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Juf Mia neemt afscheid van peuterspeelzaal ’t Smurfje 

In 1982 kwam Mia en Lou Dekkers ter ore dat er een 
boerderijtje (van verre familie van Lou) te koop was 
aan de Stevensbeekseweg in Overloon. Ze twijfelden 
geen moment. Voor handbalclub Beek en Donk waar 
Mia lid van was, was destijds drie jaar lang Overloon 
de uitvalsbasis voor het jaarlijkse kamp. Reden genoeg 
voor dit jonge stel om zich hier defi nitief te settelen. 
Mia is geboren en getogen in Beek en Donk en werk-
te daar vier jaar bij de peuterspeelzaal. In Overloon 
groeide het aantal kinderen fl ink in die jaren en daar-
om ging Mia in februari 1983, in eerste instantie als 
vrijwilliger, als juf Mia aan de slag bij peuterspeelzaal 
’t Smurfje destijds gevestigd aan het Kerkpad. 

Samen met Bep Beelen was ze begonnen als peuter-
leidster en hadden ze twee halve dagen per week de 
zorg over een groep van circa 20 kinderen. In de eerste 
jaren was de peuterspeelzaal elke ochtend geopend, 
maar later, toen het totale aantal peuters in Overloon 
groeide naar 70 opende ’t Smurfje hele dagen haar 

deuren. ‘Vroeger was er een maximale groepsgrootte 
van 20 kinderen, ongeacht de grootte van het peu-
terlokaal’, vertelt Mia, ‘maar tegenwoordig wordt de 
groepsgrootte bepaald door een maximaal aantal kin-
deren per vierkante meter’. Ook het werken als vrij-
williger behoorde vanaf 1993 tot de verleden tijd. De 
benodigde opleidingen moesten worden gevolgd en 
afgerond om steeds maar weer aan de eisen des tijds 
te voldoen. 

Mia verloochent haar afkomst niet, met haar Brabant-
se tongval vertelt ze dat ze het altijd ‘kei gèr gedaon 
hèt’. Op de vraag of de kinderen nu anders zijn dan 
38 jaar geleden antwoordt Mia dat de kinderen niet 
veranderd zijn. ‘Het kind blijft het kind, dat verandert 
niet. Het is de maatschappij die verandert. De kinderen 
zijn op die leeftijd nog zo puur. Dat heeft ervoor ge-
zorgd dat ik mijn werk altijd met een glimlach op mijn 
gezicht deed’. Anekdotes zijn er teveel om op te noe-
men. De mooie momenten zijn ontelbaar. Wat Mia aan 
het hart ging was dat ze een paar jaar geleden afscheid 
moest nemen van haar collega Ine de Haas-Gerrits. Ine 
kon haar werk niet meer blijven doen. 28 Jaar hebben 
ze samengewerkt en er waren nog zoveel plannen voor 
de periode na hun pensioen. ‘Maar, gelukkig kan ik te-
rugkijken op fantastische jaren van samenwerking’. 

Lang voordat de Wet op de Privacy werd ingevoerd 
verscheen met regelmaat het smurfenkrantje met 
‘Prietpraatjes’. De uitspraken van kinderen werden ver-
zameld en mochten toen nog met naam en toenaam 
vermeld worden in het krantje. Geïnspireerd door die 
prietpraatjes trad Mia ook op tijdens de Bonte Avon-
den van de Huibuuke. ‘Namen noemde ik niet, maar 
degenen waar het over ging herkenden zich altijd in 
de anekdotes, en konden daar gelukkig hard om la-
chen’. Optreden doet ze nog wel, maar de inspiratie 
komt nu uit een andere hoek.

Op 14 april was juf Mia’s laatste werkdag. ‘Een groots 
afscheid wilde ik niet, maar een feestje voor de peu-
ters was mijn enige wens. Totaal overdonderd was ik 
dan ook toen ’s ochtends mijn kleinkind Fleur mij op 
de rode loper ophaalde en daarna 70 kleuters binnen-
kwamen met ieder een bloem in de hand terwijl ze 
het liedje ‘een bloemetje voor jou’ zongen. Ik zocht 
mijn kleinkind Lot en toen ik haar achterin uit volle 
borst zingend ontdekte raakt dat me. Daarna waren 
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Het mag geen naam hebben
•  De Raaymeppers gaan weer aan de fl es…!

•  Om 11:00 uur Frühshoppen - dat is toch niet früh – ook geschikt voor langsla-
pers…

•  PLIEN vijf jaar - zou je niet zeggen…!

nagenoeg alle ouders, collega’s, en oud-collega’s 
er. ’s Middags wachtte mijn gezin, met kleine Han-
na, mij op voor een lunch. De avond werd feestelijk 
afgesloten met collega’s’. Overladen met bloemen 
en cadeaus sloot Mia haar werkzame leven bij peu-
terspeelzaal ’t Smurfje af. Maar het meest bijzon-
dere cadeau was toch wel het logo van ’t Smurfje 
dat bijna 38 op de gevel prijkte. Het logo is destijds 
ontworpen door Brigitta Loonen, wie het gemaakt 
heeft dat is nog een raadsel. ‘Maar, misschien zijn er 
lezers die dit weten, ik zou het heel graag weten!’

