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Adoptie Oudadoptiegraven 

Stichting Overloon War 
Chronicles zoekt naar oud- 
en nieuwe adoptanten 
voor de Commonwealth 
War Graves Commission- 

het Engels kerkhof aan de Vierlingsbeekseweg.

Stichting Overloon War Chronicles (hierna te noemen 
OWC) is voornemens de 281 militaire graven van de 
Commonwealth War Graves Commission op de Over-
loonse begraafplaats opnieuw ter adoptie aan te bie-
den. Deze adoptie wordt ondersteund door de Com-
monwealth War Graves Commission.

De Stichting is er zich van bewust, dat er vanuit het 
verleden door meerdere, voornamelijk lokale families 
aanspraak gemaakt kan worden op eerdere adoptie 
van graven, zelfs vanaf de ingebruikname van de be-
graafplaats in 1947. Helaas is het niet meer mogelijk 
alle rechthebbenden hiervan te achterhalen.

Alvorens defi nitief over te gaan tot het toewijzen van 
de graven is het daarom noodzakelijk om inzage te 
krijgen in hoeverre rechthebbenden hun aanspraak op 
adoptie opeisen dan wel hiervan afstand willen doen. 
De Stichting van haar kant zal de bestaande adoptie-
rechten respecteren.

De Stichting verzoekt daarom rechthebbenden om zich 
voor 1 april 2022 te melden en aan te geven of zij de 
adoptie willen voortzetten dan wel hiervan afstand wil-
len doen. Indien op voornoemde datum geen aanspraak 
is gemaakt op eerdere adoptie van een graf, gaat de 
Stichting er vanuit dat er geen rechthebbenden meer 
zijn of dat er geen belangstelling meer voor is en dat 
het graf opnieuw ter adoptie kan worden aangeboden.

Daarnaast is het vanaf heden voor personen, bedrij-
ven, scholen, organisaties en verenigingen mogelijk 
een graf te adopteren. Bij de aanvraag kan de kandi-
daat-adoptant een voorkeur uitspreken voor een be-
paald graf. OWC zal bij de toewijzing zoveel mogelijk 
rekening houden met de door de kandidaat-adoptant 
uitgesproken voorkeur.

Voor zowel oud- als nieuwe adoptanten geldt, dat zij 
zich niet meer hoeven aan te melden als zij dat in het 
recente verleden al aan OWC hebben gedaan.

Via de website van de Stichting kunt u het adoptiere-
glement lezen en zich aanmelden voor de adoptie van 
een graf. Kijk hiervoor op:
www.overloonwarchronicles.nl onder het kopje adoptie.

Met vriendelijke groeten,
Stichting Overloon War Chronicles.
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Het mag geen naam hebben

•  Veel plaatsen moesten het stellen zonder prins - wij hadden er maar liefst vijf!
Elke dag ’n verse - wie doet ons dat na…?

•  Beste Vladimir, oorlog hoort in een museum…

Tableau Marcial
mAr(t)s in overVloe(t)d

Twee bijzondere leden worden geëerd tijdens een 
uniek concert!

Piet Vloet, een échte accurate fanfareman die graag 
alles naar zijn hand zette, was een verenigingsmens 
in hart en nieren. Het kon zomaar voorkomen wan-
neer je op de zondag van het kerstconcert met de 
dennentakken nog in je haren bij Piet aanbelde om 
hem om hulp te vragen, hij opendeed keurig in zijn 
fanfare pak! Dan bromde hij wat, maar het kwam in 
orde! Piet Vloet, een markante man, knaojde wat, 
maar voor een fl es wijn regelde hij het wel!

Paul Arts, de goedlachse, vriendelijke man die door 
zijn uitstraling en zijn witte haar zo in het oog 
sprong verzorgde het slagwerk bij de fanfare. Niet 
alleen speelde hij, maar ook de fanfarejeugd kon 
op hem rekenen! Paul had het hartverwarmende 
vermogen om alle mensen groot, klein, muzikant of 
een toevallige hulp écht te zien en je daarmee ver-
bonden te voelen met de fanfare.

Komt u luisteren?
Zondag 27 maart rond de klok van 14 uur op een 
specifi eke locatie!

Nieuwe voorzitter voor
De Lónse Bieb! 

Eind vorig jaar hebben wij tijdens de jaarvergade-
ring afscheid genomen van José Stevens als voor-
zitter van onze bieb. Ruim 10 jaar geleden is José 
begonnen als vrijwilliger van De Lónse Bieb. José is 
een van de aanjagers geweest voor het behoud van 
de Lónse Bieb. Zij heeft destijds alles op alles gezet 
om zowel de gemeenteraad te overtuigen, als ook 
dit fi nancieel mogelijk te maken. Hierdoor kunnen 
we mede dankzij haar inzet nog altijd genieten van 
een eigen servicepunt in Overloon, waarmee lezen 
en voorgelezen worden binnen handbereik is voor 
jong en oud. 

Gelukkig zullen we niet volledig afscheid nemen van 
José binnen ons vrijwilligersbestand. José blijft be-
trokken als vrijwilliger om de Bibliotheek op School 
mede mogelijk te maken. Wij willen José via deze 
weg nogmaals heel erg bedanken voor al haar inzet 
en alvast voor haar toekomstige bijdragen voor de 
Lónse Bieb. 

Lotte Lemmens zal de rol van voorzitter overne-
men van José. Lotte is in 2020 toegetreden tot het 
bestuur, waarbij de vraag ontstond om het stokje 
over te nemen. Vanaf dit jaar is deze overname ook 
een feit. Lotte is getrouwd met Robert Lemmens. 

