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Het verhaal van ons logo
Verjaardagenactie Overloon is met
zijn 65 jaar één van de oudste verenigingen van Overloon. Dat we
al lang bestaan, is ook te zien aan
ons logo. Bestuurslid Anke van Raaij
ging op zoek naar het verhaal achter
dit logo, waarbij mooie herinneringen, en nóg een ontwerp, boven kwamen.
Het archief was niet erg groot toen vorig jaar een bestuurswissel plaatsvond. Een vergeeld handgeschreven
velletje papier viel op. Het was helemaal vervaagd en
niet meer te digitaliseren. Maar met een paar goede
ogen hebben we het toch kunnen ontcijferen. Van
1966 tot en met 1999 stonden de jaarlijks opgehaalde
bedragen keurig onder elkaar geschreven, in guldens
natuurlijk. Mooi om te zien dat dit bedrag al sinds 1966
stijgt en de laatste jaren ongeveer gelijk blijft.
1966 1.030,00
1980 3.059,46
1967 1.301,59
1990 4.153,53
1970 1.641,09
1999 5.949,15
Afgelopen jaar
Zelfs in 2020, waarin we weken niet hebben kunnen
collecteren vanwege de lockdown, hebben we bijna
€ 5000 mogen ophalen. Super bedankt hiervoor! Dit is
€ 500 minder dan het jaar ervoor, maar helaas konden
afgelopen jaar ook veel jeugdactiviteiten niet doorgaan, waardoor we minder hebben uitgegeven. Hopelijk komt er gauw een einde aan deze lockdown, doen
jullie (alsnog) een mooie bijdrage én gaat Overloon
weer bruisen met vele activiteiten voor de Lónse jeugd,
die we graag steunen met jullie bijdragen!
Meester van Dijck
Terug naar het vergeelde velletje papier… Naast de rij
met jaartallen en bedragen stond een tekst die zo was
vervaagd dat het een uitdaging was om ook deze te
ontcijferen, maar het is gelukt!
‘Op verzoek van pastoor van Boxtel schetste Meester
Mike Mooren de eerste afbeelding voor op ‘t verjaardagenzakje. Later vroeg Geert van Dijck z’n dochter
Annet ‘n nieuwe tekening te maken. Van dat eerste
zakje bezit ik nog slechts een exemplaar. G v Dijck’
Geert van Dijck was in die tijd leraar op de Josefschool
én voorzitter van de verjaardagenactie. Hij had vijf
dochters en een zoon. Een kleine speurtocht bracht ons

bij zijn dochter Annet. Zij woont inmiddels al 41 jaar
in Zuid-Limburg en heeft gestudeerd aan de Academie
Beeldende Kunsten in Maastricht.
Meester Mooren
We spraken Annet van Dijck: ‘Het klopt dat ik ergens
begin jaren ‘70 een tekening gemaakt heb voor op het
zakje van de verjaardagenactie. Toen was er al een ontwerp, inderdaad gemaakt door Meester Mike Mooren
van de jongensschool. Die kon fantastisch tekenen. Ik
heb nog een handgetekende geboortefelicitatie van
hem in mijn fotoalbum, van toen ik geboren ben.’

Het ontwerp van Meester Mooren en van Annet van Dijck

Het eerste zakje
Zou dat ene zakje met het ontwerp van Meester
Mooren nog te traceren zijn? ‘Ik zie het nog voor me.
Er stonden ook een jongen en een meisje op, maar dan
in jaren ‘50 stijl. Dit zou nu weer helemaal hip zijn. Ik
denk dat het bij ons pap en mam in het archief zat,
want die bewaarden álles. Maar of iemand van mijn
zussen het nu nog heeft? Ik vraag het na!’ En jawel
hoor, zus Germien van Dijck heeft dat ene zakje boven
water gekregen, zie foto. “Geweldig toch!”
Ontwerp 2.0
Ik vraag Annet hoe het huidige logo tot stand is gekomen. ‘Ons pap heeft mij gevraagd een nieuw ontwerp
te tekenen. Het moet in 1973 geweest zijn, toen was
ik 13. Het was een bepaalde gangbare stijl die ik kopieerde. Waarschijnlijk van bestaande ansichtkaarten. Zo
tekende ik al op de basisschool en ik herinner me dat
meisjes uit de klas me wel eens vroegen of ik voor hen

ook zo’n tekening wilde maken. Als die meiden hun
poëziealbums hebben bewaard, staan er ongetwijfeld nog ergens van dat soort tekeningen in.’
De letter P
Waar haalde je verder je inspiratie vandaan? ‘Dat
weet ik nog heel goed. Omdat op de trui van het
jongetje als je goed kijkt een P staat. Dat was niet
helemaal toevallig. Ik ging toen net naar de brugklas en had een oogje op een jongen wiens voornaam met de letter P begon. Waar het hart van
vol is... Later heeft me dat gestoord aan het ontwerp. Want dat ging natuurlijk over.’

zakjes aan het schrijven waren, was ik wel verrast
dat mijn ontwerp nog steeds in gebruik is.’
Het nieuwe bestuur van de verjaardagenactie heeft
het logo een kleine ‘refresh’ gegeven en tekst eraan
toegevoegd. We laten het logo graag haar 50e verjaardag vieren. Misschien wordt het dan tijd voor
een nieuwe versie?
Contact
Wat vind jij? Reacties, ideeën en vragen zijn natuurlijk van harte welkom! Mail naar verjaardagenactie@gmail.com of stuur ons een berichtje via Facebook of Instagram.