Mia is blij dat ze met een gerust hart afscheid kan 
nemen. ‘Het team van de Buitenschoolse Opvang, 
Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal is geweldig. 
Iedereen is zo betrokken en de samenwerking is 
fantastisch’. 

Haar vrije tijd krijgt Mia wel gevuld. Met al haar 
hobby’s: reizen, wandelen, koken, tennis, padel, 
muziek maken, optreden en haar kinderen en klein-
kinderen hoeft niemand zich zorgen te maken over 
haar. We wensen Mia uiteraard nog heel veel ge-
zonde en gelukkige jaren toe. 

Frühschoppen met Freunde Echo in ’t Helder

Op zondag 22 mei a.s. organiseert blaaskapel Freun-
de Echo een gezellig Frühschoppen in de buiten-
lucht bij ontmoetingspunt ’t Helder.

Dit evenement kun je inmiddels wel een jaarlijkse 
traditie noemen en bovendien is deze locatie uiter-
mate geschikt om het optreden in de buitenlucht te 
organiseren.

Natuurlijk hebben we daarvoor droog weer nodig 

en als daarbij ook nog een lekker zonnetje schijnt 
dan is aan één belangrijke voorwaarde voldaan.

De muzikanten van blaaskapel Freunde Echo spelen 
prachtige Tsjechische blaasmuziek waarbij het pu-
bliek de laatste welkome aanvulling zal betekenen. 
Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn. Het concert begint om 
11:00 uur en duurt tot 13:00 uur.
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Kerkberichten

Vieringen 22, 26, 28 en 29 mei 2022

Zondag 22 mei 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Vera Manders
Theobalduskoor

Donderdag 26 mei 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Zaterdag 28 mei 19:00 uur
Gebedsdienst
Voorganger: Gebedsdienstgroep
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Zondag 29 mei 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Kosterdienst
22 – 28 mei
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 641835

28 mei, alleen gedurende gebedsdienst
Jos van de Pas
Tel.: 0478 641268

29 mei – 5 juni
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 642504

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 5, 6 en 12 
juni 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze voor 25 
mei op te geven. U hebt daarvoor de volgende mo-
gelijkheden: 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

Groeteractiviteiten 2022 in Overloon

Wandelen met de Groeter
Een oud-inwoner van Overloon, die na de Slag om 
Overloon wilde terugkeren naar zijn verwoeste 
dorp, kreeg, toen hij iemand naar de weg vroeg, 
te horen: “Overloon? Dat dorp bestaat niet meer!" 
Op de plek van het oude Overloon is een nieuw en 
bloeiend dorp ontstaan, waar herinneringen aan de 
roerige oorlogsjaren nog zichtbaar zijn.

Ga mee wandelen met onze gids. Deze vertelt u 
graag over de historie van Overloon. 
De wandelingen worden gehouden op 
woensdagen van 18 mei t/m 24 augus-
tus op de volgende data: 18 mei, 1, 15 
en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 au-
gustus.

De vertrektijd is om 11:00 uur. Start-
punt is de Theobalduskerk in het 
centrum van Overloon, aan het 14 
Oktoberplein. De rondleiding duurt 
plusminus twee uur en de te lopen af-
stand is ca. 2 km. Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig.

Fietsen met een Groeter
U kunt onder begeleiding van een gids een fi ets-
tocht maken, die u voert naar historisch belangrijke 
locaties van Overloon. Natuurlijk brengt hij u naar 
plaatsen die verband houden met WOII en de Slag 
om Overloon, maar ook naar enkele markante plek-
ken zoals een urnenveld en eeuwenoude grenspa-
len. De tocht voert via, grotendeels goed begaan-
bare fi etspaden, tevens door de mooie omgeving 
van dit Brabantse dorp met zijn bossen, heide en 

jeneverbessen. Op diverse plekken is 
het de moeite waard even van de fi ets 
af te stappen.

Elke twee weken op maandag van mei 
tot en met augustus op de volgende 
data: 25 mei, 8 en 22 juni, 6 en 20 juli, 3, 
17 en 31 augustus.

Vertrek om 13:30 uur bij de tank op het 
Museumplein in Overloon. In overleg 
ook op andere dagen mogelijk. Duur 
ca. 2 à 3 uur. De afstand is 27 km. Deel-
name is gratis. U dient uw eigen fi ets 
mee te brengen. 

Agenda

Woensdag 18 mei Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zaterdag 21 mei Dagreis Dagboek van een herders-
hond. Vertrek 13:45 uur.
Maandag 23 mei Samen Eten en Ontmoeten bij de 
Poort van Loon. Aanmelden bij Christine Hendriks. 
(hendriksarts@gmail.com)  Aanvang 17:30 uur.
Woensdag 8 juni Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.
Donderdag 9 juni Bedevaart naar Kevelaer.

Daarnaast onze wekelijkse activiteiten, die ook op 
de website vermeld staan!

