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De Pit in zwaar weer door Coronamaatregelen

Zoals we in Ons Eigen Erf van 
27 mei al hebben aangegeven 
staat De Pit zwaar onder fi nan-
ciële druk door alle Corona-
maatregelen. Doordat er maar 
een beperkte openstelling van 
het gebouw mogelijk is blijven 
de inkomsten ver achter van 
wat we normaal gesproken 

zouden kunnen verwachten aan huurinkomsten en 
baromzet.

In mei was dit beeld al aan het ontstaan maar hadden 
we nog geen zicht op de versoepeling van maatrege-
len vanuit de overheid die naar alle waarschijnlijkheid 
zouden gaan plaatsvinden. Op dit moment betekent 
dit dat we gebonden zijn aan het maximale aantal 
van 30 personen per ruimte met inachtneming van de 
1.5 meter-regeling. Concreet betekent dit dat we als 
voorbeeld in de blauwe zaal maar 20 tot 25 personen 
kunnen plaatsen en in de grote zaal 40 personen zit-
tend aan een tafel, en maximaal 60 tot 65 personen 
zittend alleen op een stoel kunnen plaatsen. Dit geeft 
meteen aan wat deze beperking voor gevolgen heeft, 
er kunnen namelijk geen grootschalige bijeenkomsten 
plaatsvinden en zelfs repetities van de fanfare of bij-
eenkomsten OVO, KBO, Logeko, Oker en ga zo maar 
verder. We zijn ook al met De Huibuuke in overleg ge-
weest wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van het 
carnaval en het mag duidelijk zijn als al deze activitei-
ten voorlopig niet meer kunnen plaatsvinden het doek 
zal vallen voor De Pit.

Het bestuur heeft dan ook het besluit genomen om in 
overleg te gaan met de gemeente Boxmeer voor het 
aanvragen van fi nanci-
ele steun. In de huidige 
fi nanciële situatie is het 
zo dat we alle vaste las-
ten kunnen betalen tot 
01-07-2020, we hebben
diversen betalingen kun-
nen uitstellen zoals loon-
belastingen en btw-aan-
gifte. Uiteindelijk zijn dit
wel kosten die betaald
moeten worden en deze
bedragen hebben we
daarvoor ook gereser-

veerd. We willen immers als SGO zorg dragen dat alles 
netjes wordt betaald, en geen verdere schulden op-
bouwen.

Het gesprek met de gemeente Boxmeer (wethouder 
Hendriks) heeft inmiddels plaatsgevonden en zij on-
derkennen de noodzaak. Ze gaan met het college in 
overleg om voor de maanden  juli en augustus fi nan-
cieel te ondersteunen zodat De Pit aan zijn fi nanciële 
verplichtingen kan voldoen. Dit is nog geen defi nitieve 
toezegging van de gemeente. Als de gemeente niet fi -
nancieel gaat ondersteunen betekent dit dat De Pit per 
01-07-2020 het faillissement zal moeten aanvragen.
Het mag duidelijk zijn dat als er in de wetgeving rond-
om de Corona-maatregelen geen verdere versoepeling
komt en er niet meer personen in het gebouw mogen
verblijven dit alleen maar uitstel van executie zal zijn.
De Pit zal dan moeten sluiten per 01-09-2020.
Als bestuur hebben we nu bijna dagelijks overleg om
te kijken welke mogelijkheden we zelf hebben om iets
aan onze huidige situatie te veranderen. We gaan het
gesprek in ieder geval aan met de Rabobank met de
vraag of zij gezien onze positie ook iets willen bete-
kenen voor de gemeenschap Overloon. Mogelijkheden
zijn het uitstellen van afl ossingen of extra krediet be-
schikbaar stellen. Ook de vacature van beheerder zal
voor nu in ieder geval niet worden ingevuld omdat we
niet in de positie zijn dit fi nancieel te dragen.

We overwegen verder om een actie op touw te zetten 
binnen de gemeenschap met de vraag aan alle bewo-
ners van Overloon om een bijdrage voor De Pit in stand 
te houden. Voor de toekomst zullen we het beheer en 
het gebruik van De Pit anders moeten gaan vormgeven, 
dit zal meer gaan vragen van de hele gemeenschap om 

het gebouw te kunnen 
blijven gebruiken. Voor 
de taken van beheerder 
zal er specifi ek gezocht 
worden naar vrijwilligers 
die hierin iets willen en 
kunnen betekenen.

Het bestuur realiseert 
zich dat dit allemaal 
maatregelen zijn die we 
helaas gedwongen moe-
ten nemen en die een 
immense druk leggen op 



2

Het mag geen naam hebben

•  Vakantievierders mogen weer naar dat mooie Overloon. Gelukkig hoeven we op
straat geen mondkapje op - de vakantiegangers kunnen ons Lóns toch al moeilijk
verstaan - met ‘n mondkapje op wordt communiceren met de lokale bevolking
helemaal ‘n uitdaging…!

• Overloon Pitloos…?
• Niet geschoten….? Is altijd mis!

het bestuur. Maar we zijn er van overtuigd dat we 
de taak hebben om al het mogelijke te doen om 
De Pit voor de gemeenschap Overloon te behou-

den. Feit is dat als we niet geconfronteerd waren 
met het Coronavirus dit nooit was gebeurd. De Pit 
draait al 69 jaar zelfstandig binnen de gemeenschap 
Overloon en wij als bestuur voelen deze zware ver-
antwoordelijkheid om dit samen met alle bewoners 
van ons dorp zo te houden.

De spreuk van onze gedenksteen waarmee we het 
vorige artikel in Ons Eigen Erf openden zal nu eens 
te meer moeten blijken dat wij als gemeenschap 
Overloon wederom “Samen Sterk“ zijn en ook deze 
crisis overleven.