Juist die plek
‘Het leuke is dat ons pap mij later nog gevraagd
heeft om illustraties te maken bij het boek ‘Juist die
plek’, dat hij schreef in samenwerking met Len Welbers. In opdracht van de Stichting Herdenking Slag
om Overloon. Het kwam uit in 1989 toen ik aan de
kunstacademie studeerde. Oprecht een heel interessant boekje. Ik heb het laatst herlezen en besef hoe
bijzonder het dorp eigenlijk was/is.’
Stille kracht
‘Ik vond de verjaardagenactie een bijzondere actie,
want nergens hoorde ik van iets soortgelijks. Een
mooi idee om op die manier geld in te zamelen voor
de jeugd in het dorp. Ik zie nog helder voor me dat
bij ons thuis de hele tafel bezaaid lag met de bruine
zakjes, in keurige rijtjes. Die werden met de hand
uitgeschreven en in schriftjes werd bijgehouden wie
wanneer jarig was, en wie was geboren en overleden. Zo was ook ons mam Dora na de dood van
ons pap nog altijd betrokken bij het dorp. Ze was
de stille kracht achter de verjaardagenactie, stond
niet graag in the picture. Bijzonder dat vandaag (10
maart) haar 89e verjaardag zou zijn.’
Logo 3.0?
Wat is het leuk om Annet haar verhaal te horen,
om deze herinneringen op te halen. In 2023 viert
het huidige logo haar 50e verjaardag! Annet geeft
toe dat ze zich er al eens over heeft verbaasd dat
het nog steeds wordt gebruikt: ‘Als ik bij ons pap en
mam thuis aan de Engelseweg was en zag dat ze de

Zakjes schrijven

Het mag geen naam hebben
• Vroeger ging ik nogal eens niet essentieel naar een niet essentiële winkel om
niet essentiële spullen te kopen - nu doe ik dat nog alleen “onder d’n Liendenbom”…!
• Waarom ben ik – risicogroeper – nog niet gevaccineerd en zijn die snotneuzen
van 60 wel al geprikt? Daar ben ik gepikeerd over, en niet zo’n beetje ook…!
• Metselaar, timmerman, stukadoor, elektricien, meld je aan voor ons bouwteam - gereedschap meebrengen a.u.b.…!
• Geef…!
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Kerkberichten
Voorzorgsmaatregelen in verband met het Coronavirus
Vanwege de voorzorgsmaatregelen om besmetting
met het coronavirus te vermijden, vinden de vieringen in onze Theobalduskerk plaats met de nodige
aanpassingen. Raadpleegt u s.v.p. ook de website
van onze parochie www. theobaldusparochie.nl
voor de meest actuele informatie.
• Bij gezondheidsklachten, die mogelijk op een besmetting met het coronavirus duiden, wordt u verzocht thuis te blijven.
• Er mogen maximaal 30 personen bij de zondagsvieringen en bij de gebedsviering op zaterdag 27
maart aanwezig zijn.
• Alleen de hoofddeuren en het middenpad worden
gebruikt om de kerk in te gaan.
• Draag een mondkapje.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten
met het aanwezige ontsmettingsmiddel. Noteer
uw naam en tel. nr. op de lijst van kerkgangers.
• De gegevens van de vaste kerkgangers staan al genoteerd op deze lijst. Daarna kunt u een liturgieboekje meenemen.
• U kunt door het middenpad gaande plaatsnemen
in de linker- en rechtermiddenbeuk in de banken,
die niet afgesloten zijn met rood/wit lint, op de
plaatsen waar de kaartjes met het logo van de
Theobaldusparochie, op 1,5 m afstand van elkaar zijn aangebracht. Personen, die behoren tot
hetzelfde gezin of huishouden kunnen bij elkaar
gaan zitten.
• De collecte wordt gehouden met de klingelbuul,
het collectezakje aan de lange stok.
• In de wijwatervaten is geen wijwater aanwezig.
• Bij de vredeswens wordt er niet de hand gegeven
aan elkaar.
• De kerk is op dinsdagmorgen open van 10.00
– 11.30 uur. In de pastorie zal dan ook een gastvrouw aanwezig zijn.
• In plaats van koorzang is er orgelmuziek.
Vieringen 14 maart – 27 maart
Zondag 14 maart 10.30 uur
Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: jaargetijde is voor de overleden ouders JansBloo en zoon Wim; de intenties zijn ook voor Elisabeth
Heemskerk-Raspe vanwege haar verjaardag, Josephina van Osch-Rutten vanwege haar verjaardag.

Zondag 21 maart 10.30 uur
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Muzikale verzorging met orgelspel
Intenties: Nog niet bekend
Zaterdag 27 maart 19.00 uur
Zesde weekeinde van de Veertigdagentijd
Begin van de Goede Week
Palmpasen
Gebedsviering
Intenties: Jos de Greef
Kosterdienst
7 maart – 13 maart
Jeanne Peeters, tel. 641835
14 maart – 20 maart
Nelly van Gemert, tel. 642504
21 maart – 27 maart
Tiny Willems, tel. 641814
27 maart bij de gebedsviering van 19.00 uur
Jos van de Pas, tel. 641268
Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 27 en
28 maart en van 4 april bij de kerkberichten in Ons
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk dinsdag 16 maart op te geven.
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl). Eveneens op dinsdagmorgen tussen 10.00 – 11.30 uur in de pastorie.
De kosten voor een intentie bedragen € 12,-.
TV-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10.30 – 11.30 uur, bij bijzondere feestdagen en op de vierde zaterdag van
de maand , in maart op zaterdag 27 maart, worden
de vieringen uitgezonden vanuit de kerk via het tvkanaal Omroep Land van Cuijk. U kunt via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen kijken.
De uitzendingen zijn te ontvangen:
• voor Ziggo abonnees, via kanaal 40;
• voor abonnees van KPN/ Telfort/XS4ALL/glasvezelproviders, met de witte afstandsbediening, via kanaal 1475;
• voor abonnees van Telfort met de zwarte afstandsbediening, Edutel, Fiber.nl, Stipte: via kanaal 2186;
• voor abonnees van Trined, via kanaal 521.
De digitale tv-programma’s zijn, behalve in de ge-
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meente Boxmeer, ook te zien in, onder andere, de
gemeenten St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Cuijk,
Grave, Uden, Veghel en Landerd.
Voor het melden van een overlijden:
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende mogelijkheid om 18.00 uur de kerkklokken worden geluid en zal melding worden gedaan op de

parochiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt
eveneens contact opnemen met het secretariaat van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60.
Uitgebreide informatie over de deelparochie
H. Theobaldus kunt u vinden op de website www.
theobaldusparochie.nl
Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl

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
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Veel kijkplezier op onze site
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De baby is onbekend. Bij de schoolfoto
staan al veel namen waaronder Karel vd
Boogaard, Han en Nel Smals, Annie en
Pien Leviticus en Anna Creemers. Hij is al
heel oud maar misschien heeft iemand
hem in een fotoalbum zitten met meer
namen. Kijk eens op de zolder of bij uw
grootouders. Wie weet komen er bekende gezichten naar voren. Op de site kun-
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A19819