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-
ten, voor actueel nieuws.
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt: http/www.
kbo-overloon.nl  (vergeet het tussenliggend streep-
je niet)

Samen Eten en Ontmoeten
Deze activiteit is verschoven van vrijdag 20 mei naar 
maandag 23 mei. Dit keer gaan we naar De Poort 
van Loon. Het is moeilijk om de vrijdag als vaste dag 

voor het Samen Eten en Ontmoeten aan te houden. 
Houd daarom de KBO agenda goed in de gaten. 
Aan- en afmeldingen bij Christine Hendriks. (hen-
driksarts@gmail.com)

Dagreis: Dagboek van een Herdershond
Vertrek uit Overloon vanaf De Pit om 13:45 uur. We 
zijn blij met het grote aantal deelnemers en gaan 
met twee bussen. Een aantal personen staat op de 
reservelijst. Mocht u wegens omstandigheden niet 
mee kunnen, geef dit dan door aan: Suzan van den 
Munckhof, telefoonnummer 641580. Het is raad-
zaam om voor onderweg iets te drinken of te eten 
mee te nemen. We hopen op een mooie voorstel-
ling.

Bedevaart naar Kevelaer op 9 juni
De KBO Overloon gaat, voor het eerst na Corona, 
weer op bedevaart naar Kevelaer.
Programma:
07:00 uur:  Vertrek wandelaars vanaf het 14 Okto-

berplein.
10:00 uur:  Vertrek fi etsers vanaf het 14 Oktober-

plein.
12:45 uur:  Vertrek auto’s vanaf het 14 Oktober-

plein.
13:45 uur: Verzamelen bij de Kerzenkapelle.
14:00 uur: H.Mis in de Kerzenkapelle.
De opgave voor deelname kon via het aanmeld-
strookje van de onlangs ontvangen fl yer.
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Wist u:
•  Dat wij in 2022 de 14de rolstoel-3daagse organi-

seren.
•  Dat u op woensdag 25 mei van 9:30 tot 12:00 uur

in de Pit te Overloon uw aanmeldformulier kunt
laten invullen en vragen kunt stellen over de rol-
stoel-3daagse.

•  Dat u de opgavestrook volledig ingevuld met €
17,50 (gast) kunt inleveren vóór dinsdag 7 juni in
de groene brievenbus voorbij voordeur pastorie
onder overkapping (sticker Zonnegroet op brie-
venbus) of bij Annemie Bonants, Rodermansstraat
4a, Holthees. (Uw betaling geldt als aanmelding).

•  Dat het aanmeldformulier voor de gast en de rol-
stoelduwer van de gast en andersom tegelijk moet
worden ingeleverd.

•  Dat u zich kunt aanmelden als rolstoelgast ook als
u geen eigen vrijwilliger heeft.

•  Vrijwilligers kunnen zich voor 1, 2 of 3 dagen op-
geven om een rolstoel te duwen, bedenk wel: de
routes zijn 5 km.

•  Als rolstoelduwer kunt u zich rechtstreeks opge-
ven via onderstaande link:
 http://zonnegroet-ohs.nl/opgave-formulier-vrijwil-
liger-duwer/

•  Dat u als rolstoelduwer verplicht bent om een
veiligheidshesje te dragen. Dit is een verordening
vanuit de gemeente.

•  Dat de routes bekend worden gemaakt via de
website.

•  Dat u al het nieuws op de Zonnegroet website
kunt volgen. http://zonnegroet-ohs.nl/

•  Dat u zich ieder jaar opnieuw moet opgeven als
rolstoelduwer.

•  Dat wij in verband met privacywetgeving 2018 u
vragen om akkoord te gaan met de publicatie van
fi lm en foto’s op de website van de Zonnegroet.

Oker zoekt zangliefhebbers!

Inmiddels zijn de 
Okerleden weer vol 
enthousiasme aan 
het repeteren. Wat 
hebben we het ge-
mist!

Ben jij ook weer toe aan een nieuwe muzikale uit-
daging??

Op dinsdag 24 mei hebben wij een open repeti-
tie-avond in De Pit in Overloon!

De repetitie start om 20:00 uur en duurt normaal 
gesproken tot 22:00 uur (met een pauze). Neem ge-
rust een vriend(in), broer/zus, zoon/dochter of buur-
man/vrouw mee! Repeteer mee of volg de repetitie 
vanaf de zijlijn. Wij staan open voor alle vragen! 
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te ko-

men nemen. We zijn dus op zoek naar enthousiaste 
mensen die het leuk vinden om te zingen en dit ook 
willen overbrengen voor een publiek / deel willen 
uitmaken van een vereniging / vanaf 16 jaar. Uiter-
aard zijn ook zangers uit de omgeving welkom!

Mannen! Doen jullie ook mee??
Op dit moment werken we toe naar een optreden 
in Ontmoetingspunt ’t Helder na de zomer en ook 
staat er weer een ‘Wintersurprise’ op de planning. 
Uiteraard vergeten we het ledenfeestje niet en er 
zijn plannen voor 2023! We staan aan de start van 
het begin van een nieuwe show onder de bezielen-
de leiding van Roel Verheggen als regisseur en Dor-
rie Berouw als vaste dirigent.