Bestuur SGO “De Pit

Toch een Lónse Kermis in 2020?
Tja, wat is daarop het antwoord? 
Niemand weet het op dit moment. 
Iedere keer versoepelen de re-
gels wat meer, maar het is lastig 
organiseren als je niet vooruit 

kunt kijken. De gemeente heeft aangegeven dat de 
kermissen in onze gemeente niet doorgaan. Maar… 
wij willen wel íets doen. Wat dan? 

Kleurwedstrijd
Kleuren kan ook in Corona-tijd veilig. Daarom ver-
spreiden we via school en op onze website een 
nieuwe kleurplaat voor een heuse kleurwedstrijd. 
Je kunt de kleurplaat inleveren tot en met maandag 
10 augustus. In het weekend van de Lónse kermis, 
van 15 t/m 19 augustus, maken we op een leuke ma-
nier de winnaars bekend. De precieze datum volgt 
natuurlijk ruim op tijd, zodat je klaar kunt zitten om 
die prijs te ontvangen. 

Leuke herinnering?
De Lónse kermis bestaat al heel 
lang: in elk geval sinds 1871. Wij 
willen dit jaar graag mooie, leu-
ke, grappige, gekke foto’s die 
herinneren aan onze kei gezel-
lige Lónse kermis, vastleggen 
op doek. Het idee is om deze 
tijdens het kermisweekend ver-
spreid over het dorp op te han-
gen, zodat je er eens langs kunt 
wandelen en herinneringen op-

haalt. En het hoeft echt niet allemaal ‘van vroeger’ 
te zijn. Heb je een mooie foto of herinnering van 
vorig jaar, leuk! 

Mail je foto uiterlijk 10 juli naar delonsekermis@
gmail.com. Liefst minimaal 1 mb. Bij veel inzendin-
gen maken we een mooie collectie.

Idee of initiatief?
We willen onze kei gezellige Lónse kermis niet stil-
letjes voorbij laten gaan. Maar het is lastig organi-
seren als je niet weet wat de situatie in augustus is. 
Daarom zijn we zijn als werkgroep benieuwd naar 
ideeën of initiatieven die er in de straat, wijk of op-
rit zijn tijdens het kermisweekend? Zaklopen op de 
inrit, ballengooien in de tuin, popcornverkoop door 
je kinderen? Er is natuurlijk van alles te bedenken. 
Ga jij iets leuks organiseren tijdens de kermis? Laat 
het ons weten!
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Kerkberichten

Vanaf zondag 14 juni zullen er weer vieringen
in onze Theobalduskerk plaatsvinden

Deze vieringen vinden plaats met de nodige aan-
passingen om het risico van besmetting met het co-
ronavirus te vermijden. Met dit bericht informeren 
wij u hierover.

•  Vanaf 1 juni mogen er 30 aanwezigen zijn bij een
viering in de kerk, naast de voorganger, acoliet,
koster, cantor, organist. Vanaf juli wordt dit aantal
mogelijk verhoogd naar 100 aanwezigen.

•  Daarom wordt u verzocht zich aan te melden voor
de viering van 14 juni, 21 juni en 28 juni bij het
e-mailadres van de parochie: info@theobaldus-
parochie.nl of telefonisch bij Wil Derks, tel. 0478
852488. Aanmelden kan tot 19.00 uur op de zater-
dag voorafgaande aan de zondagviering.

•  Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een be-
smetting met het coronavirus duiden, wordt u ver-
zocht thuis te blijven.

•  Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel en wordt
u gevraagd of u coronaklachten hebt.

•  U krijgt aanwijzingen en informatie  welke voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen onder
de viering.

•  De intenties die zijn vervallen vanaf 13 maart zullen
in de vieringen van de maand juli gelezen worden.

•  De  overledenen van onze parochie, overleden
vanaf februari, worden onder de vieringen vanaf
14 juni herdacht.

•  Er wordt aan gewerkt dat de gebedsvieringen
vanaf de vierde zaterdag van de maand augustus,
22 augustus, weer plaatsvinden.

•  Het openen van de kerk en de inloopochtend op
dinsdagmorgen worden nog uitgesteld.

•  De kindernevendienst, in de regel op de eerste
zondag van de maand, wordt voorlopig nog niet
gehouden.

•  De eucharistieviering, uitgezonden door Omroep
Land van Cuijk TV, wordt in de maand juni vanuit
de parochie Heilige Martinus te Cuijk op zondag-
morgen om 11.00 uur uitgezonden. Vanaf 5 juli
wordt weer vanuit de Theobalduskerk uitgezon-
den op zondagmorgen om 10.30 uur.

U kunt deze vieringen ontvangen:
•  Ziggo abonnees, via kanaal 40;
•  abonnees van KPN/Telfort/XS4ALL/ glasvezelprovi-

ders, met de witte afstandsbediening, via kanaal
1475;

•  voor abonnees van Telfort met de zwarte afstands-
bediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte via kanaal 2186;

•  voor abonnees van Trined, via kanaal 521.