Ze hebben twee kinderen Tijn (7 jaar) en Janne (5 
jaar) en wonen met heel veel plezier midden in het 
prachtige Overloon. 

Wij wensen Lotte heel veel succes als voorzitter van 
De Lónse Bieb!
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Kerkberichten

Vieringen 13 maart en 20 maart

Zondag 13 maart 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ella Manders en Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintenties:
Jaargetijde, overleden ouders Jans-Bloo, en zoon 
Wim
Harrie en Marie Bardoel-van Duynhoven
Elisabeth Heemskerk-Raspe, vanwege verjaardag

Zondag 20 maart 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor

Misintentie:
1e jaar gedenking, Harrie Kroef

Kosterdienst
Zondag 13 maart – 19 maart
Tiny Willems, tel.: 0478 641814

Zondag 20 maart – 26 maart
Jeanne Peeters, tel.: 0478 641835

Zaterdag 26 maart tijdens gebedsviering
Jos van de Pas, tel.: 0478 641268

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 26, 27 
maart en 3 april 2022 bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk voor 15 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). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U 

kunt via de Omroep Land van Cuijk naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

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 even-
eens 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. 

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 be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

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



4

Agenda

Woensdag 9 maart Koken voor Ouderen in de foyer 
van De Pit. Aanvang 12:00 uur. Alleen op uitnodi-
ging.
Woensdag 16 maart Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Donderdag 17 maart Algemene Ledenvergadering 
KBO Overloon in De Pit. Aanvang 14:00 uur. Inloop 
vanaf 13:30 uur.
Vrijdag 25 maart Samen Eten en Ontmoeten bij Res-
taurant Museumzicht.
Aanvang 17:30 uur. Aanmelden bij Christine Hen-
driks bij voorkeur per e-mail: hendriksarts@gmail.
com of tel. 06 -13180710.
Donderdag 31 maart Wandeling IVN De Vilt Oeffelt. 
Vertrek vanaf De Pit om 13:00 uur. 
Woensdag 6 april Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zondag 10 april Gezellige middag met optreden van 
Zanggroep Palet van 14:00 tot 16:00 uur. Gratis toe-
gang.
Maandag 11 april Kijk op Kunst. Aanvang 20:00 uur. 
Thema: COBRA groep.
Woensdag 13 april Koken voor Ouderen in de foyer 
van De Pit. Aanvang 12:00 uur.
Alleen op uitnodiging.
Woensdag 20 april Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws, maar ook voor mogelijke 
veranderingen, die onverwacht aangebracht moe-
ten worden. 
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl (vergeet het tussenlig-
gend streepje niet)

Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering kan doorgaan en 
wel op donderdagmiddag 17 maart. Het jaarverslag, 
de fi nanciële stukken en het verslag van de Algeme-
ne Ledenvergadering van 23 september 2021 zijn 
op de website in te zien. Tijdens de pauze is er een 
foto-presentatie te zien en kunt u onder het genot 
van een kopje koffi e of drankje gezellig bijpraten. 
Na de pauze zal Troubadour Tonny Wijnands zorgen 
voor een gezellige invulling van de resterende tijd.

Handen ineen met Zanggroep Palet
Wij hebben als bestuur samen 
onze handen ineengeslagen voor 
het aanbod van een gezellige mid-
dag voor senioren. We laten ons 
graag verwennen maar óók ver-
rassen door deze Zanggroep van 

eigen bodem. Kom genieten en luisteren en voel 
je niet te jong, op zondag 10 april van 14:00 uur – 
16:00 uur. Locatie: De Pit.

KBO / SWOGB 
Kookcursus in De Poel in Rijkevoort
Dit voorjaar wordt er weer een cursus georgani-
seerd om (nog beter) te leren koken. Aan deze 
cursus kunnen zowel mannen als vrouwen deelne-
men. Er kunnen maximaal 6 personen deelnemen 
om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven. 
De docent stelt in overleg met de deelnemers het 
menu vast en zorgt voor de inkoop van de ingredi-
enten. De cursus wordt gegeven om de 2 weken op 
de woensdagavond en start om 5 uur. Na het koken 
wordt uiteraard het 3- of 4-gangendiner gezamen-
lijk opgegeten. Tijdens de laatste les die op 29 juni 
zal plaats vinden worden ook de partners uitgeno-
digd voor het afsluitende diner.
Het is tijdens deze cursus leerzaam maar vooral ook 
gezellig om samen te koken en te eten. Het is in 
principe voor mannen, maar ook vrouwen van 55+ 
zijn zeer welkom om zich aan te melden. Er wordt 
pas gestart als er 6 deelnemers zijn wat meteen ook 
het maximale aantal is.

De voorlopige data zijn als volgt:
Woensdag 23 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1, 15 
en 29 juni.
De kosten voor deelname zijn 80 euro per persoon. 
Dit bedrag wordt geïncasseerd door de SWOGB. De 
inkopen voor het koken worden gedaan door de 
docent en worden gezamenlijk betaald.
Aanmelding kan voor Overloon bij: Secretariaat Wil 
Philipsen tel. 06-34992950 of bij: Jan Brienen Rijke-
voort, coördinator kookcursussen, tel. 0485-371292, 
e-mail jan.brienen1941@gmail.com)

Jeu de Boules ook in de winter
Jeu de Boules is bij uitstek een spel wat buiten ge-
speeld wordt. We kennen de sport als een balspel 
wat vooral op de Franse dorpspleinen gespeeld 
wordt. Inmiddels is het spel uitgewaaid naar vele 
landen. Ook in Nederland wordt het in vele dorpen 
en steden gespeeld. De banen waar het balspel ge-
speeld wordt bevinden zich vaak rondom de dorps-
huizen of dorpspleinen. Vanuit o.a. Overloon kwam 
de vraag of jeu de boules ook in de wintermaanden 
mogelijk is, maar dan binnen. In Overloon wordt nu 
in de Raayhal jeu de boules gespeeld. In de maan-
den april tot oktober verhuist het gezelschap weer 
naar buiten. 