Kijk ook op www.oker-overloon.nl en Facebook!
Tot ziens! Tot Oker!

Openingstijden Maasziekenhuis op Hemelvaartsdag

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) heeft 
Maasziekenhuis Pantein aangepaste openingstij-
den. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 
uur per dag bereikbaar.

Op deze dag zijn de poliklinieken en de röntgen-
afdeling van Maasziekenhuis Pantein gesloten. De 

afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalida-
tie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn 
eveneens gesloten.

Ook de bloedafnamelocaties van het Maaszieken-
huis in het Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn 
gesloten. Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl 
voor de actuele informatie over de locaties en ope-
ningstijden.
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Flessenactie 2022
Donderdag 16 juni 2022

Bewaar uw statiegeldflessen en geef ze aan ons mee!

Wij komen weer met onze jeugdleden bij u aan de deur! 

En wel op donderdag 16 juni aanstaande tussen 18 00 en 20 00 uur.

U mag zolang het maar Nederlandse statiegeldflessen zijn, alle merken, maten, kratten, melkflessen etc. aan
ons meegeven.
Wij leveren deze dan voor u in, doen op deze wijze wat voor u terug en ontvangen daarvoor het statiegeld. 
U steunt hiermee onze club en in het bijzonder onze jeugdleden. 

Mocht u niet thuis zijn. 
Geen probleem! 

U mag de flessen gerust aan de voordeur 
klaarzetten!! Wij nemen ze dan mee. 

Namens de Jeugd van Badmintonvereniging de Raaymeppers.
Bij voorbaat dank voor Uw steun.
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Liberation Route Brabant
door Land van Cuijk

Op 3 mei jl. werd de nieuwe Liberation Route Bra-
bant in gebruik genomen. Een langeafstandswan-
deling, die via de knooppunten langs historische 
locaties voert en de verhalen van Operatie Market 
Garden en de bevrijding belicht. De wandelroute 
gaat in etappes via Eindhoven naar Veghel en Uden 
om te eindigen in Grave. Kijk voor meer informatie 
op visitbrabant.com/liberationroute
De Brabantse route maakt deel uit van de Liberati-
on Route Europe, een netwerk van vele kilometers 
wandelroutes door heel Europa in regio’s waar de 

geallieerden aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog hun opmars maakten.

Ook in het zuidelijke deel van het Land van Cuijk 
ligt een deel van een (andere) Liberation Route: 
vanuit Limburg via Overloon naar Sambeek. Op 
liberationroute.com  is het volledige internationale 
wandelnetwerk te vinden, inclusief alle verhalen 
langs de route en een routeplanner om een eigen 
wandelroute in de voetsporen van de geschiedenis 
uit te stippelen. 

Statiegeldactie bij de PLUS

Heb je ‘m al gespot? De goede 
doelenbus naast de statiegeld-
fl essenautomaat bij PLUS Ver-
beeten is in mei en juni voor 
Verjaardagenactie Overloon.

Door je statiegeldbonnetje in 
deze brievenbus te doen, kun je 

ons ook steunen. Namens de jeugd van Overloon, 
alvast bedankt voor jouw bijdrage!
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“Auf Wieder Schnietzel”
Graag willen wij iedereen bedanken

voor de belangstelling, steun, kaartjes
met mooie woorden,  lieve berichten en

fi jne reacties na het overlijden van
ons mam, partner en oma

Ria Ars
Levenspartner van Willy Megens

Erik & Ellen
Hetty & Rien

Florence & Maarten
kleinkinderen en partners

Vrouwenc i rke li

Ervaar jouw eigen vrouwenkracht en ervaar
de kracht van vrouwen samen.

Met o.a meditat ie , deelcirkels , l ichaamswerk,
opstel l ingen, visual isat ie en yoga nidra.

In een fĳne, vei l ige groep vrouwen 2 avonden
ontspannen, bezinnen, delen en groeien.

Wees welkom in de cirkel !

Woensdag
15 juni en 20 juli
19:00 - 21:30
't Helder
Overloon
€70,00

Bĳloes@gmail.com

Wanneer

Tĳd
Locatie

Kosten

Aanmelden
= voor 2 avonden

Vertragen, verstillen, verwonderen en verbinden

10 plekke
n

beschi
kbaar
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Krans-es

Overloon ligt op een hoge zandkop tussen de Peel 
en de Maas. Als je via het ZooParc het dorp uit-
fi etst dan voel je dat dat heel gemakkelijk gaat. 
Richting de Rondweg daal je zo’n 3 meter. In Ne-
derland een heel verschil. Maar die zandkop is door 
de oude Overloners nog eens extra verhoogd. De 
akkers rond het dorp zijn de ‘enk’ of ‘es’. De essen 
zijn oude akkergronden, die als een krans rond het 
dorp liggen. Je kunt ze herkennen als hoge akker-
gronden waarachter je vaak (alleen de daken van) 
boerderijen ziet. 