Vieringen 28 juni – 11 juli

Zondag 28 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems

Intentie: Miet Deriet-Janssen

Zondag 5 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Gerda Willems

Intenties: eerste jaargetijde is voor Erik-Jan Corne-
lissen, tevens gedenken wij Paul Cornelissen, jaarge-
tijde is ook voor Marietje Arts-Jacobs; de intenties 
zijn ook voor Wim Beckers vanwege zijn verjaardag, 
tevens voor Marie Beckers-Puin, Jos Fleuren vanwe-
ge zijn verjaardag, de familie Fleuren-Franssen en 
de ouders Jacobs-van Vliet, 

Kosterdienst
21 juni – 27 juni
Nelly van Gemert, tel. 642504

28 juni – 4 juli
Tiny Willems, tel. 641814

5 juli – 11 juli
Jan Hendriks, tel. 641753

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 12 en 19 
juli bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
dinsdag 30 juni op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden:
Met een envelop in de brievenbus naast de voor-
deur van de pastorie of via het e-mailadres van de 
parochie (info@theobaldusparochie.nl), in de pasto-
rie op zondagmorgen na de viering of op dinsdag-
morgen tussen 10.00 en 11.30 uur. De kosten voor 
een intentie bedragen € 12,-.
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Bereikbaarheid Parochie  Maria, Moeder van de Kerk

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

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te berei-

ken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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

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

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

Twee juli 50 jaar getrouwd Maria de Bruijn en Toon Hendriks.
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Kunstwerk gemaakt van grafsteen
naar Oorlogsmuseum Overloon 

‘Zijn levenswerk’, noemt de 80-jarige Overloon-
se kunstenaar Adriaan van Rossen het kunstwerk 
waaraan hij zes maanden met bezieling heeft ge-
werkt. De creatie krijgt aanstaande woensdag, 10 
juni, een prominente plek in Oorlogsmuseum Over-
loon. Dat is niet zonder reden.  

Negen jaar geleden werd de beeldhouwclub waar 
Van Rossen toentertijd deel van uitmaakte, bena-
derd door de beheerders van de begraafplaats in 
Overloon.  Zes grafstenen van zes priesters werden 
vervangen door nieuwe kruizen.  De ouden zouden 
worden weggegooid en men wilde toch liever dat 
deze een tweede leven zouden krijgen. Ruim ne-
gen jaar later heeft Adriaan van een deel van één 
van deze kruizen het kunstwerk ‘Geketend’ gerea-
liseerd. 

‘Geketend’

Het object bestaat uit achttien elementen, die allen 
uit één stuk (graf)steen zijn gemaakt. Het geheel 
bestaat uit een geketende hand met daaraan een 
ketting met zestien schakels en een gewicht aan het 
einde. Vandaar de naam ‘geketend’. De creatie is 
alleen al qua naam en vormgeving passend binnen 
de collectie van Oorlogsmuseum Overloon. ‘Geke-
tend’, een begrip dat tijdens de Tweede Wereldoor-
log voor veel mensen letterlijk of fi guurlijk gold. 
Daarnaast is het mooi om een werk te laten zien van 
een talentvolle kunstenaar uit de directe omgeving 
van het museum, iemand die zelf ook nog eens De 
Tweede Wereldoorlog meemaakte.

De Franse kalksteen woog bij aanvang van het pro-
ject ruim 100 kilo en was ongeveer 70 cm groot, 
daarvan is nu nog een kunstwerk over van 11 kilo, 
maar gek genoeg wel van 180 cm groot. Een knap-
pe prestatie.

Inmiddels heeft het kunstwerk een mooie plek ge-
kregen in het museum, onder toeziend oog van Van 
Rossum. Adriaan wilde dit graag zelf arrangeren, 
want er moest heel voorzichtig  te werk worden ge-
gaan. Het kunstwerk is door de trotse Van Rossen 
geschonken aan het museum. Al  47 jaar woont hij 
samen met zijn vrouw in Overloon en nu wordt zijn 
creatie voor vele mensen tentoongesteld op een 
plek waar deze erg goed tot zijn recht komt.

Adriaan aan het werk in zijn atelier
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In gesprek met… ‘de Verjaardagenactie’

Verjaardagenactie al 65 jaar 
uniek in de regio
Driekwart van de Overloonse 

inwoners doet jaarlijks een bijdrage aan de verjaar-
dagenactie. Maandelijks kan men in bijvoorbeeld 
Ons Eigen Erf de meest recente opbrengst lezen. 
Op jaarbasis hebben we het over een bedrag dat in 
de buurt komt van zo’n zesduizend euro. Maar wat 
houdt die verjaardagenactie nou eigenlijk in en wie 
kent haar geschiedenis?

Het huidige bestuur, Theo Cremers, Martin Derks 
en Jessie Vogelsangs, doet alles transparant uit de 
doeken:

In 1955 hadden wij hier pastoor Van Boxtel, bij ve-
len vooral bekend als de bouwpastoor van de hui-
dige kerk. Maar de pastoor vervulde in die tijd, net 
als het hoofd van de school, ook een spilfunctie in 
het sociale dorpsleven. Zijn insteek was dat de leef-
baarheid van een dorp bevorderd zou worden door 
georganiseerd jeugdwerk. Om dat te stimuleren 
was in zijn optiek een fi nancieel fonds belangrijk als 
ondersteuning.

De eerste stap. Een drietal vrijwilligers meldde zich 
bij de pastoor om het idee handen en voeten te ge-
ven. Geen kosten. Geen strijkstok. Dat was ook de 
reden dat het geruime tijd duurde tot de notaris de 
stichting formeel  vastlegde. Notarissen staan in het 
algemeen immers niet bekend om hun aanbiedin-
gen. Maar uiteindelijk kreeg de stichting een offi -
ciële status. De drie vrijwilligers werden daarmee 
bestuurders en konden aan de slag met de doelstel-
lingen van de stichting. Kort door de bocht bete-
kende dit gewoon geld inzamelen en verdelen over 
activiteiten ten behoeve van de jeugd van nul tot 
zo’n 16 jaar.