Verkiezing leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Iedereen die op de dag van
de stemming 18 jaar of ouder is mag gaan stemmen.
Dit kan in de Pit op maandag
15, dinsdag 16 en woensdag
17 maart tussen 7:30 en 21:00
uur. De oproep en de stempas heeft u inmiddels van de
Gemeente Boxmeer ontvangen; hierin staat ook meer
informatie over het stemmen.
Denk aan een identiteitsbewijs en aan een mondkapje!
Op wie ga ik stemmen?
Als je niet weet op wie te stemmen, kun je gebruik
maken van de StemWijzer.
Kijk op www.stemwijzer.nl Hier geef je jouw mening
over 30 onderwerpen. Daarna zie je welke politieke
partijen het vaak met jou eens zijn.
Wat doet de Tweede Kamer?
In de Tweede Kamer zitten 150 mensen. Dat zijn de
Tweede Kamerleden. Elke 4 jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen kiezen we 150 leden. Zij beslissen de komende 4 jaar over de regels in Nederland. En zij beslissen waar de Nederlandse regering geld aan uitgeeft.
Waar beslist de Tweede Kamer over?
ARMOEDE: In Nederland zijn mensen die niet genoeg
geld hebben om van te leven. Zij verdienen te weinig
met hun werk of ze hebben geen werk. De Tweede Kamer beslist hoe we deze mensen in Nederland steunen.
ONDERWIJS EN KINDEROPVANG: Ouders willen dat
kinderen goed les krijgen op school. Veel kinderen
gaan na school naar de opvang. De Tweede Kamer
beslist over onderwijs en kinderopvang in Nederland.
Hoeveel kinderen zitten in een klas? En hoeveel krijgen leraren betaald?
GEZONDHEID: Mensen willen lang en gezond leven.

Hoe zorgen ziekenhuizen daarvoor? Welke maatregelen helpen tegen het coronavirus? En hoeveel krijgen
medewerkers in de zorg betaald? De Tweede Kamer
beslist hierover.
KLIMAAT EN NATUUR: Nederland is een klein land met
veel mensen. We hebben ook gebieden met natuur. De
Tweede Kamer beslist over de natuur in Nederland en
de regels voor het klimaat.
VEILIGHEID: De politie deelt boetes uit en arresteert
mensen die de regels overtreden. Deze mensen kunnen ook gevangenisstraf krijgen. De Tweede Kamer
maakt regels en beslist over politie en gevangenissen.
HET LEGER: Het leger verdedigt Nederland. En het
helpt bij bijvoorbeeld overstroming. Het Nederlandse
leger wordt ook in het buitenland ingezet. De Tweede
Kamer beslist hoe groot het Nederlandse leger is en
hoeveel wapens en vliegtuigen nodig zijn.
BELASTING: De regering heeft veel geld nodig. Dat
geld komt er niet vanzelf. Daarom betalen we belasting. Bijvoorbeeld inkomstenbelasting. De Tweede Kamer bepaalt welke belasting we moeten betalen en
hoeveel.
WERK: Werkende mensen hebben meestal genoeg
geld om van te leven. Zij betalen belasting en hebben
vaak geen uitkering van de overheid nodig. De Tweede Kamer beslist hoe we zorgen dat er voor iedereen
werk is.
Hoe gaat het in zijn werk als een minister een plan heeft?
De Tweede Kamer bespreekt het plan. Dan wordt er
hierover door de Tweede Kamer gestemd. Als meer
dan de helft van de Tweede Kamer voor het plan stemt,
dan gaat het naar de Eerste Kamer (75 leden). De Eerste Kamer bespreekt ook het plan. Daarna wordt ook
hier gestemd. Als meer dan de helft van de Eerste Kamerleden voor het plan stemt, dan gaat het plan door.
De minister en de ambtenaren voeren het plan uit.

Vaste tuinplanten en perkgoed bij PLIEN
Met ingang van donderdag 1 april kun je bij PLIEN
ook terecht voor vaste tuinplanten en perkgoed.
Kwaliteitsplanten tegen een scherpe prijs. De keuze
is reuze! Mede afhankelijk van uw vragen en wensen zal het assortiment uitgebreid worden.
Als u in de maand april iets koopt, krijgt u er een
leuke attentie bij. Voor een mooie tuinplant hoeft u
het dorp dus niet meer uit. Graag tot ziens!
Openingstijden voor tuinplanten en perkgoed: van
woensdag tot en met zaterdag van 10:30 uur tot 18:00
uur.
PLIEN
Ongeveer 3 jaar geleden is
Pauline Brouwer gestart met
het gezellige- en bijzondere
winkeltje aan het prachtige
Museumpark. Ze verkoopt

modelbouw, miniaturen, boeken, hobbyspullen,
leuke vintage, (oud) speelgoed, ansichtkaarten,
souvenirs, leuke cadeautjes en nog veel meer. Daarnaast is PLIEN ook een van de Toeristische Informatie Punten in het Land van Cuijk. U bent er vast al
eens wezen kijken, gezellig!!
Museumlaan 30
Tel: 06-22250859
E-mail:
paulinebrouwervisser@hotmail.nl
Facebook
Openingstijden PLIEN: (winkel)
Van april tot en met september:
dinsdag t/m zondag van 10.30 tot
18.00 uur
Van oktober tot en met maart:
woensdag t/m zondag van 12.00
tot 17.30 uur
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Plaquette op het 14 Oktoberplein
voor Overloonse gevallenen
We vragen om uw genereuze ondersteuning bij
het volgende. Zoals u weet, staat op het 14 Oktoberplein in Overloon het Vrijheidsmonument. Daar
staan we elke jaar even stil bij de slachtoffers van
oorlog en de prijs die voor vrijheid, zeker ook in
Overloon in 1944, is betaald.

Hier kunt u uw donatie storten (tot 5 mei a.s.):
https://www.geef.nl/nl/actie/plaquette-14-oktoberplein/donateurs

Maar de namen van alle Overloonse slachtoffers zijn
daar nu nog niet te zien. In de kerk hangt wel een
lijst met namen, maar omdat de kerk vaak dicht is,
vervaagt automatisch ook de herinnering aan de
slachtoffers. De Dorpsraad Overloon wil graag een
nieuwe plaquette plaatsen, op de grond bij het Vrijheidsmonument. In het ideale geval zouden we die
op 14 oktober 2021 willen onthullen.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op
ons bankrekeningnummer:
NL13RABO0103017216
t.n.v. Stichting Dorpsraad Overloon

Deze Geef-actie is bedoeld om deze plaquette financieel mogelijk te maken. Deze plaquette kost
€ 1810,-- (dus iets meer dan achttienhonderd euro).
De Dorpsraad wil de helft bijleggen maar hoopt dat
vanuit de inwoners, de verenigingen en de ondernemingen in Overloon ook een financiële bijdrage
wordt geleverd.