Deze essen zijn door honderden jaren boerenarbeid 
ontstaan in wat we het potstalsysteem noemen. In 
het potstalsysteem lagen rond het dorp Overloon 

de akkers vlak bij het dorp. De heidevelden lagen 
verder weg. Daar werden de schapen geweid. ’s 
Winters en ‘s avonds stonden de schapen in de stal. 
De boer plagde ook stukken hei en met de mest van 
de schapen kwam dat op de akkers. Op de arme 
Lonse zand was elke schep mest goud waard. En 
zo groeiden de akkers rond het dorp steeds hoger. 
Rond Overloon liggen de boerderijen als een krans 
rond het dorp, een ‘krans-es’. Die krans-es wordt 
door de Rondweg nog eens aangegeven. Als je iets 
voorbij het ZooParc naar rechts kijkt dan zie je mooi 
de krans van boerderijen liggen. Maar ook rond 
Peelkampsveld kun je dit zien.

Gert-Jan Nabuurs

Schijt aan de Grens biedt
open podium in Overloon

Dit jaar heeft Schijt aan de Grens 
in Overloon de primeur van een 

open podium. Onder het motto ‘theater van de 
grenzeloze uitdaging’ biedt het podium beginnen-
de artiesten laagdrempelig de kans om voor publiek 
op te treden.

Heb jij een grenzeloos verlangen om iets te laten 
zien op het gebied van muziek, theater, literatuur, 
rappen, goochelen of poëzie, of misschien iets waar 
wij nog niet aan gedacht hebben? Meld je dan aan 
via onze site. Leeftijd speelt geen rol, creativiteit 
wel! Optreden kan al vanaf 5 minuten per act. Er 
wordt niemand beoordeeld, optredens worden al-
leen ontvangen door een welwillend publiek. Als 
beginnend podiumdier sta je er bovendien niet al-
leen voor. We gooien je niet voor de leeuwen; je 
wordt begeleid door onze huisband en aangekon-
digd en begeleid door een presentator.

Geef je grenzeloze fantasieën en verlangens de 
vrije loop en schrijf je snel in! Wij nemen dan con-
tact met je op. Aanmelden kan via info@schijtaan-
degrens.nl 
Het festival is op zaterdag 27 en zondag 28 augus-
tus bij ’t Helder, Helderseweg 31, beide dagen van 
12:00 uur tot 18:00 uur.
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WORD JIJ 
ONZE NIEUWE 
COLLEGA?
kom werken bij Restaria Loon!

VACATURE 
PARTTIME MEDEWERKER 
VOOR +/- 24 UUR P/W
Wij zijn op zoek naar een parttime
collega (+/- 24 uur per week). 
In de zomerperiode meer uren 
mogelijk! Ervaring is een pré, 
maar niet noodzakelijk! 

VACATURE 
SCHOLIEREN BIJBAAN
UREN IN OVERLEG
Wij zijn op zoek naar collega’s 
die het leuk vinden om naast 
school een goed salaris te 
verdienen in onze Restaria! 
Ervaring is een pré, 
maar niet noodzakelijk! 

Word jij enthousiast van onderstaande vacatures?! Loop gerust eens 
binnen of solliciteer via info@restarialoon.nl. Wij zien jouw reactie graag tegemoet!

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

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

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

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

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

2222 mmeeii FFrrüühhsscchhooppppeenn mmeett FFrreeuunnddee EEcchhoo  1111..0000 uuuurr  -- ggrraattiiss eennttrreeee!! 
1144 jjuunnii WWoorrkksshhoopp ‘‘RRiittee ooff tthhee wwoommbb’’ –– MMaarrjjaann ’’tt LLaamm 
2277 jjuunnii EEnnggeelleennaavvoonndd –– MMaarriieellllee BBeekkss 
2299 jjuunnii WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn –– FFeemmkkee RRoonnggeenn EEnn SSiillvviiaa JJaannsssseenn 
33 jjuullii MMiinnddffuullnneessss vveerrddiieeppiinnggssddaagg MMiinnddffuullnneesssscceennttrruumm VVeennrraayy 

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

Ruimte voor úw ideeën!
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Tijdens de 3e zitting van de 
laddercompetitie zijn de 3 
beste in geel:

1 Corrie Hartong & Math Keulards 62.92%
2 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 56.25%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 56.25%

In de groene lijn waren de 3 sterkste paren:
1 Jo de Backer & Jos van de Pas 63.47%
2 Peter Basten & Henk de Vlam 55.14%
3 Ria & Kees van Son 54.24%

Een week later de 4e zitting. De sterkste 3 paren in 
de gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 66.25%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 55.42%
3 Luus van Son & Thea Peters 54.58%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 54.58%

In de groene lijn waren de 3 beste paren:
1 Jan Stiphout & Mien Kuenen 67.68%
2 José Clevers & Annie Siroen 58.65%
3 Ethel Hilhorst & Jac Huijs 56.53%

♠♣ ♥♦

Blokfluit! 