De pastoor bedacht een systeem, waarop een belas-
tinginspecteur jaloers zou worden. Simpel en recht-

lijnig, zonder toeslagen en kortingsheffi ngen. Iede-
re inwoner betaalt ieder jaar op zijn verjaardag een 
cent per bereikt leeftijdsjaar. De sterkste schouders 
moesten kennelijk ook toen al de zwaarste lasten 
dragen? “Ja”, zucht Theo Cremers als nestor van het 
bestuur. De eerste jaren leverde dat een paar hon-
derd gulden op. Inmiddels is dat dus tegen de zes-
duizend euro. Dat kan toch niet kloppen. Driekwart 
van de bevolking met een gemiddelde leeftijd van 
stel 40 jaar betaalt een eurocent per levensjaar. Mis-
schien een vraag voor “Loën wet ‘t”, maar Martin 
Derks, inmiddels met 15 jaar ervaring in dit bestuur, 
helpt ons uit de droom. “Gemiddeld betalen de 
mensen ongeveer vijf keer zoveel dan ze volgens 
hun echte leeftijd zouden moeten” zegt hij schoor-
voetend. “Ook de vrouwen?”. “Ja, gemiddeld wel”, 
zegt hij na enige bedenktijd.

Uniek is nog steeds de wijze waarop het geld wordt 
geïncasseerd. Annie Vloet verzorgt namens de stich-
ting de ledenadministratie en voorziet jaarlijks een 
paar duizend papieren zakjes van naam, adres en 
geboortedatum. Grada Klaassen vormt het logistiek 
centrum voor de verdeling van de zakjes over dertig 

vrijwilligers. Die gaan vervolgens op pad naar de 
hen toegewezen adressen, soms al tientallen ja-
ren. Zij houden dit adressenbestand ook actueel 
ingeval van verhuizingen en dergelijke. Acqui-
sitie van welkome nieuwe deelnemers behoort 
eveneens tot hun takenpakket. “Een geoliede 
machine” volgens voorzitter Theo Cremers.

Een voorzichtige vraag. “Al ooit aan een mobiele 
pinautomaat gedacht?” “Niet echt” zegt Theo. 
“Het gaat eigenlijk prima zo. En sinds de invoe-
ring van de euro hebben we ook geen last meer 
van vakantiemuntjes uit heel Europa. Een stukje 
nostalgie, die geldzakjes, dat typisch bij de ver-
jaardagenactie hoort. Misschien dat de nieuwe 
voorzitter daar straks anders over denkt.” “De 
nieuwe voorzitter?” “Ja, ja, ik zit alweer dertig 
jaar in dit bestuur en vind het tijd worden om 

het stokje door te geven.” Een schuine blik naar 
Jessie Vogelsangs. Inderdaad. Zij gaat het overne-
men. Met volle overgave. Dat straalt er vanaf. Vijf 
jaar al heeft ze warmgelopen als bestuurslid. “Maar 
dan moeten jullie nog wel op zoek naar een nieuw 
bestuurslid?”. “Inderdaad, we zijn volop bezig met 
een functiebeschrijving en gaan dan naarstig op 
zoek” glimlacht Theo.

“En dan worden de zakjes leeggeschud, op de bank-
rekening gestort en wordt er verdeeld. Wie beslist 
daarover?” 
Martin lijkt de man van het geld. “Het bestuur 
maakt een voorstel voor de verdeling over een tien-
tal activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Scouting, het 
Sint Nicolaascomité, de Kindervakantieweek etc. 
Dat voorstel wordt in een jaarlijkse bijeenkomst met 

V.l.n.r. Martin Derks, Jessie Vogelsangs en Theo Cremers
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Beste kinderen uit Overloon,
Helaas is dit jaar een vroegtijdig 
einde gekomen aan de activi-
teiten van SJIL. Maar… geluk-
kig komt het nieuwe seizoen er 
weer aan! Na de zomervakantie 
gaan we weer van start. Wil jij 
hier bij zijn? Schrijf je dan in!

Inschrijven activiteiten nieuw schooljaar
Van 15 juni t/m 15 juli is het weer mogelijk voor de 
jeugd van Overloon om zich in te schrijven voor het 
volgend schooljaar. Dat kan voor de volgende kid-
sclubs (let op: de tijden van sommige groepen zijn 
gewijzigd):
•  Kidsclub groep 3/4 (5 keer op woensdagmiddag

van 14.15 tot 16.00 uur)

•  Kidsclub groep 5/6 (10 keer op woensdagmiddag
van 15.15 tot 16.45 uur)

•  Kidsclub groep 7/8 (10 keer op woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur)*

•  Teensclub groep 8 en brugklas (10 keer op zater-
dag van 19.30 tot 22.00 uur)*

•  Sjillers 2e klas middelbare school tot 18 jaar (10
keer op zaterdag van 19.30 tot 22.00 uur)

*Kinderen uit groep 8 kunnen ingeschreven wor-
den voor de Kidsclub en/of de Teensclub. Wil je in
dezelfde club als vriendjes en/of vriendinnetjes?
Stem dan onderling even af voor welke club jullie
je kinderen inschrijven of meld je aan voor allebei.
Inschrijven is mogelijk vanaf 15 juni, via onze websi-
te: www.sjiloverloon.nl

alle vrijwilligers ter goedkeuring voorgelegd en ver-
volgens vastgesteld. Een voorwaarde is dat de toe-
kenning ten goede komt aan uitsluitend de Over-
loonse jeugd tot 16 jaar. En de toekenning wordt 
daarna ook nog vermeld op onze Facebookpagina” 
verzekert hij ons.

De verjaardagenactie, al 65 jaar uniek in de regio. Al 
65 jaar levert zij een bijdrage aan de leefbaarheid 

van het dorp. Nieuwe leden of dorpsgenoten die 
zich op een of andere manier willen inzetten voor 
de verjaardagenactie, blijven uiteraard zeer welkom 
en kunnen geheel eigentijds contact opnemen via 
de mail:  jessievogelsangs@gmail.com

En vanaf 1–7, na de coronaperikelen, rukken de vrij-
willigers weer uit met hun tassen vol papieren zak-
jes. 