En handig om te weten: deze link staat natuurlijk
ook op de website van de Dorpsraad.

Natuurlijk zorgen we ervoor dat die plaquette, van
natuursteen, zowel qua vorm als qua materiaal
goed aansluit bij het monument. Hierop staan alle
namen van de in de oorlog door het geweld omgekomen Overloonse burgers.
Graag vragen we dus om uw hulp. En we hopen dat
u uw financiële steentje wil bijdragen, zodat we later dit jaar de lijst met namen weer voor iedereen
zichtbaar kunnen maken.
Alvast hartelijk dank!

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

Zie pagina achteraan.

Voor de winkel geldt: Afhalen op afspraak mogelijk!
06-83260582 (ook whatsapp)

winkeloverloon@vangemertbv.nl

Advies
U kunt o nodig?
ok
videobell met ons
en
whatsap via
p!

Installatievakwinkel Overloon - Mill
0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
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Ontdekkingstocht Land van Cuijk
In het weekend van 20 en 21
maart kunnen zowel inwoners
als toeristen de mooiste plekken
in het Land van Cuijk ontdekken onder het genot van lekkere
hapjes en gerechtjes onderweg. Het startschot van
de astronomische lente is tevens de eerste editie van
de ‘Reis & Spijs – Land van Cuijk’ autotocht. Het initiatief is een samenwerking tussen “Een Goei Leven”,
het Regionaal Bureau voor Toerisme en activiteitenorganisatie Reis & Spijs, om speciaal in deze bijzondere tijden veilige en leuke uitjes te organiseren die
ook nog eens de lokale
horeca ten goede komt.

een lekker take away gerechtje serveren. Deelnemers kunnen hiervan genieten op een mooi plekje
in de buurt.
De deelnemende horecagelegenheden zijn Herberg Thijssen in Vierlingsbeek, Van der Valk Hotel
Cuijk-Nijmegen, D’n Eetkaemer in Grave, Eeterij D’n
Oven in Zeeland-Uden en Tussen Harrie & Toon in
Ledeacker/St. Anthonis.
Meer informatie is te vinden op de website
www.reisspijs.nl.

De Reis & Spijs autoroute
gaat over binnenwegen,
door natuur en dorpjes en
langs bezienswaardigheden. Daarnaast worden er
wandelsuggesties aangeboden onder andere door
het vestingstadje Grave
en natuurgebieden zoals
de Kraaijenbergse Plassen
en de Maasheggen. Verspreid over de route komen de deelnemers bij vijf
horecagelegenheden die

10 jaar Jeroen van de Rakt
Sierbestrating en Grondwerken

Geen verjaardagsfeest, maar evengoed bestaat het
bedrijf van Jeroen en Nicole van de Rakt gelegen
aan Rondweg 14a dit jaar 10 jaar. Ook tijdens de
coronacrisis draait het bedrijf in sierbestrating en
grondwerken door. Mensen hebben hun plannen
gewijzigd. Velen besluiten om het thuis en in de
tuin gezellig te maken. Voor een nieuw terras en/

of bestrating kun je ook nu terecht, alleen op afspraak. Het assortiment is breed dus er hoeft zelden
‘nee’ verkocht te worden.
Nicole is meestal te vinden bij de verkoop van stenen en tegels en Jeroen neemt het grondwerkgedeelte graag voor zijn rekening. Alles onder 1 dak,
en dat concept is vrij uniek. In samenwerking met
hoveniers en stratenmakers kan, indien gewenst,
een compleet plan aangeboden worden.
Een kijkje nemen in de showtuin kan, maar op dit
moment alleen op afspraak.
Iedereen kan volgens de
RIVM-maatregelen coronaproof
ontvangen worden. Het bedrijf
is ook bereikbaar voor bestellingen, afhalen, advies op maat en
alle overige vragen.
Voor meer informatie:
www.jvdrakt.nl, of maak een
afspraak door te bellen met 0653739878 of stuur een mail naar
info@jvdrakt.nl
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Interieurverzorgster gevraagd,
6 – 12 uur in de week.
Ik ben opzoek naar een enthousiaste en
flexibele interieurverzorgster voor onze
B&B Villa het Bascour.
De uren en werktijden zijn in overleg.
Werkzaamheden zijn eventueel uit te breiden
naar gastvrouw voor het ontvangen van onze
gasten.
Is dit iets voor jou?
Bel naar Jan Evers
0648195804.

DANKBETUIGING
Wij willen iedereen bedanken voor de vele
lieve berichten in welke vorm dan ook die
wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man en onze vader

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

het was hartverwarmend.

Jenny, Sabine en Bram, Wilco
Merseloseweg 16
Overloon, maart 2021

TE HUUR GEVRAAGD:
WOONRUIMTE
Vanaf 1 juni voor 3 à 4 maanden
voor 3 personen

06 3434 0672

Elke dag geopend!
Maandag, dinsdag en donderdag
ook ‘s avonds

Afspraak maken kan zonder verwijsbrief van uw (huis)arts
- Algemene fysiotherapie
- Manuele therapie
- Dryneedling
- Medische trainingstherapie
- Revalidatie bij heup- en knieprotheses
- Medical taping Concept (Kinesio tape)
- Therapie aan huis en instelling

De Bergkamp 32
5825 AG Overloon
Tel: 0478 – 640 520
Mobiel: 06 – 2500 5743
Email: info@fysioteunissen.nl
Internet: www.fysioteunissen.nl

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging
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SAME WIËTE WE MIER
We zien ‘r nie uut.
We hebbe mar ’n
par reacties gekrege òp ‘ne foësen appel en die
ware nog verschillend ok. D’n iëne kende alliën voës
/foës waer, d’n ândere docht det ‘t ‘ne appel was die
van de boëm gevalle was en dörum butse haj en wer
‘ne ândere wis det ‘ne foësen appel te lang òp de
fruitschaal haj gelaege en dörum uutgedruëgd was.
Weej maene det iets alliën Lóns is as ’t dör minstes 5
minse wört herkend en dè göt beej ‘ne foësen appel
dus nie lukke! Mar nie getreurd, we hebben ’n neej
woord: Wie wet wat ‘n kappetunie is?
Gaer wer òllie reacties nor info@wiewabewaart.nl,