Het is niet noodzakelijk om 
de muziekopleiding te 
beginnen op blokfluit 

Loop vrijblijvend binnen op 21 mei in de Pit. 
Voor meer informatie: opleidingen@fanfarevriendenkring.nl 

Verschillende instrumenten staan 
klaar waarop je mag komen 

proberen en ontdekken wat je leuk 
lijkt  

Maar welke instrumenten kan je proberen? 

Muziek 
maken  

Kom kijken, 
luisteren, 

en 
proberen! 

 Voor jong 
en oud! 

 Muziek 
maken is 

voor 
iedereen! 

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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VACATURE ERVAREN TANDARTSASSISTENTE 

Voor onze goedlopende praktijk in Overloon (regio Venray-Boxmeer en 30 min. van 
Nijmegen) zoeken we een enthousiaste tandartsassistente met organisatietalent en zin 
in uitdaging voor 4-5 dagen per week, uren in overleg. 

Functieomschrijving 
-assisteren aan de stoel

-assisterende taak op administratief gebied / balie : planning, medische gegevens
invoeren, protocollen beheren, praktijkorganisatie

Functie-eisen 

-diploma tandartsassistente

-uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

-handig met PC

-zelfverzekerd en in voor uitdagingen

-staat open voor ruime werktijden (op termijn)

Wij bieden 

-mooie, moderne praktijk met veel daglicht

-betrokken collega`s met liefde voor het vak en liefde voor mensen

-groei d.m.v. opleidingen/cursussen

-arbeidsvoorwaarden volgens KNMT

Interesse? Bel Nancy: 06-10185394 of mail: nancy@detandartsinoverloon.nl 
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Vijf jaar PLIEN aan het Museumpark

Op 1 juni is het op de kop af vijf jaar geleden dat Pe-
ter en Pauline Brouwer het roer compleet omgooi-
den. ‘Een sprong in het diepe’ was het volgens hen, 
maar ze hebben er geen moment spijt van gehad. 
Pauline had al eerder een punt gezet achter haar 
werkzaamheden in de zorg. Toen ook Peter zijn 
baan opzegde waren ze vrij om te gaan en staan 
waar ze wilden. 

Tijdens een rondreis door Brabant bezochten ze 
het Oorlogsmuseum en slenterden daarna over 
het plein. De winkel ’Dinnissen Modelbouw’ stond, 
evenals het bijbehorende woonhuis, al enige tijd te 
koop. Op dat moment geen item voor Peter en Pau-
line. Maar, dat veranderde toen zoonlief verkering 
kreeg in Boxmeer en besloot zich daar te vestigen. 

Van Eemnes, gelegen in het Gooi, naar Overloon 
op het Brabantse platteland was een overgang die 
ze ‘als vanzelf’ hebben ervaren. ‘Het voelt alsof we 
hier altijd gewoond hebben’, lacht Pauline. ‘Mensen 
kennen ons van de koffi e op het bankje’, waar me-
nigeen ook even stopt of afstapt van de fi ets voor 
een praatje. ‘De Brabantse gezelligheid, daar kun-
nen we wel aan wennen’. 

De winkel heeft inmiddels veel meer te bieden dan 
alleen modelbouw. De nostalgische sfeer die de win-
kel uitstraalt verraadt ook het assortiment. Er is veel 
vintage, maar ook oud speelgoed, souvenirs, siera-
den, kaarten, kinderspeeltjes en Cobi-Lego. ‘Het as-
sortiment is een combinatie van oud en nieuw en 
bestaat voornamelijk uit spullen die nergens anders 
te koop zijn’, legt Pauline uit. ‘Er is veel vraag naar 
mijn zelf gehaakte knuffels, kerstballen en omslag-

doeken. En op bestelling is nog meer mogelijk’. Een 
greep uit het veelzijdige assortiment dat uitgestald 
staat in inventaris afkomstig uit een oude sigaren- 
en sigarettenwinkel. 

Nieuw sinds vorig jaar is de ‘PLIENS plantenhoek’. In 
de maanden april, mei en juni staan naast de win-
kel de perkplanten uitnodigend uitgestald. Ook het 
Toeristisch Informatiepunt trekt de aandacht even-
als ‘PLIENS Minibieb’. Displays met folders over de 
bezienswaardigheden en activiteiten in het Land 
van Cuijk nodigen de toeristen, en inwoners, uit om 
een kijkje te komen nemen. 

Voor het sociale leven blijft gelukkig ook tijd over. 
Peter tennist, is voorzitter van het openluchttheater 
en vrijwilliger bij Pauline, lacht hij. Pauline vindt ge-
lukkig ook nog tijd om af en toe een activiteit van 
de OVO of KBO bij te wonen. Sporten in De Pit doet 
ze wekelijks evenals wandelen op de woensdagoch-
tend.

Het vijfjarig bestaan laten ze niet zomaar voorbij-
gaan. Zo staat er tijdens het feestweekend op 27 
en 28 mei een Oud-Hollands orgel voor de deur en 
is er een ouderwetse grabbelton voor de kinderen. 
Onder de klanten die hun kassabon inleveren wordt 
een aantal pannenkoek-arrangementen voor 2 per-
sonen verloot. 