Koningschieten in Coronatijd

Op zondag 5 juli is het weer Theo- 
balduszondag, wat inhoudt dat 
ons jaarlijks koningschieten weer 
voor de deur staat. Geert Abels zal 

deze dag zijn koningstitel weer gaan verdedigen.

Door de nieuwe regels van het RIVM is het geluk-
kig wel mogelijk om ons koningschieten dit jaar, 
volgens traditie, door te kunnen laten gaan, maar 
wel in een wat afgeslankte vorm. Dit houdt in dat 
we niet beginnen met een Heilig Mis in de kerk, dat 
we ’s middags niet naar de Lindeboom gaan voor 
de saluutschoten en dat we geen koningin/prins-ge-
maal af kunnen gaan halen.

Maar wat het belangrijkste is voor u, is dat we geen 
publiek mogen verwelkomen. Er wordt alleen ge-
schoten op de koningsvogel. We hebben geen pu-
blieksvogel en ook geen jeugdvogel.

We gaan dit dus, in besloten kring, verschieten hier-
bij ons houdende aan de regels van het RIVM.

We hopen dat we volgend jaar weer iedereen mo-
gen verwelkomen en het dorp weer kunnen laten 
zien dat we weer een nieuwe koning of koningin 
hebben.

Eindelijk kunnen we jullie vertellen dat we binnenkort weer opengaan.

We gaan open op woensdag 1 juli.

Voor openingstijden verwijzen we jullie naar de website van biblioplus.
www.biblioplus.nl 
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Heeft u vragen over
het coronavirus?

U kunt terecht bij het
publieksinformatienummer

0800 - 1351
(tussen 08:00 en 22:00 uur).

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door
PLIEN

Zie pagina achteraan.

Beste mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de vele fi jne 

contacten die ik heb opgedaan 
gedurende 22 jaar waarin ik met 

liefde en plezier heb gewerkt in het 

gemeenschapshuis / de Pit

Helaas moet ik hiermee stoppen.

Ook dank ik alle vrijwilligers voor 
de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Anneke Janssen-Hubers

Uithoornlaan 14,
5825 BB Overloon

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

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 18.00u.

Zaterdag 27 juni is onze laatste verkoopdag.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten!
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Geslaagd op Metameer: de vlag mag uit!
Landelijke slagingsdag

Op 4 juni kregen alle examenleerlingen van Meta-
meer het verlossende telefoontje van hun mentor. 
Bijna alle leerlingen zijn geslaagd. Eén leerling van 
de locatie Jenaplan Boxmeer moet nog een school-
examen positief afronden. Als dat lukt, is iedereen 
op Metameer geslaagd. De leerlingen hebben hard 
gewerkt, ze hebben prachtige resultaten gehaald. 
Het diploma is meer dan verdiend. Metameer is 
trots op haar hardwerkende leerlingen.

Alternatieve boekenmarkt
Op zaterdag 4 juli aan de Stevensbeekseweg 2a (ipv bij Plus Verbeeten)

Het boekenrondje bij Betsie:
We gaan alles coronaproof opstellen d.w.z.;
•  Op verschillende plaatsen in huis en bij mooi weer

ook in de tuin worden tafels met boeken ge-
plaatst.

•  Je komt aan de ene kant bij de poort binnen, daar
reinig je je  handen met gel  of ontsmettingsdoek-
jes.

•  Dan neem je een plastic tas, of die heb je zelf al
een bij je en gaat de tafels langs om boeken uit te
zoeken.

•  Let op! Eén persoon per tafel, alleen met familie
mag je bij elkaar. Zo nodig even wachten.

•  Via een route binnen en buiten kom je aan het
eindpunt bij een tafel, waar je je boeken uit kunt
pakken, tellen en het verschuldigde bedrag in de

aanwezige pot kunt deponeren.
•  Prijs: € 1,- per stuk, 6 boeken voor €5,- en 13 boe-

ken voor € 10,-.
•  Zo nodig is er iemand aanwezig die geld kan wis-

selen.
•  Via het eindpunt kun je naar buiten.

I.v..m. corona kunnen we niet helpen met het zoe-
ken naar bepaalde boeken.

We zien u graag op zaterdag 4 juli van 10.00 uur tot 
16.00 uur op Stevensbeekseweg 2a.
Mocht u op deze dag niet kunnen dan kunt u nog 
8 weken terecht in de garage van de fam. Hendriks.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Betsie 
Hendriks 0478 – 642018
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Altijd al eens willen beginnen met golf?

10 lessenkaart en 2 lessen GRATIS!

1 persoon
2 personen
3 personen

€ 495
€ 275 p.p.
€ 250 p.p

4 personen
5 personen
6 personen

€ 200 p.p.
€ 170 p.p.
€ 145 p.p.

info@golfbaanoverloon.nl
tel: 06-29444018

VRIJDAG, ZATERDAG
en ZONDAG open 

van 12.00 tot 18.00 uur

WWW.DETAPASPROEVERIJ.NL
VENRAYSEWEG 4A OVERLOON

Van borrelhapje tot
compleet

verzorgd feest

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

Iedereen kan weer een afspraak maken voor fysiotherapie. Voorafgaand zullen wij u vragen stellen 
mbt corona virus. Afhankelijk daarvan kunnen we het behandeltraject wel of niet ingaan.

In de praktijk worden uiteraard de hygiënemaatregelen in acht genomen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan telefonisch, of per mail, contact met ons op.