Raayhal/Overloon
Op woensdagmiddag 13:45 tot 16:15 uur zijn 14 
mensen aanwezig om op 3 banen jeu de boules te 
spelen. Eerst wordt er voor elke baan een lange mat 
uitgerold als speelveld. Aan het einde van de baan 
een kleine balk om de boules tegen te houden als 
er te hard ingespeeld wordt. Dan kan het spel be-
ginnen.
Elke baan bestaat uit 2 teams die het tegen elkaar 
opnemen. Willekeurig wordt het kleine balletje 
op het einde van de baan neergelegd. Iedere spe-
ler heeft 3 boules om te werpen. De eerste speler 
gooit/werpt zijn eerste boule. Snelheid en richting 
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zijn heel belangrijk want je moet je boule zo dicht 
mogelijk bij het kleine (rode) balletje plaatsen. Ie-
dereen/team probeert zijn boules zo dicht mogelijk 
bij het rode balletje te plaatsen maar soms is men er 
ook op uit om de andere weg te kaatsen. Ja, men 
wil allemaal winnen! Maar het grootste gewin is de 
gezelligheid van dit spel en het samenzijn. 

Jeu de boules is een simpel en leuk spel wat snel 
opgepakt wordt. Wat men nodig heeft zijn enkel 
de 3 boules. Deze zijn per speler verschillend voor 
herkenning in het spel. De grootte van de boules 
zijn gelijk, gewicht en kleur kunnen variëren maar 
vooral de vormen op de boules zijn verschillend. 

Ontmoeten en gezelligheid staat voorop
Jeu de boules binnen is een mooie activiteit met veel 
spelvreugde. De spelers kijken uit om weer buiten 
aan de slag te kunnen. De groepen zijn in de zomer-
maanden groter. De baan is anders waardoor het 
spel concentratie vergt. De boules rollen dan ook 
niet in rechte lijnen en worden vertraagd door de 
ondergrond van het speelveld. Dat maakt het spel 
spannender en maakt ook het niveauverschil van de 
spelers duidelijk. Maar ook hier, de ontmoeting en 
de gezelligheid staan centraal.

Zin om ook eens kennis te maken met Jeu de Bou-
les neem dan contact op met onze coördinatoren: 
Riny van Vegchel tel. 0478 – 546277 of Bert Vloet 
tel. 0478 - 641698

Kienen weer gestart
Op woensdag 2 maart zijn we weer gestart met kie-
nen. Na een lange onderbreking zijn we dan toch 
echt weer gestart op 2 maart. Iedere 1e en 3e woens-
dagmiddag van de maand kunt u terecht in de foyer 
van De Pit om te kienen. De bijdrage is € 5,00 per 
deelnemer. Hiervoor ontvangt u een kienkaart en 

maakt u kans op een van de vele prijzen. Aanvang 
om 14:00 uur. Eindtijd rond 16:30 uur
Wij hopen op 16 maart weer velen van u te ontmoe-
ten.

Start computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen 
gemeente Boxmeer (SWOGB) 
start in maart 2022 weer met 
speciaal op ouderen gerichte 

computercursussen van maximaal 1 cursist per do-
cent.

De cursussen worden in De Pit te Overloon gegeven.

Cursisten zullen over tijdstip en datum persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows 10 (11), Word, Excel en speciaal op Inter-
net gerichte cursussen. Ook de cursus fotobewerken 
geniet veel belangstelling.

Daarnaast kunt u deelnemen aan een cursus “Ge-
bruik van iPad of Android tablet”.
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt 
hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen 
de € 15,00 en € 20,00.
U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij Jeanne van Vught, secretaris 
SWOGB, tel. 0485-792020. 
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op 
de website: www.swogb.nl onder de naam : Machti-
gingsformulier computercursus versie 092021

In Overloon kunt u informatie inwinnen bij:
Han Daamen telefoon 06-23528881 
Jan Arts telefoon 06-29160553
Rien Rats telefoon 0478-641737

ZooParc wint zilver ‘Leukste Uitje’

ZooParc Overloon heeft zilver gewonnen bij de ver-
kiezing van het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. 
In totaal zijn 75.000 stemmen uitgebracht in de 
door de ANWB georganiseerde wedstrijd.

De stemmers hebben de Brabantse uitjes beoordeeld 
op prijs/kwaliteit, sfeer, faciliteiten, klantvriendelijk-
heid en aanbod. ZooParc werd dit jaar vooral po-
sitief gewaardeerd op de complete beleving en de 
echte Brabantse gezelligheid. Roel Huibers, general 
manager van ZooParc, is trots op de zilveren medail-
le: “Wij zijn erg blij dat we deze mooie prijs hebben 
gewonnen.”
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IJssalon Clevers in Overloon
is op zoek naar versterking van het vaste team.

Wij hebben 2 openstaande vacatures: 
medewerker ijssalon (PT/FT)

en
assistent bedrijfsleider(ster) (PT/FT)

U kunt solliciteren via onze website:
werkenbijclevers.nl

of een mail sturen naar
r.schelbergen@clevers.nl

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

MARGO Beauty & Ismakogiepraktijk

Zie pagina achteraan.