Geen dag spijt hebben Peter en Pauline van de over-
stap van Eemnes naar Overloon. ‘Het voelt als een 
warm bad en we hopen hier nog lang te mogen ge-
nieten’.
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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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooo oo 
o

rijwarrrrrinininininggggg
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w

ers

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2022

20%

EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 
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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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
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A73 dicht van 20-23 mei tussen knooppunt
Rijkevoort en afrit Vierlingsbeek

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden 
uit aan de A73. Hierdoor is de A73 tussen knooppunt 
Rijkevoort en afrit (7) Vierlingsbeek richting Venlo 
afgesloten voor al het verkeer van vrijdag 20 mei 21:00 
uur tot maandag 23 mei 05:00 uur. Weggebruikers 
dienen door omleidingen rekening te houden met 
extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. 

Afsluiting
A73 tussen knooppunt Rijkevoort en afrit (7) Vier-
lingsbeek richting Venlo.
•  A77-A73 verbindingsweg ter hoogte van knoop-

punt Rijkevoort komende vanuit Duitsland in de
richting van Venlo.

•  Op- en afrit (6) Boxmeer van de A73 richting Ven-
lo.

•  Afrit (7) Vierlingsbeek van de A73 richting Venlo.
•  Vrijdag 20 mei 21.00 uur tot maandag 23 mei

05.00 uur.

Het verkeer wordt omgeleid.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. 
Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden moge-
lijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw 
ingepland.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het 
Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uit-
voeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegen-
net, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig 
hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegover-
gangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel 
een vlotte en veilige doorstroming voor de wegge-
bruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig 
verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze we-
ginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat 
hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een 
bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers 
én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de 
snelheidslimiet.

Meer informatie 
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaam-
heden? Kijk op www.rwsverkeersinfo.nl. U kunt ook 
bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswa-
terstaat: 0800-8002 (gratis).
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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 

Leefstijl- & Vitaliteitscoach

Anke Philipsen
Peter Zuidstraat 14 - Overloon

anke@rootscarrots.nl - 0630179165
www.rootscarrots.nl

LEEFST I J L - COACH ING

Gewichtsverl ies/-behoud
Vergroten energie
Posit iever zelfbeeld
Leefst i j lverandering

VERGROTEN VEERKRACHT:

V I TAL I TE I T S -COACH ING

Fysieke- of mentale klachten
Stress- en burn-out
Herstel len balans prive/werk
Gemis levensmissie/z ingeving

PREVENTIEF & CURATIEF
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Agenda
2022
18 mei
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
18 mei
KBO, Kienen, de Pit, 14:00 uur
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
20 en 21 mei
Scouting, 75-jarig jubileum
21 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
21 mei
KBO, Dagreis Maastricht - Dag-
boek van een Herdershond
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
21 mei 
Voorronde Lónse Dartkampioen-
schappen, Sportcafé Raaijhal, 
19:30 uur
22 mei
Freunde Echo, Frühshoppen, ’t 
Helder, 11:00 - 13:00 uur
23 mei
KBO, Samen eten en ontmoeten, 
Poort van Loon, 17:30 uur
24 mei
Oker, Open repetitie, de Pit, 20:00 
- 22:00 uur
25 mei
Fietsgroetertocht, vertrek bij de
tank op Museumplein, 13:30 uur
25 mei
Sportivo, Feestavond
26 mei
Sportivo, Hemelvaarttoernooi

27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
28 mei
Voorronde Lónse Dartkampioen-
schappen, Sportcafé Raaijhal, 
19:30 uur
1 juni
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
1 juni
KBO, Kienen
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
4 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
4 juni
Finale Lónse Dartkampioenschap-
pen, Sportcafé Raaijhal, 19:30 uur
5 en 6 juni
Openluchttheater, Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes uit Eindhoven
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
8 juni
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
15 juni
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
15 juni
KBO, Kienen

16 juni
Raaymeppers, Flessenactie, 18:00 
- 20:00 uur
16 juni
KBO, Wandeling IVN
18 juni
Gilde, oud papier inzameling, De
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 11:00 uur
19 juni
Openluchttheater, America in
Songs door Senior String Band,
13:30 uur
20 t/m 25 juni
Tennis Padel Loonse Duinen, Zo-
mer open toernooi
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse,
16:45 - +/- 20:00 uur
22 juni
Fietsgroetertocht, vertrek bij de
tank op Museumplein, 13:30 uur
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 juni
Gidsgroetertocht, vertrek bij de
kerk, 11:00 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
2 juli
Gilde, oud papier inzameling, De
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
5 t/m 8 juli
SJIL, De Lónse 4-daagse
6 juli
Fietsgroetertocht, vertrek bij de
tank op Museumplein, 13:30 uur
6 juli
KBO, Kienen

Clevers Zomer Open Tennis en Padel
20 t/m 25 juni 2022

De voorjaarscompetitie is nog 
in volle gang. Vol verwachting kijken we uit naar 
het Clevers Zomer Open. We nodigen alle senioren 
tennissers en padellers uit om mee te doen met dit 
sportieve toernooi, dat plaatsvindt in de week van 
maandag 20 tot en met zaterdag 25 juni 2022.