Wij zijn te bereiken op tel nr: 0478-640520 en 06-25005743 en info@fysioteunissen.nl
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KBO – OVERLOON

KALENDER VAN ACTIVITEITEN

Agenda 

Vanwege het coronavirus zullen tot 1 september al-
leen die KBO-activiteiten, die volgens de richtlijnen 
van het RIVM doorgang mogen vinden, doorgaan. 
Dit zijn tot die tijd de volgende activiteiten:

We zijn gestart op vrijdagmiddag 29 mei met het 
buitensporten onder leiding van de fysiotherapeu-
ten dhr. W. van Iersel en dhr. R. Verschuren. Tijd: 
14.00 uur tot 15.00 uur. Daarnaast zijn we op maan-
dag- en woensdagmiddag gestart met het Jeu de 
Boulen op de buitenbanen. Dit uiteraard met in-
achtneming van de regels opgelegd door de over-
heid. 

Eind juni beslist de overheid of het binnensporten 
weer mogelijk is. Waar mogelijk zullen we dan in 
juli i.o.m. de groep een enkele activiteit wellicht 
kunnen starten.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten! 
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)

Vrijwilligersdag

Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar weder-
om gegroeid. Helaas zullen we voorlopig op de be-
loofde vrijwilligersdag, die op 4 april gepland stond, 

moeten wachten. Deze “dank jullie wel” middag 
moesten we ook vanwege het coronavirus annule-
ren. Door ons als bestuur (zien we) wordt jullie inzet 
voor meerdere activiteiten en deelnemende leden 
zeker opgemerkt. We zien wat voor een plezier dat 
met elkaar teweegbrengt. “Samen is zoveel leu-
ker!” Beste vrijwilligers, toch alvast  via deze weg: 
Dank jullie wel! Jullie horen  zeker nog van ons, zo-
dra samenkomen weer mogelijk is. 

Algemene Jaarvergadering 
Op 26 maart zou de Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden. De daarop betrekking hebbende jaar-
stukken konden helaas op de daarvoor geplande 
dag, woensdag 18 maart, niet ter inzage gelegd 
worden. Het bestuur heeft voorlopig donderdag 
29 oktober 2020 als nieuwe datum gekozen voor 
de Algemene Ledenvergadering. De jaarstukken 
2019 zullen te zijner tijd ter inzage liggen. Na tele-
fonisch overleg is het mogelijk het jaarverslag 2019 
en fi nancieel jaarverslag 2019 nu al in te zien (se-
cretariaat 641840). Nadere informatie hierover en 
de uitnodiging voor de uitgestelde Algemene Le-
denvergadering volgt tegen die tijd. De najaarsver-
gadering van KBO Overloon, welke eind november 
2020 gehouden zou worden, komt te vervallen.

Website KBO Overloon
Sinds januari is onze nieuwe website operationeel. 
In de laatste maanden van 2019 heeft dhr. Jan La-
mers op verzoek van het bestuur een aantal cur-
susbijeenkomsten bijgewoond in Gemert. Op deze 
bijeenkomsten is de vernieuwde opzet van KBO 
Brabant gepresenteerd en zijn ideeën aangereikt 
om een eigen website in te richten voor onze af-
deling. Jan heeft hier vele uren ingestoken en kon 
tijdens de ledenvergadering in november de leden 
een prachtig resultaat laten zien. Op dit moment 
beschikken we over een eigen website, waarin de 
meest actuele informatie over KBO Overloon te vin-
den is. Zeker in deze tijd waarin we elkaar minder 
zien en het belangrijk is op de hoogte te blijven is 
het aan te bevelen onze website regelmatig te be-
zoeken. Hiervoor gaat u naar:
http/www.kbo-overloon.nl

6 Miljoen euro voor nieuwe school

De Josefschool kan reke-
nen op ruim 6 miljoen euro 

voor de nieuwbouw. De gemeenteraad van Box-
meer heeft onlangs hiermee toegestemd. 
De nieuwe school wordt een integraal kind centrum, 
waarin naast de school plek is voor dagopvang, peu-
terwerk en buitenschoolse opvang. Zoals eerder 

gemeld, komt de nieuwe school op de plek van de 
huidige school aan de Theobaldusweg. Bij het huidi-
ge onderkomen van de Josefschool zijn de isolatie, 
vloeren, plafonds en het klimaatsysteem in slechte 
conditie. Binnenkort volgt er meer nieuws van / over 
de Josefschool.
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

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

wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

VVaannaaff 11 juuli  Yooggaaleesssseenn mmeet Kaarrinn Maanndeerrss  

ddiivv.. ddaattaa AAaannmmeellddeenn sscchhrriijjff@@kkaarriinnmmaannddeerrss..nnll 

44 jjuullii  DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn aaaannmmeellddeenn 

vviiaa ’’tt HHeellddeerr tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll 

11 sseepptt.. SSttaarrtt TTaarroottccuurrssuuss ddoooorr HHaannss KKuunnnneemmaann 

AAaannmmeellddeenn vviiaa hhaannsskkuunnnneemmaann@@ggmmaaiill..ccoomm 

OOnnzzee rruuiimmtteess zziijjnn wweeeerr ttee hhuuuurr vvoooorr uuww IIddeeeeëënn!!

l l d

Ruimte voor úw ideeën!
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Afgelopen donderdag hebben de 
leerlingen van groep 5 en 6 kennis 
kunnen maken met de tennis- en 
padelsport bij TPLoonseduinen.

TPLoonseduinen is een vereniging met 5 tennis-
banen en 2 padelbanen op het sportpark in Over-
loon. Wij hebben een in de omgeving relatief grote 
jeugdafdeling van 40 meisjes en jongens.

Als vervolg op deze les vanuit school verzorgen we 
voor alle jeugd van 5 tot en met 12 jaar een gra-
tis en vrijblijvende jeugdtennis- en padelclinic  op 
Woensdag 1 juli van 15.00 tot 16.00 uur, waar-
bij onze trainers Gé en Stan zorgen voor bege-
leiding en uitleg van de sporten, voor wie dat 
nieuw is. Voor materialen wordt gezorgd.