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

1122 mmaaaarrtt  SSttiilltteeddaagg –– MMiinnddffuullnneesssscceennttrruumm VVeennrraayy 
1144 mmaaaarrtt EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss   vvooll 
2255 mmaaaarrtt WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’ DDoooorr  SSyyllvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess 
22 aapprriill  DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 
99&&1100 aapprriill BBaassiissccuurrssuuss iinnttuuïïttiieeff ccoommmmuunniicceerreenn mmeett ddiieerreenn 
2255 aapprriill EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 

AAggeennddaa,, mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!!

Ruimte voor úw ideeën!
Poetshulp gezocht

Hallo! Wij zijn op zoek naar een poetshulp
voor 3-4 uur in de week.

Dagdeel in nader overleg te bepalen. 

Interesse? Neem contact met
Sacha Nabuurs

(D’n Hof 34) via 06-23903428.
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Hoe zou het met Marlies van Dijck zijn?
De berichten in “Ons Eigen Erf ” gaan normaliter over 
“ons eigen Overloon”. In een serie artikelen wil de 
redactie aandacht besteden aan oud-Overloners, die 
niet alleen hun geboortedorp maar ook hun vaderland 
verlaten hebben om een bestaan elders in de wereld 
op te bouwen. Hoe is het hen vergaan? Deze keer een 
verhaal over Marlies van Dijck, die in 1984 als 20-jarige 
naar Australië vertrok.

In huize “de Mel” kregen Geert en Dora van Dijck zes 
kinderen. Marlies was een van de zes. Haar vader was 
de dorpsonderwijzer en Dora had haar handen vol aan 
het gezin. Samen met de dorpsonderwijzer zorgde ze 
voor lekker eten uit een kelder 
vol met gewekte peren, ker-
sen, pruimen en zelfgemaakte 
jam.
Na de Mariaschool ging Mar-
lies naar Stevensbeek om ver-
volgens in Venlo, de Middelba-
re Land- en Tuinbouw school 
te bezoeken. ”Na 6 maanden 
haakte ik daar af en startte de 
opleiding “Kostuum naaien en 
Mode ontwerp”. “Na deze op-
leiding stopte ik met studeren 
en verliet ons warme nest in 
Overloon. Ik vertrok in de zo-
mer van 1984 naar Australië”.

Marlies had al 3 jaar verkering en de familie van haar 
vriend vertrok naar Australië. ”Ik mocht mee en had 
wel zin in een avontuur!” “Na een reis van meer dan 
16.000 kilometer (wat was dat ver … ik kon niet even 
terug) arriveerden we in de prachtige stad Sydney”.

“Alles was er anders….het was winter toen ik aan-
kwam en ik droeg mijn Hollandse zomerkleren. Met 
mijn schoolengels kwam ik niet ver. We woonden bij 
de ouders van mijn vriend en zijn broers en zussen. 
Toen Pap en Mam naar Nederland vertrokken om iets 
te vieren kreeg ik een cursus in huishouden. De Jon-
gens gingen naar hun werk, de meisjes naar school en 
daar zat ik dan de hele dag. Ik kon nergens heen want 
ik reed nog geen auto. Het was niet altijd leuk, maar 
ik sloeg me er doorheen”. Even naar huis bellen zat 
er voor Marlies niet in, want dat kostte toen $10 per 
minuut. In het begin schreef ik veel brieven. ” E-mail of 
chatten bestond nog niet”. 

Toen de ouders van mijn vriend terugkwamen, organi-
seerde mam werk voor me bij vrienden die een “tailo-
ring business“ hadden. “O, wat een ellende, het waren 
Hollanders, maar ze werkten in inches en ik had nog 
nooit van een ”inch” gehoord en maakte fouten ….. 
wat een afgang voor mij”. Het was ook niet echt wat 
Marlies wilde want… “ ik zou een beroemde Fashion 
Designer worden met mijn eigen zaak. Ik wist al dat 
die zaak de naam “Blackbird Fashion” kreeg, genoemd 
naar mijn ouderlijk huis “de Mel””. Echter …. Marlies 
mocht ritsen in vieze oude mannenbroeken vervan-
gen, broeken korter maken en noem maar op… en dat 
voor $150 per week.

“Het viel niet mee om mijn draai te vinden. We wilden 
ook zelfstandig gaan wonen en dat lukte, maar het 
was vreselijk eenzaam. We trokken in een “half huis” 
van platen gebouwd zonder riolering. We hadden een 
wc buiten met een ton, maar sorry dat deed ik niet. 
Dan maar een camping-wc, die dan mee ging in de 
auto naar mijn werk om die daar leeg te maken”.

Omdat Marlies op een “working Holiday visum” in 
Australië was had ze een retourticket en wilde graag 
even naar huis. Toen de vakantie in Overloon erop zat 
en ze op het vliegveld arriveerde was haar visum ver-
lopen”. Ons pap had het al tegen mij gezegd, maar ik 

wist zelf toch alles beter. Het duur-
de 6 maanden voordat ik op 14 fe-
bruari 1986 weer in Australië arri-
veerde en op 5 april van hetzelfde 
jaar trouwden we”.

“Mijn man moest hard werken, 
vaak 6 soms 7 dagen per week. Ik 
besloot om bij het familiebedrijf 
mee te helpen. Aan de lopende 
band pakte ik frikandellen en kro-
ketten in en maakte Javaanse saté. 
Die producten demonstreerde ik in 
supermarkten en stond op festivals. 
Het was hard werken, maar dat 
vond ik niet erg”.