’t gasteboek van ònze site, of sprekt òns gewoën án
as ge òns taegekòmt.
Vest bedankt vör ‘t mitdenke

Regio voetbaldagen Overloon 2021
bij SSS’18
De regio Voetbaldagen in Overloon worden dit jaar alweer voor
de zesde keer georganiseerd. In
de afgelopen jaren is gebleken dat deze dagen een
daverend succes zijn en dat er meer dan voldoende
animo voor is. Ieder jaar hebben we helaas voetballers en voetbalsters op de wachtlijst moeten plaatsen in verband met de grote stroom aanmeldingen,
dus wees er snel bij!
De voetbaldagen vinden plaats van dinsdag 31 augustus 2021 t/m vrijdag 3 september 2021 op Sportpark de Raay in Overloon. Om je in te schrijven moet
je geboren zijn tussen 1 januari 2007 en 31 december 2013.
Wat kun je verwachten?
Tijdens de Voetbaldagen krijgen de deelnemers
een leuk nieuw tenue, een voetbal en een groepsfoto. Verder is er 4 dagen een vol programma met
variërende activiteiten, waarmee ook nog prijzen

te winnen vallen. Deze week wordt begeleid door
een grote groep enthousiaste vrijwilligers en tijdens
de grote pauzes krijgen de kinderen ook een volledig verzorgde lunch. Het deelnamebedrag voor de
voetbaldagen bedraagt € 105,-.
Dus:
• Ben je geboren tussen 1 januari 2007 en 31 december 2013?
• Wil je 4 dagen lang voetballen in de zomervakantie?
• Wil je plezier hebben met andere voetballers of
voetbalsters?
• Wil je een fantastische week beleven?
GEEF JE DAN SNEL OP WANT VOL=VOL!
Inschrijven kan vanaf 1 maart 00.00 uur via
www.overloon.devoetbaldagen.nl

Oproep
Bij een wandeling door de mooie Overloonse dreven, werd ik door Martien Hendriks (van Nöl) geattendeerd op dit monument geplaatst op het einde
van de Pritterweg rechts in het Pritterbos. Dit monument riep bij ons vele vragen op waarop wij zelf
geen antwoorden hebben.
a) Wie heeft dat monument daar geplaatst?
b) Wat was de reden van oprichting van dit monument?
c) Heeft dit monument een emotionele waarde?
d) Wie is verantwoordelijk voor dit monument?
Zo zijn er vele vragen te stellen.
We hopen dat er antwoorden komen op de verschillende vragen rondom dit sfeervol monument.
Clemens Weijmans, tel.nr. 0478-641425
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Ruimte voor úw ideeën!

EEN MOOIE
HERINNERING
IS ZOVEEL
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging
luistert, denkt mee en verzorgt
de uitvaart die bij de overledene,
familie en vrienden past.

Bel 24/7
0478-640026

Na de lockdown en ook weer groen licht voor
onze sector komen wij bij u terug met een
nieuwe agenda!
U kunt ons intussen altijd bellen of mailen om
uw eigen ideeën / plannen te bespreken.
Hopelijk tot ziens en blijf gezond!
Pieter en Annemie

Niewsbrief ontvangen? Stuur een email!
Overloon
www.briensveld.nl

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

www.helder-overloon.com

Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.
Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl
Voor computers, laptops, printers, cartridges,
wifi, onderhoud en reparatie.
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Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

GRATIS

ANALYSE
Profiteren van de lage rente?
Ik kom vrijblijvend langs om te kijken
of jouw hypotheek naar beneden kan.

0478-700510
06-15111607
info@vindmakelaardij.nl
info@vindfinancieeladvies.nl
www.vindmakelaardij.nl
www.vindfinancieeladvies.nl
VINDMakelaardij
VINDFinancieeladvies
vindmakelaardij
vindfinancieeladvies

Verkoopmakelaardij
Aankoopmakelaardij
Taxaties
Hypotheken
Verzekeringen

Irenestraat 12
5825 CB Overloon
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Dorien van Dijck
06-30693894
0478-642527
www.doorvandijck.nl

vanuit het hart verbinden bij afscheid

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
Wat kunt u van ons verwachten:
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

 06 25 55 89 35
 info@hwautos.nl
 www.hwautos.nl

Vanaf zaterdag 20 maart gaan de deuren van
onze aspergewinkel weer open!
De winkel is geopend:
van maandag t/m zaterdag van 09.00 - 18.00.
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00.

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek.
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl
www.martensasperges.nl
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Meedenken over de nieuwe gemeente
Over ruim tien maanden is
de nieuwe gemeente Land
van Cuijk een feit. Uitgangspunt van deze nieuwe
gemeente, bestaande uit 29 dorpen, is dat de gemeente op deze grote schaal niet verder van haar
inwoners af moet komen te staan. ‘Alle 29 dorpen
van de huidige vier gemeenten hebben een unieke
identiteit en karakter, en dat moet ook in de grote
gemeente die we gaan worden, overeind blijven’
aldus Antoine Walraven (burgemeester Mill en Sint
Hubert) die met zijn collega Bouke de Bruin (wethouder Boxmeer) kartrekker van de kernendemocratie is.
Participatietraject
Eind vorig jaar hebben ruim 2000 inwoners van de
nieuwe gemeente Land van Cuijk deelgenomen
aan een enquête. In deze enquête was onder meer
aandacht voor de samenwerking tussen gemeente
en haar inwoners. ‘Toen we de resultaten van die
enquête openbaar maakten, hebben we aangekondigd dat we begin 2021 starten met het vervolgtraject. Hierin kunnen inwoners opnieuw meepraten
over wat in hun dorp of wijk belangrijk is en hoe
zij met de gemeente willen samenwerken. We staan
nu op het punt te starten met dit participatietraject. We gebruiken de resultaten uit de enquête om
verder met onze inwoners in gesprek te gaan’ licht
Bouke de Bruin toe.
Bouwteams
Het is, zeker met de huidige coronamaatregelen,
helaas niet mogelijk om grote sessies met groepen
inwoners te beleggen. Dit meepraten gebeurt dan
ook aan de hand van zogenaamde bouwteams. Elke
wijk of dorp heeft een eigen bouwteam, dat bestaat
uit zes tot vijftien personen. Bouwteams bestaan uit