Aanmelden kan door een berichtje te sturen 
naar activiteiten@tploonseduinen.nl

Als deze sport je bevalt kun je je aanmelden 
als lid. En wat houdt dat dan in: 1 of 2 x per 
week 1 uur trainen van september tot en met 
juni, voor- en najaarscompetitie op leeftijdsni-
veau, 7x steeds op zondagochtend, en alle da-
gen vrij tennissen en padellen op onze  tennis- 
en  padelbanen.

Wat is nu Padel? 
Padel is een unieke racketsport met een eigen iden-
titeit en cultuur. Je speelt padel op een padelbaan 
van 10×20 meter, met daaromheen wanden van glas 
en hekwerk. Padel speel je als dubbel, 2 tegen 2. 
In het midden is een net en de puntentelling komt 
overeen met die van tennis.

Je speelt met een kleiner racket dan bij tennis.
Padel is snel te leren en geschikt voor jong tot oud 
en staat voor fun en sportiviteit.

Kijk ook op onze website: www.tploonseduinen.nl

Schijt aan de Grens helpt mee!

Vorige week dinsdag 16 juni 
werd Miny van Melis verrast 
omdat ze die dag 80 jaar 
werd! Het was de bedoe-
ling dit uitgebreid te vieren, 
maar helaas door de alom 
bekende reden kon ook dit 
feest niet doorgaan. Om 

deze dag toch bijzonder te maken vroeg dochter 
Maria Schijt aan de Grens of zij iets konden bete-
kenen. 

En zo stonden klokslag 19.00 uur 
de ‘3 M’s’ klaar voor Miny, die ove-
rigens nergens iets van af wist. De 
buurt was geïnformeerd dus het 
werd gezellig druk bij het optre-
den, alles op 1,5 meter uiteraard. 

De drie dames Marita, Maria en 
Marieke zingen alle drie bij Ever-
green in Vierlingsbeek. In de krant 
lazen ze van het initiatief van Schijt 
aan de Grens en besloten meteen 
zich hiervoor aan te melden. Speci-
aal voor deze gelegenheid hebben 
ze een trio gevormd en een klein 
repertoire in elkaar gezet.

Nummers als Mississippi, Alle Duiven op de Dam en 
Brandend Zand passeerden de revue. Met de nodi-
ge attributen werd het optreden kleurrijk opgeluis-
terd. 

Na ‘lang zal ze leven’ gezongen te hebben werden 
alle aanwezigen door Miny en haar dochters getrak-
teerd op koffi e en een lekker gebakje. Onder een 
heerlijke avondzon werd nog gezellig nagepraat. 
Miny haar verjaardag kon niet meer stuk! 
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Overloon - Mill
0478 - 507171   •   www.vangemertbv.nl

korting op alle 
 materialen voor 
tuinberegening!

Actie loopt t/m juni 2020

20%

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, Laptops, printers, cartridges, 
Wifi, onderhoud en reparatie.  
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Wil jij ook een unieke en duurzame
zandwatertafel in de speeltuin?

Afgelopen maanden is de speeltuin Gewoon Buiten 
gelegen in het Museumpark een kabelbaan, zes-
zwaaischommel en binnenkort ook 5 speelpanelen 
rijker…Wil jij ook dat wij een duurzame zand-wa-
tertafel kunnen aanschaffen die past in de stijl van 
de speeltuin? Help ons dan mee, want wij hebben 
daar heel veel geld voor nodig!

Ga dan zoveel mogelijk lege statiegeldfl essen in-
zamelen en lever ze in bij de Plus in Overloon en 
doneer jouw bonnetje bij in de brievenbus bij de 
fl essenband. De actie loopt in de maanden juli en 
augustus 2020. Verspreid dit bericht onder de men-
sen die jij kent, zodat we hopelijk dit jaar nog een 
aanwinst rijker zijn.

De opbrengst van de ingezamelde statiegeldfl essen 

doneert PLUS Verbeeten aan de Stichting Recreatie 
en Meer, zodat zij zo snel mogelijk verder kunnen 
met het sparen voor een zandwatertafel en later 
ook een heuse fi tnesstuin.

Wat verder heel bijzonder is dat het totaalbedrag 
wat er opgehaald wordt, door het fonds het gehan-
dicapte kind opgehoogd wordt met 50% waardoor 
het ook voor kinderen met een beperking ook toe-
gankelijk is, want wie wil er nou niet dat alle kinde-
ren zich welkom voelen in onze speeltuin?

Wil je de ontwikkelingen van de speeltuin “Ge-
woon Buiten” volgen? Kijk dan op www.speeltuin-
gewoonbuitenoverloon.nl / www.facebook.com/
GewoonBuitenOverloon/

Nieuw in Overloon

Mijn naam is Yvonne v/d Vorst en 
ik kijk er naar uit jullie te mogen 
ontmoeten!

Jouw Hond & Ik is een individuele 
hondenuitlaatservice met alle aandacht voor jouw 
hond, bij jouw thuis in de vertrouwde omgeving 
van de hond. Samen wandelen, spelen, knuffelen, 
hersenwerk en het herhalen van basisoefeningen is 
waar Jouw Hond & Ik voor staan. 
Speciaal voor kort snuitige honden, puppy’s, oudere 
honden of honden die niet zo lang kunnen of mo-
gen wandelen. We kijken samen wat fi jn en haal-

baar is, wat jouw hond leuk vindt 
of nodig heeft. 

Gun jij jouw hond ook een lunchbreak?
Omdat het kan voor 1 dag of omdat het nodig is 
voor meerdere dagen om welke reden dan ook?
Jouw Hond & Ik kan je hierbij helpen!