“Intussen was ik zwanger en stopte met werken. Toen 
mijn oudste dochter Shauny naar school ging, begon 
ik me eindelijk echt thuis te voelen”. Marlies kreeg 
drie dochters en had het druk met helpen op school 
als leesmoeder, voorbereiding van heilige communie 
en vormsel. “Ik maakte eindelijk vrienden en verdiepte 
me ook in reiki, meditatie en massage en ik had het 
goed met mijn gezinnetje, maar soms voelde ik me 
toch alleen en verdrietig”. Door haar omgeving werd 
het altijd op heimwee afgeschoven, maar uiteindelijk 
werd duidelijk dat ze niet gelukkig was in haar rela-
tie. “Ik had 3 prachtige dochters … we bouwden ons 
droomhuis …. ik had alles, maar ik voelde me doodon-
gelukkig”.

“In 2002 was Pap erg ziek en ik ging samen met Geert 
Jan, mijn broer die ook in Australië woont, naar huis, 
om samen te zijn voor ons paps afscheid. 6 Maanden 
later gingen mijn echtgenoot en ik uit elkaar. Hij wilde 
de kinderen bij zich houden en dat betekende dat ik 
alleen verder moest”. “Ik was boos, verdrietig, voelde 
me ziek en doodellendig. De kinderen waren klein en 
ik had al die tijd voor ze gezorgd terwijl mijn echtge-
noot hard werkte. Hoe moest dit verder?”

Marlies moest werk vinden. Ze had geen carrière om 
op terug te vallen. Ze had zelfs nog nooit voor een job 
gesolliciteerd. Toevallig zag ze een “free course” ge-
adverteerd bij het Rode kruis. Daarna volgden nog 10 
gratis cursussen. “Ik wist niet waarom, maar wist wel 
dat ik het moest doen”. En zo kwam er ook een “hand 
and nail“ free cursus op haar pad en Marlies schreef 
zich weer in. Het was allemaal voor vrijwilligerswerk. 
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sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Overloonseweg 10a,5821 EE - Vierlingsbeek. 
tel.: 0478 - 562231 - info@martensasperges.nl

www.martensasperges.nl

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

Vanaf zaterdag 19 maart gaan de deuren van 
onze aspergewinkel weer open!
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“Mensen die mij goed kennen weten dat ik al mijn 
hele leven nagels bijt. We moesten elkaars handen en 
nagels verzorgen en nagellak aanbrengen. Ik schaam-
de me dood want door al mijn stress had ik echt geen 
nagel om te lakken”.

“Ik raakte aan de praat met de andere participanten 
en vond uit dat ze vrijwilligers in een huis voor dagbe-
steding voor bejaarden en dementia nodig hadden. Ik 
gaf mijn telefoonnummer en twee dagen later kreeg 
ik een telefoontje”. Zo ging Marlies van start met een 
nieuwe carrière, van fulltime moeder, vrijwilligster, 
vrijwilligster en weer vrijwilligster naar uiteindelijk 
werk in de zorg. Ze moest natuurlijk wel allerlei cur-
sussen volgen, die met de zorg te maken hadden. Om-
dat Marlies niet fulltime kon studeren en geld moest 
verdienen, ging dat in kleine stappen. “In mijn werk-
boekje van mijn vormsel in Overloon,  schreef ik dat 
ik met bejaarden wilde werken. Dat was er nooit van 
gekomen. Nu ben ik tevreden en dankbaar en ik ben 
nog meer dankbaar voor de kansen die mensen, die 
toevallig op mijn pad kwamen, me gegeven hebben. 
Ze zagen iets in mij, iets wat ik zelf nog helemaal niet 
wist”.
Vrijwilligerswerk doen komt er tegenwoordig niet 
meer van, maar ik werk nog steeds in de zorg bij men-
sen thuis.

“Mijn huidige partner leerde ik kennen in het dagver-
blijf voor mensen met dementie. Ik was niet op zoek, 
maar het gebeurde gewoon. De ringen kochten Llew 
en Marlies in Duitsland en “We sealed it with a kiss”. 
“Ik vond het erg  fi jn dat mijn familie Llew direct ac-
cepteerde en het was nog fi jner dat mijn kinderen hem 
als een tweede vader zien. Inmiddels alweer 14 jaar ge-
leden kochten we samen een huis en maakten er een 
thuis van”.

En Overloon? Er zijn zoveel mooie herinneringen: 
“Spelen met de hondjes Lexie en later Duffi e van buur-
man Marinus die met zijn zeis het gras kwam snijden. 
Veel kinderen in onze buurt om mee te spelen: die van 
Vloet, Bloemen, Borghs en Stappers. We klommen sa-
men vaak in de kastanjeboom en treurwilg bij ons huis. 
De takken waren de lianen als we Tarzan speelden, 
spelen in een zwembad van kratten en zwart plastic 
onder de kersenboom in de tuin bij de Végé met een 
knutselkelder met pick-up waar we “kom van dat dak 
af” op draaiden. Samen met Evert van Jan de 
Slegter kersenpannenkoeken eten en stiekem 
kijken hoe een varken geslacht werd, zingen 
in de kerk bij het koortje van Zuster Nicolet-
te en later bij het Jongerenkoor, spelen in een 
ondergrondse hut in de Loonse bossen en op 
de zandbergen bij de eerste huizen op de Prit-
ter, vrijen met leuke jongens uit Vortum”.