Inschrijving is mogelijk van categorie 8 tot en met 
categorie 2 en 3, met daarin de deelname van een 
aantal regionale toppers, onze eigen Ricky de Bruijn 
en Nick Faessen uit Venlo, beiden behorend tot de 
Top 100 Tennissers van Nederland.

Behalve enthousiaste tennissers en padellers is pu-
bliek natuurlijk van harte welkom om naar dit spek-
takel te komen kijken bij de Tennis en Padel club 
Loonse Duinen.

Inschrijven kan tot en met 5 juni 2022 via
www.mijnknltbtoernooi.nl

Meer info via 06-54968970 of
toernooicommissie@tploonseduinen.nl
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www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid
u kunt bij ons

ook online bestellen

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

Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl
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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13 juli
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmu-
ziek, Openluchttheater, 20:30 uur
20 juli
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
20 juli
KBO, Kienen
26 t/m 28 juli
Kindervakantieweek
27 juli
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
27 juli
Openluchttheater, Familievoor-
stelling Pim en Pom en de Bees-
tenbende door Mario en Saffi ra, 
14:30 uur
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
3 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
3 augustus
Openluchttheater, Ricciotti’s Fu-
tura-tour door Ricciotti ensemble
10 augustus
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
10 augustus
Openluchttheater, De Tovenaar 
van Os door Toneelvereniging 
Mariahout, 14:30 uur
13 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
16 augustus
Zonnegroet, BBQ
17 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
24 augustus
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten

27 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens, ’t 
Helder
31 augustus
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
31 augustus
Openluchttheater, Op reis met 
Dirk Scheele
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
7 september
KBO, Kienen
10 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
17 september
Zonnegroet, Verwendag
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
21 september
KBO, Kienen
23 en 24 september
Loën wet ‘t
24 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
8 oktober
Sportivo, Reünie 
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
10 oktober
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote, de Pit, 20:00 uur
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
19 oktober
KBO, Kienen
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
2 november
KBO, Kienen
5 november
Gilde Drumshowband, “Out of 
the box”
7 november
Zonnegroet, Verwendag
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
21 november
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
24 november 
KBO, Algemene leden vergade-
ring
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
21 december
KBO, Kienen
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 22 mei.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van  4-5: Anneke Martens
 (Prijs beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie).

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.

ABDIS
ACTIE
BARET
DISTEL
DUIKPLANK
EIKEN
FEEST
FICHE
FIXEREN
FRESCO
GASKRAAN
GODEN
GROOT
IVOOR

JETLAG
KELNER
MESJE
NASSAU
PEKEL
PUBLIEK
SALDO
SCHEUT
SERVEERWAGEN
VERVREEMDEN
VLEESFABRIEK
VOEDSEL
WEGLATEN

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

Horizontaal: 1
spoedig 6 als-
mede 11 kilte 12
vogel 13 domoor 
15 ego 17 leids-
man 19 kelner 21
luitenant 22 deel 
v.e. naald 24 dro-
evig 25 mager 26
waterkering 28

United Nations 29 voorzetsel 30 echtge-
noot 31 verkoopplaats 33 bot 35 aldus 
36 in memoriam 38 patiënt 41 vogel 45
rookgerei 47 watercloset 48 oude lengte-
maat 49 gordel 51 vaartuig 52 houtsoort 
54 baardje 55 a priori 56 inwendig orgaan 
57 treuzel 59 selenium 60 marmelade 61
ik 62 houding 64 strekking 65 rugzak.
Verticaal: 2 eerstkomende 3 dik en zwaar 
4 oude munt 5 afwezig 6 fakkel 7 naad 
8 voordat 9 de onbekende 10 kranten-
huisje 14 kaartenboek 16 varkenshok 18 
bezig 20 kroot 21 vogeleigenschap 23 schoolbeno-
digdheid 25 olm 27 vaag 30 hengselvat 32 strafw-
erktuig 34 nageslacht 37 Russisch heerser 38 baal 39
weekdier 40 maar 41 ervaren leidsman 42 profeet 

43 waterplant 44 bijenhouder 46 beet 50 vordering 
52 gebarenspel 53 geestdrift 56 persoon 58 verkeerd 
60 pers. vnw. 63 zangnoot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44
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www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124

GGuunn jjiijj jjee kkiinndd eeeenn BBOOOOSSTT 
vvoooorrddaatt hheett nnaaaarr ddee 

vvoollggeennddee ggrrooeepp ggaaaatt??

MMeett zzeellffvveerrttrroouuwweenn hheett 
nniieeuuwwee sscchhoooolljjaaaarr iinn!! 

Kom gerust eens op gesprek 
zodat we samen kunnen 

bekijken wat ik voor je kan 
betekenen. 

•
•
•
•

•
•
•
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Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   1 juni
aanleveren uiterlijk 25 mei 20:00 uur

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

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

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer:

 0485 845000

7  Meldingen bij Gemeente Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

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.

Voor al uw verse witte (geschilde) en groen asperges,
ook voor streekproducten!