een lid van de dorps- of wijkraad, een ondernemer,
een vertegenwoordiger van een maatschappelijke
organisatie, een vertegenwoordiger van een vereniging en een aantal personen dat als betrokken
inwoner een constructieve bijdrage kan leveren aan
het bouwteam. Zij treden op als ambassadeur voor
eigen wijk of dorp. Deze groepen mensen bouwen
in een aantal stappen aan een kernencv, waarin onder andere de kracht van het dorp staat omschreven. Aan de dorps- en wijkraden is gevraagd om
inwoners van hun dorps- of wijk te benaderen om
plaats te nemen in de bouwteams.
Proces
De bouwteams doorlopen vervolgens in twee brainstormsessies een aantal stappen, zoals het benoemen wat de sterke punten en kansen zijn voor de
eigen wijk of het dorp. Waar ben je trots op en wat
wil je uitdragen naar inwoners van andere dorpen?
Vervolgens wordt gekeken waar iedere wijk of dorp
de prioriteiten wil leggen. Want er kan nu eenmaal
niet aan alles tegelijk worden gewerkt. Al deze informatie wordt verzameld en aan het eind van de
zomer gebundeld in een kernencv per wijk of dorp.
Met de start van de nieuwe gemeente worden deze
kernencv’s aangeboden aan het gemeentebestuur.
Participatieplatform
De bouwteams halen informatie op bij de inwoners.
Hiervoor maken zij gebruik van een op te richten
participatieplatform. Op dit platform kunnen de
bouwteams aan de inwoners vragen stellen en hun
plannen presenteren. De locatie van dit platform
wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via de
website www.gemeentelandvancuijk.nl. Hier zijn
ook de resultaten van de enquête nog terug te vinden.

Stichting Oranjefeesten - flessenactie PLUS
Vanaf 1 maart hangt
er een mooi oranjekleurig A4-tje op de brievenbus
naast de flessenautomaat bij PLUS Verbeeten. We
proberen met deze actie geld in te zamelen voor
onze stichting. Stichting Oranjefeesten Overloon organiseert elk jaar met Koningsdag leuke activiteiten
voor de Overloonse jeugd van 0 tot 12 jaar. We proberen elk jaar een leuk en gevarieerd programma
in elkaar te zetten. We hopen dat we ook dit jaar
weer activiteiten mogen gaan organiseren, we proberen voor elke leeftijdsgroep iets aantrekkelijks te
bedenken.
Zoals u zult begrijpen kost dit ook geld. Naast een
mooie bijdrage van de verjaardagenactie en een
kleine subsidie van de gemeente zijn onze inkom-

stenbronnen beperkt. Vandaar dat we heel blij zijn
dat we deze actie bij de PLUS kunnen doen. We hopen natuurlijk op heel veel statiegeldbonnetjes. We
willen graag nog jaren doorgaan met het organiseren van leuke activiteiten. Uw bijdrage zal ons hier
erg bij helpen.
Daarom nogmaals: gooi de komende tijd uw statiegeldbonnetjes in de “oranje” brievenbus, u steunt
hiermee de jeugd van Overloon.
Voor meer informatie:
stichtingoranjefeestenoverloon@gmail.com of
facebook.com/oranjeoverloon
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Praktijk voor fysiotherapie
W.M. van Iersel, I.H.G. Schreurs & R. Verschuren
K. Peeters, diëtist
Kerkpad 1 5825 BA OVERLOON

0478 – 641942
dagelijks geopend

L
ast v
an h
ooikoorts ?
Last
van
hooikoorts
Medical Taping kan hooikoortsklachten beduidend verminderen.
Bij recent
rece onderzoek gaven veel deelnemers aan dat de klachten, al na één
behandeling, beduidend waren afgenomen. De resultaten van deze testcase
zijn dermate hoopgevend dat een officieel vervolg onderzoek zinvol is.
Wilt u graaq weten of Medical Taping ook bij u helpt ? Maak dan een
afspraak voor een proefbehandeling. Wij informeren u graag.

Heerlijke 100%
blauwe bessen PRODUCTEN en NOTEN

Persoonlijk en begripvol

BOOMPJES VOOR THUIS

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even
opwarmen volgens de instructies!

0478 588 889

dag en nacht bereikbaar

0485 523 043

www.goemansuitvaartzorg.nl

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

Heeft u vragen
of wilt u een
afspraak? Bel:
(0478) 64 24 75
www.fysiovandervliet.nl
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Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond
van te genieten!
Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl
0478-700518

Het Weer
Februari met grote verschillen.
Winter vrij zacht en iets te nat.

hadden we op de 27e in het jaar 2019, toen werd
het 20.1 graden.

De laatste meteorologische wintermaand heeft ons
wel bijzonder weer gebracht.
We begonnen erg zacht en zeer somber, met op de
3e februari de hoogste dagsom van de hele maand.
Er viel toen 15 mm regen. En van de eerste acht dagen zijn er zes zonloos verlopen. Op zaterdag 6 februari in de avond viel de eerste sneeuw en ging
de temperatuur steeds verder dalen. De volgende
zondag intensiveerde de sneeuwval en bereikte hier
een hoogte van 20 cm. Dat was voor mijn station
het hoogste sneeuwdek sinds januari 1985, toen
maar liefst 26 cm sneeuw viel. Ook werden er lokaal wat sneeuwduinen gevormd, omdat de wind
krachtig waaide uit oostelijke richtingen. Dit veroorzaakte plaatselijk verkeershinderingen. Met dat
sneeuwdek en de opklaringen die volgden gingen
de temperaturen flink onderuit.

Door dat fraaie lenteweer haalde ik de warmste
laatste februaridecade ooit. Het was ook vaak zeer
zonnig en het totaal kwam uit op 130 uren. Normaal
voor de maand februari is 82 zonuren. Ondanks de
koudegolf is het temperatuurgemiddelde nog een
0.5 graad boven normaal uitgekomen. Het bedroeg
4.2 graden. De totale hoeveelheid neerslag kwam
uit op 60 mm.