Gelukkig kon Marlies regelmatig naar “de 
Mel”. “Dan liep ik door het hele huis heen, 
zelfs de kelder in en door de tuin. Fijn, ik ben 
thuis. Fotoalbums doorbladeren. Er was al-
tijd nog wel een fi ets in het “Melleschöpke”. 
Rondje door het dorp fi etsen, en door het bos 
bij het museum. Effe bij Margot op de koffi e”. 

Wat ik echt gemist heb, zeker in de eerste periode, zijn 
vrienden, mijn ouders, zussen en broer. Ik was er nooit 
bij in goede tijden en slechte tijden. En mijn familie 
was niet in Australië om hoogtepunten samen te bele-
ven en vieren. Ook 38 jaar later mis ik mijn zussen met 
hun gezinnen. En natuurlijk mijn beste jeugdvriendin 
Margot. Op mijn kast staat al sinds 1984 een foto van  
Margot en mij”. Holland zelf mis ik niet.

Marlies was 20 jaar toen ze vertrok. “Zo jong denk ik 
nu, zou ik het anders hebben gewild? Nee, echt niet. Ik 
ben nu minder avontuurlijk, maar vind het nog steeds 
leuk om mensen te ontmoeten die anders zijn. Ik ont-
moet mensen van alle landen over de hele wereld, van 
alle religies, rijk en arm. Dat fascineert me nog steeds. 
Ons pap zei altijd ”ons Lies göt nog mit het circus mit” 
Hij had het niet verkeerd”.

Mijn thuis nu is hier met Llew en mijn lieve dochters:  
Shauny 31, Racquel 28 Ephraim haar echtgenoot en 
Cassidy 25. En in 2022 ga ik voor het eerst oma worden. 
Hopelijk kan ik wat van die warmte bij “de Mel” over-
dragen aan onze kleinzoon. Ik ga hem vast en zeker 
vertellen over Overloon en mijn fi jne jeugd.

Ons pap zei tegen mij “Makt dur het beste van”. “Nou 
Pap, dat probeer ik elke dag te doen. Al bijna 38 jaar. 
lang”.
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HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL
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Opbrengst meerijdritten Militracks
naar hulp aan Oekraïners

Oorlog hoort in een museum,  dat is al 75 jaar de 
slogan van Oorlogsmuseum Overloon. Deze bood-
schap is nog altijd onverminderd relevant en dat 
blijkt nu ook maar weer. Op dit moment staat de 
westerse wereld voor de bizarre situatie dat een 
soevereine staat in Europa wordt aangevallen. Die 
situatie is herkenbaar vanuit de geschiedenis van de 
20e eeuw. Als museum is dat precies waarop we hui-
dige generaties willen attenderen.

Op 14 en 15 mei staat Militracks weer op het pro-
gramma. Een evenement dat de grootste in zijn 
soort is op het gebied van Duitse voertuigtechniek 
uit de Tweede Wereldoorlog. De vraag die het mu-
seum zichzelf heeft gesteld is, of het militair-techni-
sche evenement tegen de achtergrond van de situa-
tie in Oekraïne door moet gaan.

Tijdens Militracks rijden tientallen Duitse militaire 
voertuigen uit de Tweede Wereldoor-
log over een parcours op het museum-
terrein in Overloon. De bezoekers kun-
nen na het kopen van een extra kaartje 
ook meerijden met deze voertuigen. 
De netto opbrengst van de meerijdrit-
ten wordt gedoneerd aan steunfond-
sen voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Het wordt zo een hulp-
actie en het museum verwacht dat de 
meeste bezoekers en voertuigeigena-
ren daar wel achter kunnen staan.

Militracks 14 & 15 mei
Militracks is geen politiek evenement 
en dat weten bezoekers en deelnemers 
ook. Tijdens het weekend zijn er Duitse 
motoren, personenvoertuigen, vracht-
wagens, halfrupsen en pantservoertui-

gen te zien, vooral afkomstig van de Wehrmacht. 
De Duitse voertuigtechniek was ten tijde van de 
Tweede wereldoorlog vaak kwalitatief beter dan de 
geallieerde. Bij Militracks laten we dat zien, want 
die Duitse voertuigen rijden rond op het speciale, 
anderhalf kilometer lange parcours in het museum-
park en er wordt zo nu en dan ook live gesleuteld. 
Daarnaast is er een militaria-markt en ook het mu-
seum is toegankelijk tijdens Militracks.

Het evenement werd diverse keren uitgesteld van-
wege Covid-19. Het kan jaarlijks op veel belangstel-
ling rekenen en ook dit jaar worden zo’n 15.000 
bezoekers verwacht. Een groot deel van de tickets 
is al verkocht, maar er zijn nog zo’n 5000 tickets 
beschikbaar. Meer informatie is te vinden via www.
militracks.nl.