Jouw Hond & Ik …  Zoveel meer dan alleen uitla-
ten!

Telefoon: 0478 – 640973
E-mail: JouwHond-Ik@outlook.com

Nieuws van de Verjaardagenactie

We vergeten jouw verjaardag 
niet! Op 15 maart zijn we vanwe-
ge het Coronavirus gestopt met 
onze rondgang langs de jarigen. 

Per 1 juli gaan we onze activiteit t.b.v. het Overloon-
se kinder- en jeugdwerk weer hervatten. Uiteraard 
met inachtneming van de geldende maatregelen 
rond Corona. We komen u alsnog feliciteren en ne-
men graag een kleine donatie bij u mee voor boven-
staande goede doel. Samen staan we Sterk voor een 
leefbaar Overloon!

Volgende keer meer nieuws van…

Stichting Verjaardagenactie Overloon 
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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

Sámen
voor een warm afscheid

Bel gerust
Dorien van Dijck

06-30693894
0478-642527

www.doorvandijck.nl
 vanuit het hart verbinden bij afscheid

Heerlijke Hollandse blauwe bessen
en blauwe bessen producten en noten
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Agenda

2020

Vanwege het Coronavirus zijn 
- of worden - veel activiteiten
afgelast. Daarom moeten wij bij
onderstaand overzicht enig voor-
behoud maken. Kijk eventueel op
de website van de betreffende or-
ganisaties. Geef ook aan ons door
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!

1 juli
TP Loonse Duinen, jeugdtennis- 
en padelclinic, 15.00 – 16.00 uur
4 juli
Lónse Bieb, Boekenrondje, St-
evensbeekseweg 2a, 10.00 – 16.00 
uur
5 juli
Gilde, Koningschieten
6 juli
Dorpsraad, Vergadering, de Pit, 
20.00 uur
11 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
8 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf 
9.00 uur
7 september
Dorpsraad, Vergadering, de Pit, 
20.00 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
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
27 september
Freunde Echo, Frühschoppen, ’t 
Helder
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
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, 
de Pit, 14.30 - 16.00 uur
12 oktober
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, de Pit, 20.00 uur
18 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Brickto-
pia 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, de Pit
1 november
Allerzielenviering, kerk, 14.30 uur
2 november
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, 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, Sinterklaasin-
tocht, 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 Keie-
schieters, Vierlingsbeek
26 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit,
14.00 uur
27 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
7 december
Dorpsraad, Openbare vergade-
ring, 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
Lekker Loën, Plein Museumpark, 
11.00 - ca. 17.00 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

2021
3 januari
Fanfare en Huibuuke, Liedjesmid-
dag, de Pit 
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Puzzelen. Leuk!
Los de puzzel(s) op en stuur de oplossing naar puzzel@onseigenerf.nl of lever 
de oplossing in bij Arnold Willemsplein 5 (vlakbij het gezondheidscentrum D’n 
Bond), met vermelding van jouw naam en telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 28 juni.

De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door
PLIEN.

De winnaar van de puzzel
in de uitgave van 10-6 is:

Wilmie Bongers
(Beauty & Ismakogie praktijk Margo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

Horizontaal: 1 knaagdier 6 speels 11
mannelijk dier 12 roem 13 vaartuig 15
reeds 17 gegraven diepte 19 kordaat 21
Frans lidwoord 22 vertrager 24 betrek-
king 25 werktuig 26 fris 28 pers. vnw. 
29 titel 30 Europese hoofdstad 31 karig 
33 verordening 35 selenium 36 Open 
Universiteit 38 krantenhuisje 41 Griekse 
letter 45 bloeiwijze 47 public relations 
48 rondhout 49 lof bewijzen 51 deel 
v.e. boom 52 mossteppe 54 op de wijze
van 55 en dergelijke 56 stof 57 wreed 
heerser 59 vogel 60 paling 61 sprook-
jesfi guur 62 voordeel 64 staartster 65
Grieks eiland.
Verticaal: 2 slee 3 veerkracht 4 wand
5 deel v.e. breuk 6 sjiek 7 zonderling 8
mak 9 eerstkomende 10 verkoopplaats 14 kweken
16 pausennaam 18 honingbij 20 Ierland 21 plak-
middel 23 vogel 25 lor 27 afgepaste hoeveelheid 30
make-up 32 vogel 34 uitroep van afkeer 37 viseter

38 etensbereider 39 hoon 40 schaaldier 41 map 42
tijding 43 papegaai 44 deel v.e. viool 46 wiel 50 ie-
der 52 fi jn weefsel 53 riv. in Italië 56 marmelade 58
bejaard 60 als onder 63 tegenover.

De woorden zitten hori-
zontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen 
in de puzzel verstopt. Ze 
kunnen elkaar ook over-
lappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overbli-
jvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de 
oplossing.

BETON
BLEEK
BOENHOK
CEMENT
DEELCONTRACT
ETNOGRAAF
FARCE
FOCUS
FRIES
HOUTSPAAN
KASSEN
KIESTOON
KIEUW

KOPROL
MOLECULE
NETEL
NURKS
OMZETGROEI
SNEEUWBES
STORING
VERNIETIGEND
WERKPLAN
WETTEN
WINST
WORMEN
ZOVEEL
ZWEEP

T N E M E C R A F K W D
D C A F E W O R M E N M
I F A A R G O N T E P S
O E K R P I N T G L E T
W N O O T S E I K B E O
I E P R L N T S W L W R
N S R K G E O U U S Z I
S S O K I T E C O C N N
T A L N P E E V L H O G
S K R U N L U Z O E T F
T E R S O E A W M Z E R
V E N M K O H N E O B D
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl
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Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

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

openingstijden een exemplaar ophalen!