Er kwam nog een koudegolf voor die precies één
week standhield. De norm voor deze tijd van het
jaar is temperaturen onder nul en mimimaal drie
dagen strenge vorst. Nu vroor het op mijn openveld
station vijf dagen streng. De laagste waarde werd
gemeten op de 10e met -13.1 graden. Dus zeven
ijsdagen. De eerste twee dagen zonloos, maar snel
breidden de opklaringen zich verder uit en kwamen
er nog drie heldere dagen voor.
Op carnavalszondag trad de dooi in en dat ging vrij
geruisloos. Daarna volgde een paar dagen met wat
regen en reeds oplopende temperaturen. Vanaf de
20e kwam de lente in zicht en volgden nog vier dagen met dagrecords. Op 24e werd het hier met 19.8
graden de hoogste waarde van de maand. Dus bijna
een warme dag. De enige warme dag in februari

Agenda
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. Geef ook aan ons door
wanneer uw activiteit verplaatst
of geannuleerd wordt!

2021
7 april
OVO, thema-avond pleegkinderen, de Pit, 20.00 uur

Over de hele winter komen we gemiddeld uit op 4.2
graden en dat betekent 0.7 graden boven normaal.
Vooral december was zacht, maar ook erg nat. Zo
komt het wintertotaal uit op 237 mm neerslag, terwijl 200 mm normaal is. Door de zonnige februari
is het aantal zonuren boven normaal gekomen. December en januari waren aan de sombere kant. De
warmtebron scheen toen 226 uren. Normaal is 200
uren. Behalve de koudegolf in de sprokkelmaand,
stelde het winterweer weinig voor.
Inmiddels zijn we in meteorologische lente aanbeland. Het zonnige weer van de 2e maand van het
jaar kreeg ook in deze maand een vervolg. Na een
zachte start ging de wind weer uit het noorden
waaien en daarmee ook een kouder weertype.
Hoe het verder gaat, kun je vernemen als je afstemt
op radio MAASLAND FM 89.6 en wel om 12.30,
13.30 en ook in de vroege avonduren.
Ook via radio VENRAY FM 90.2. Zowel in de ochtend
als in de avonduren.
Weerman Bert Vloet

8 april
EHBO, digitale les
10 april
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 april
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
12 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
12 t/m 15 april
KBO, Oosterse dagen
14 april
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur

20 april
OVO, reisje naar het Veluwszandsculpturenfestijn, vertrek vanaf
kerkplein, 8.00 uur
21 april
OVO, thema-avond opruimcoach,
de Pit, 20.00 uur
30 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 mei
De Pit Theater, De Duivelsbrug
(Mannen van Naam), 20.00 uur
5 mei
OVO, fietsen met Marjo, vertrek
vanaf de Pit, 19.00 uur
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ROOTS & CARROTS
B A L A N S

M E T

V O E D I N G

B A L A N S

M E T

V O E D I N G

ROOTS & CARROTS
Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

Voor een duurzaam & gezond voedingspatroon
www.rootscarrots.nl
06 301 791 65
Peter Zuidstraat 14, Overloon

salon

Carolina
Carolina
salon

beauty & health
beauty & health
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8 mei
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
12 mei
OVO, workshop, de Pit, 20.00 uur
15 mei
KBO, Vrijwilligersdag
16 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t
Helder
16 mei
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
19 mei
OVO, afsluitingsavond: BBQ en
de Sjanellekes, de Pit, 18.00 uur
20 mei
EHBO, buitenoefening of digitale
les
27 mei
KBO, Algemene Ledenvergadering, de Pit
28 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
1 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
9 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
12 juni
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
13 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
19 juni
Fanfare, Avond van de Filmmuziek, Openluchttheater
25 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
10 juli
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
30 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
11 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur

14 augustus
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 t/m 18 augustus
Kermis
17 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
27 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
31 augustus t/m 3 september
SSS’18, Regio Voetbaldagen,
Sportpark
8 september
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
10 t/m 12 september
Jeugdfanfare, kamp
11 september
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
11 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
12 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
13 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
18 september
Fanfare, Avond van de Filmmuziek, Openluchttheater (reserve
bij annulering 19 juni)
24 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
24 en 25 september
Loën wet ‘t
25 en 26 september
Oorlogsmuseum, Militracks
2 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
7 oktober
KBO, Dag van Ouderen
9 oktober
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
10 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
13 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
23 oktober
Gilde, DSB “Out of the Box” concert
29 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
30 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit

31 oktober
Dutchbricks, LEGO Show Bricktopia Overloon 2021, de Pit, 10.00
- 17.00 uur
7 november
Kindermarkt, Kinderkleding- en
speelgoedmarkt, de Pit 11.00
-13.30 uur
10 november
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 november
Huibuuke, Vör de kerk óp ’t plein
13 november
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
14 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
14 november
Jubileumreceptie 66 jaar Keieschieters, Vierlingsbeek
15 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20.00
uur
25 november
KBO, Algemene Leden Vergadering, de Pit
26 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
8 december
KBO, Koken voor Ouderen, de
Pit, 12.00 uur
11 december
Gilde, oud papier ophalen, vanaf
9.00 uur
12 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14.30
uur
16 december
KBO, Kerstviering
17 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten,
17.30 uur
18 en 19 december
Fanfare, Kerstconcert
19 december
Lekker Loën, Plein Museumpark,
11.00 - ca. 17.00 uur
31 december
SJIL, Oliebollenactie, huis aan
huis, 10.00 - 13.00 uur

2022
6 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muziekavond, de Pit
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, 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 14 maart
De prijs voor de oplossing van deze keer, is beschikbaar gesteld door PLIEN

De winnaar van de puzzel in de uitgave
van 24 februari:
Dory Kuijpers
(Warme Bakker Degen)

R
H
R
R
E
T
E
M
V
D
K
C

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.
METER
ALARM
NAZORG
AUTOPECH
NOBEL
CAMPINGGAST
EGAAL
NUMMER
GRUTTER
PAPPA
PONEREN
INCONSISTENT
PUREE
KELNER
ROOSTER
KLASSENAVOND
SLAVIN
KLEURFILTER
STOEP
KOPPELING
TAXUS
KRAAG
VUISTDIK
KRING
ZAGEN
LEIDEN
LUILAK
1

