
De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00u tot 18.00u.
Op zon- en feestdagen van 10.00u tot 18.00u.

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

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
VRIJDAG,
ZATERDAG
Van borrelhapje
tot
en ZONDAG
open
compleet
van verzorgd
12.00 tot 18.00
feest uur
WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON
dϬϲͳϭϮϵϵϭϵϳϵ
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Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

Bel 24/7
0478-640026

Overloon
www.briensveld.nl

15 juni
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
18 juni
KBO, Wandeling IVN
20 juni
Fanfare, Concert, Openluchttheater, 20.30 uur
21 juni
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
23, 24 en 25 juni
Zonnegroet, 14e Rolstoeldriedaagse
26 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
5 juli
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
2 augustus
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 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
6 september
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
12 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi,
13.30 uur
12 september
Fanfare, Avond van de Filmmuziek, Openluchttheater
13 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag,
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
19 en 20 september
Oorlogsmuseum, Militracks
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
4 oktober
De Vlotter, Oldtimer bromfietsrit,
Partycentrum Bos, 10.30 uur
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
15 november
Sinterklaascomité, Sinterklaasintocht, 14.30 uur en programma in
de Pit, 15.00 uur
16 november
KBO, Kijk op Kunst, 19.30 uur
22 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, 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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Extra puzzelplezier
Los de puzzel(s) 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 19 april 2020.
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door Warme
Bakker Degen.
1

De winnaar van de puzzels
in de uitgave van 1-4 is:
Monique Ponjee
PLUS Verbeeten)
HORIZONTAAL
1 balsport 7 dreun 8 koortsachtig spreken 10 grondtoon 11 zoon 13 computertaal 15 soort aardappel
16 Japanse gordel 18 en volgende 20 groot hert
22 assistent-econoom (afk.) 23 lijfspreuk 24 borstharnas 25 naaigerei 27 frisdrank 29 voegwoord
30 vaart 32 klein kind 34 gravin van Holland 36
vlaskam 38 vervoermiddel 40 titel 41 en dergelijke
42 hevig 44 riv. in Duitsland 45 knots.
VERTICAAL
1 muzieksoort 2 tegen 3 Nederlandse Spoorwegen
4 insect 5 op die manier 6 jaargetijde 9 boom 12
drinkgerei 14 frisdrank 15 deel v.d. hand 17 uitroep van afkeer 19 op grote afstand 20 muggenlarve
21 tweestrijd 22 pl. in Zwitserland 25 Europese taal
26 overeenkomst 27 waterdeeltje 28 Amerikaans
stinkdier 31 met dank 33 leer v.h. heldendicht 35
universiteitsbode 37 lof bewijzen 39 toespraak 43
rijksuniversiteit 44 voorzetsel.

AFPERSER
AMUSEREN
ATHEISME
BALLON
BAZEN
BOOMVRUCHTEN
BUIZEN
ERKER
FOBIE
GEWAS
GOLFEN
KABELBREUK
KWELLEN
LOMMERD
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen.
Zoek ze op en streep ze af.
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen
de oplossing.
LOPER
MANUEEL
MARGE
MONTAGE
OPBERGMEUBEL
OPIUM
RENTE
RIBBE
SONNET
TENNO
TOETER
VALSSPELER
VLEES

2

3

4

7
9

6

8
10

11

13

19

12

15

14
16

18

5

17

20

21

22

24

23

25

26
30

29
33
36

27

28

31

32

34

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

F
L
V
N
E
L
L
E
W
K
C
O

A
E
G
A
T
N
O
M
U
I
P
O

T
N
E
F
L
O
G
E
A
B
E
A

H
O
W
O
T
S
R
V
E
R
R
F

E
L
A
B
R
B
S
R
L
N
G
P

I
L
S
I
L
O
G
P
E
E
T
E

S
A
B
E
C
M
T
O
E
T
E
R

M
B
B
R
E
K
R
E
U
L
R
S

E
A
M
U
S
E
R
E
N
T
E
E

K
Z
B
U
I
Z
E
N
A
N
P
R

N
E
T
H
C
U
R
V
M
O
O
B

L
N
U
I
D
R
E
M
M
O
L
S




Het adres voor Computers, Laptops,
Printers & Reparaties
Vraag naar de mogelijkheden: 06-51352120

Heeft u vragen over
het coronavirus?
U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer
0800 - 1351
(tussen 08:00 en 22:00 uur).
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Sámen
voor een warm afscheid
Bel gerust
Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl
vanuit het hart verbinden bij afscheid
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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
aanleveren uiterlijk

29 april
22 april 20.00 uur

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?
Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen!