Foto: Walter Schwabe

Overloonse Bridgeclub

Op 23 februari hebben we het bridgen weer hervat 
met een vrije avond. De 3 sterkste paren in lijn 1:
1 Corrie Hartong & Math Keulards 60.42%
2 Luus van Son & Thea Peters 55.56%
3 Jac Huijs & Piet Willems 54.51%

In lijn 2 waren de 3 hoogst scorende paren:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 59.17%
2 Ria & Kees van Son  58.33%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 56.67%

Op de eerste maartwoensdag hebben we de compe-
titie hervat.
De 3 best scorende paren in de gele lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 61.11%
2 Marijke v.d. Boom & Aike van Glabbeek 59.72%
3 Tonny van Ham & Mieke Stappers 59.03%

In de groene lijn waren de sterkste paren:
1 Mien Kuenen & Paul Vloet 62.29%
2 Margriet & Jan Mater 57.75%
3 Mia Henckens & Mieke Jacobs 50.00%
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       Elke dag geopend! 
Maandag, dinsdag en donderdag 

     ook ‘s avonds      

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

De Bergkamp 32 
5825 AG Overloon 
Tel: 04 – 640 520 
Mobiel: 06 – 2500 5743 
Email: info@fysioteunissen.nl 
Internet: www.fysioteunissen.nl 

- Therapie aan huis en instelling

Fysio Teunissen brengt u weer in beweging 

• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

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

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl

Persoonlijk en begripvol
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Hieronder weer twee foto’s waarvan we weinig we-
ten. De eerste is de bouw van iets. De pastoor staat 
er ook bij wat niet wil zeggen dat het een kerk of 
zo moet zijn. Het nummer is C01804, te vinden op 
de site.

De rechtse foto is een heel oude. De kleuters zijn 

nu zeker in de 80 of nog ouder. Op de site staan 
verschillende namen, maar er ontbreken er nog een 
paar. Misschien staat uw opa of oma er wel bij. Het 
nummer is A00721. 

Veel kijkplezier op:
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Beginnen met Hardlopen – Diplomaloop

Lopen is leuk! Lopen is een 
hele normale activiteit voor 
het lichaam en is gezond! 
Bij AV Sporting leren we 
je echt naar een doel toe 
te werken en wel om 5 km 

aaneengesloten te rennen. Tijd is niet belangrijk, 
gewoon 5 km hardlopen! In 12 weken tijd wordt 
in een rustige opbouw het hardlopen aangeleerd. 
De cursus wordt afgesloten met een 5 km duurloop 
waarvoor je een diploma ontvangt, de “Diploma-
loop”. In maart 2022 starten we weer met een cur-
sus in Boxmeer en in het najaar met een cursus in 
Overloon. Na de Diplomaloop kun je natuurlijk bij 
AV-Sporting blijven lopen. Er zijn trainingen in Box-
meer en Overloon op verschillende dagen en tijden 
van de dag.

Hardlopen voor beginners
Een loopcursus kan om vele redenen nuttig zijn 
maar bij AV Sporting Boxmeer vinden we het be-
langrijk dat je op een gestructureerde manier bles-
surevrij leert hardlopen. In onze cursus komen de 
volgende onderwerpen aan bod zoals warming-up 
en cooling-down, hardlooptechniek, het voorko-
men van blessures, voeding, schoenen en kleding. 
Met deze goede basis blijft hardlopen ook op de 
lange termijn leuk en blijf je makkelijk blessurevrij.

Training/Cursus Boxmeer 2022
De cursus start op 16 maart. De trainingen zijn we-
kelijks op woensdagavond van 18:30 tot 19:30 op 
onze 400m (gravel-)baan op sportpark “de Brest” 
aan de Graafseweg 36A te Boxmeer. Afsluiting van 
de cursus is op 11 juni met de genoemde Diploma-
loop.

Aanmelden
De cursuskosten bedragen € 40,-. Voor dit bedrag 
word je voor een periode van 3 maanden lid van 
A.V. Sporting Boxmeer. Daarmee ben je voor deze
periode ook lid van de Atletiekunie en automatisch
verzekerd. Heb je nog vragen of wil je je aanmel-
den, stuur dan een email naar:  beginnerscommis-
sie@avsportingboxmeer.nl. Vanwege het beperkte
aantal plaatsen is aanmelden via email noodzakelijk.

Atletiek Vereniging AV Sporting Boxmeer
De nieuwe gemeente Land van Cuijk kent verschil-
lende sportverenigingen die zich bezighouden met 
hardlopen. AV Sporting Boxmeer is actief vanaf 
sportlocaties in Boxmeer en Overloon en heeft en-
thousiaste leden uit een gebied van dik 10 km rond 
Boxmeer en Overloon! De club bestaat 20 jaar en 
dat wordt dit jaar groots gevierd!

Lopen is leuk! Iedereen kan leren hardlopen!
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

elke 2 weken een ander 4/5 gangen menu
helemaal voorbereid, alleen nog even

opwarmen volgens de instructies!

www.boompjes-restaurant.nl
0478-642227

BOOMPJES VOOR THUIS

Verse sushi op bestelling
gemaakt, om de hele avond

van te genieten!

Do t/m Zo
www.bonsai-sushi.nl

0478-700518

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
Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Agenda
2022
9 maart
KBO, Koken voor Ouderen
12 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
13 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag

16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
17 maart
KBO, Algemene Ledenvergade-
ring, de Pit, 14:00 uur
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
25 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
Restaurant Museumzicht, 17:30 
uur

26 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
28 maart t/m 3 april
Samen Sterk, collecteweek goede 
doelen
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur

Het weer 

Februari zacht nat,
maar toch zonnig.
Winter ook zacht,
rest normaal.

De eerste februaridag begonnen we meteen zon-
loos. Er zouden nog fl ink wat dagen volgen, waar-
bij de zon het vrij moeilijk had. Toch bleef op mijn 
station het aantal echt zonloze dagen beperkt tot 
slechts twee. Die somberheid bij aanvang had te 
maken met lagedrukgebieden. Met dientengevol-
ge dat op zondag de 6e het een totaal verregende 
dag werd. Er viel maar liefst 24 mm regen. Later in 
de maand zouden nog twee dagen volgen, waarbij 
ook meer dan 10 mm regen viel. De temperaturen 
waren geregeld aan de hoge kant. Op de 9e werd de 
nachttemperatuur niet lager dan 8 graden. Nadien 
volgde, met een wat helderder weertype, enkele 
dagen met lichte vorst. Maar dat mocht nauwelijks 
naam hebben.