2

3

E
C
K
E
L
N
E
R
E
N
O
P

4

T
E
A
M
T
E
T
M
K
O
P
E

5

L
P
P
M
R
T
B
V
R
V
P
O

I
O
A
U
P
S
U
O
I
A
E
T

F
T
P
N
U
I
O
R
N
N
L
S

R
U
P
X
S
S
N
A
G
E
I
A

U
A
A
T
T
N
Z
G
I
S
N
E

E
T
D
E
M
O
E
D
G
S
G
H

L
I
R
I
R
C
E
K
R
A
A
G

6

7

8

9

10

K
Z
A
G
E
N
I
V
A
L
S
T

R
U
K
A
L
I
U
L
L
K
U
T
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Horizontaal:
1
12
13
bijbelse figuur 6
staat in Amerika 14 15
16
17
18
19
12 onbehaard 13
22
23
24
21
verheven stand 20
14
Openbaar
25
26
27
28
29
Ministerie
16
eentonig 18 deel 30
31
32
33
34
35
36
v.h. lichaam 19
38
39
tegenover 20 deksel 22 roem 24 voordat 37
25 sluis 27 nauwe straat 29 wier 30 na- 40
41
42
43
44
middag 31 tennisterm 33 opschudding 35
Nieuw
in Friesland
Ons Eigen
/ Puzzelen
maar: 45 46
47
48
49
50
51
water in
37Erf
handvat
38 militair
39 pl. in Flevoland 40 selenium 41 pl. in
52
53
54
55
56
57
Vanaf
onze eerstvolgende
uitgave,
die verschijnt
Gelderland
42 optreden
44 heilige
45 deel op woensdag 10 oktober aanstaande, gaan we
puzzels
plaatsen.
zijn afwisselend
of woordzoekers.
v.e. woning
47Dit
Nederlander
50 kruiswoordpuzzels,
mager 52 58 sudocupuzzels
59
60
61
62
63
64
nageslacht 54 vlaktemaat 56 zangstem
De juiste oplossing kan gemaild worden naar een mailadres, of
de
65 ingeleverd worden bij een van 66
67
58 soortelijk gewicht 59 deel v.e. boom
redactieleden
(zie
volgende
uitgave).
Uit
de
goede
inzendingen
worden
elke
keer
één
of
meerdere
61 vlug 64 Greenwichtijd 65 kuip 66 muz- 68
69
prijsjes
verloot. 68 maand 69 land in Euiekinstrument
ropa.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie, Restaria Loon, Warme
Verticaal: 1 koraaleiland 2 rooms-katholiek 3 lok- a priori 30 Ned. omroep 32 ratelpopulier 34 etcetera
Bakker Degen, de Hubo, PLUS Verbeeten en BLOEMS.
spijs 4 diepe afkeer 5 op de wijze van 7 gebouw in 36 Europeaan 41 eerstkomende 43 ter inzage 46 slee
Amsterdam
9 telwoord
10 oosterlengte
aanslibbing
zelfkant 51 getijde 52 Europese
De
winnaars en 8deplan
oplossing
worden telkens
gepubliceerd11in de48
daarop
volgende49
uitgave.
liefdesgod 15 neerslachtig 17 een weinig 18 wa- hoofdstad 53 bagger 55 vogel 57 grote plaats 59 votering
19 iedereen
pech 21veel
domina
23 groot
Wij
wensen
puzzelplezier
toe! hert 24 oude gel 60 Engels bier 62 indien 63 wens 65 motorraces
lengtemaat 26 stoomschip 27 optocht 28 visbeen 29 67 blijkens de akten.
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Warme Bakker Degen
Warme Bakker Degen
Reclame: 15 t/m 20 maart
• ¾ Kruimelvlaai
Reclame:
15 t/m 20 maart
•• ¾
Wit
meergranen v-korn
Kruimelvlaai
•• Wit
kaiserbroodje
Wit tarwe
meergranen
v-korn

€
€€
€€

6,45
2,70
6,45
0,35
2,70

• Wit tarwe kaiserbroodje
€ 0,35
Reclame: 22 t/m 27 maart
• ¾ Mangovlaai
€ 9,90
Reclame:
22 t/m 27 maart
•• Wit
tarwe maisbrood
€€ 2,70
¾ Mangovlaai
9,90
•• Wit
Wit tarwe
pistoletje
€
0,35
tarwe maisbrood
€ 2,70
Wij• zijn
bezig
om
de
nieuwe
warenwetWit tarwe pistoletje
€ 0,35
telijke
benamingen
aan
onze
producten
Wij zijn bezig om de nieuwe warenwette geven.
Vandaar de
nieuwe
namen.
telijke
benamingen
aan
onze producten
te geven. Vandaar de nieuwe namen.
Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214
Irenestraat
2 Overloon
www.bakkerijdegen.nl
Tel.: 0478-641214

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl



Belangrijke telefoonnummers:

Belangrijke telefoonnummers:
11. Als
Alselke
elkeseconde
secondetelt,
telt,bij
bijlevensgevaar
of
heterdaad bel
onmiddellijk 112
levensgevaar
of dan
heterdaad,
2 Politie:
0900
8844
bel dan
onmiddellijk
112
Wijkagent
Cyril
van
den
Bosch, via
2. Politie: 0900 8844
Wijkagent
janne.blom@politie.nl
politie.nl
(Mijn
Buurt)
Anoniem
bellen:
33.Anoniem
bellen:
08000800
70007000
Huisartsenpost
Boxmeer
44.Huisartsenpost
Boxmeer
09008880
8880spoed
spoed
0900
opop
mama
t/mt/m
vr vr
tussen
tussen
17.00
08.00
uur,
in
het
17:00 - 08:00 uur.
weekend en op feestdagen, voor
5 Brandweer: 088 0208208
dringende medische vragen die
6 Maasziekenhuis Boxmeer:
niet kunnen wachten tot het
0485 845000
eerstvolgende spreekuur van uw
7 Meldingen bij Gemeente Boxmeer:
eigen huisarts
•
Groen, plein, 088
stoep,
fietspad, weg
5. Brandweer:
0208208
585911 of bij spoed
06 53735353
6.0485
Maasziekenhuis
Boxmeer:
www.boxmeer.nl
0485 845000 tab melding doen
Zorgloket: 0485
585865 0485 585911
7.•Gemeente
Boxmeer:

2

Redactie:
redactie@onseigenerf.nl

T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119
Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl

T 202664
06-11424617

www.onseigenerf.nl
Abonnement 2021:

€ 15,00

Bankrekening: NL36RABO0141410469
Kopij en/of advertenties voor
de uitgave van
aanleveren uiterlijk

24 maart
17 maart 20.00 uur

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