Rond de 18e werd het zeer onstuimig, met zware 
rukwinden. Toch bleef de schade in onze regio be-
perkt, tot enkele omgewaaide bomen en wat afge-
waaide dakpannen. In de kustprovincies kwam juist 
veel schade voor. Tijdens die dagen met veel wind, 
kwam er ook nog een fl inke portie neerslag omlaag. 
Naast regen, ook een onweersklap met een hagel-
bui. De laatste week steeg de barometer en werd 
het weer een stuk rustiger. Er volgde zelfs een paar 
heldere dagen en kon ik op de laatste februaridag 
nog de laagste waarde van de maand noteren. Het 

vroor die nacht 4 graden en daarmee was Overloon 
een van de koudste plekjes van Nederland. Al met 
al zijn de carnavalsdagen zeer zonnig verlopen en 
daarmee is het totaal met 109 zonuren nog ruim bo-
ven normaal uitgekomen. Normaal schijnt de warm-
tebron 85 uren. Toch was het met 98 mm een natte 
maand. Normaal valt er 58 mm. In Sint Hubert viel 
145 mm. Het gemiddelde aan temperatuur komt uit 
op 6.6 graden. Net binnen de top 10. Normaal is 3.9 
graden. 

De hele winter is ook erg zacht verlopen. Het ge-
middelde over de voorbije drie maanden was 5.5 
graden. Dat betekent plaats 4 in de top 10. 2016 
en 2020 haalden 6.1 graden en de warmste winter 
werd die van 2007, 6.4 graden. Wat de neerslag en 
het aantal zonuren betreft waren we nauwelijks 
van normaal verwijderd. 190 mm neerslag en 195 
zonuren. Dat kwam omdat december en januari aan 
de sombere kant waren. Met de neerslag was het 
net andersom.

Inmiddels zijn we aan de nieuwe maartmaand be-
gonnen. Een rustige start met droog weer en fl ink 
wat zon. Wel frisse nachten.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je luistert 
naar mijn dagelijkse weerpraatje via radio Maas-
land FM 89.6 en wel om 12:30, 13:30 uur en verder 
ook in de avonduren met herhalingen. 

Weerman Bert Vloet
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De weegschaal jouw humeur niet

Een betere balans te vinden;
Te kunnen genieten van een gezond
voedingspatroon;
Zelf de regie te nemen om...

Tijd om...

langer te laten bepalen;

TE KUNNEN STAAN WAAR JIJ EIGENLIJK
ZOU WILLEN STAAN!

Wist je dat...
Je mogelijk in aanmerking komt
voor een vergoeding vanuit de
aanvullende verzekering!

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN
GRATIS KENNISMAKING!

Anke Philipsen
Voedingconsulent & Mental Coach
anke@rootscarrots.nl
www.rootscarrots.nl

Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  
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31 maart
KBO, Wandeling IVN de Vilt Oef-
felt, vertrek de Pit, 13:00 uur
4 t/m 7 april
KBO, Oosterse Dagen
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
9 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
9 april
Fanfare, Loën’s got talent
10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag 
met Palet, de Pit, 14:00 tot 16:00 
uur
11 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit, 20:00 
uur
13 april
KBO, Koken voor Ouderen
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 
uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 20:00 
uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Mu-
ziekavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 
uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 mei
KBO, Vrijwilligersdag
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
21 mei
KBO, Dagreis
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis

5 en 6 juni
Openluchttheater, Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes uit Eindhoven
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur 
19 juni
Openluchttheater, America in 
Songs door Senior String Band, 
13:30 uur
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juni
KBO, Fietspicknick
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek, Openluchttheater
27 juli
Openluchttheater, Familievoor-
stelling, 14:30 uur
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar 
van Os door Toneelvereniging 
Mariahout, 14:30 uur
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
24 augustus
Openluchttheater, Familievoor-
stelling, 14:30 uur
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen

18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
5 november
Gilde Drumshowband, “Out of 
the box”
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
24 november 
KBO, Algemene Ledenvergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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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, met vermelding van jouw naam en tele-
foonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 13 maart.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door
MARGO Beauty & Ismakogiepraktijk.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 23 februari: Truus Linders-Hermans 
(TROOSTCADEAUTJES).

1 2
3456

7 8
9

In elk vakje moet een 
cijfer van 1 tot en met 
9 ingevuld worden. Je 
moet de lege vakjes zo 
invullen, dat in elke rij, 
elke kolom én elk blok 
de cijfers 1 tot en met 
9 slechts één keer voor-
komen.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en di-
agonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing.

ADER
ANEKDOTE
DOLER
DWANG
ENTEN

ERFENIS
GOEROE
HANDELSREIZIGER
HEENWEG
INDRINGER
KEUR
KOMIEK
MITS
NIMF
NORG
ONDERSCHEID
ONGEMEEN
OOGLID
PANIEK
PLENGEN
POOLS
PRIK
PROPPENSCHIETER
PUNTER
ROYAAL
RUNE
SPANJE
STEE
SUBIET
VERBAZING
VOEDINGSMIDDEL
WAKE

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

5 9 6
7 5 1

4 2
9 8 5

7 1 6 9
8 3

8 7
2 9

4 9 5 1
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