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€ 5.150 voor de Overloonse jeugd!

In 2021 hebben we, ondanks corona, 
het mooie totaalbedrag van €  3.269 
opgehaald met het collecteren aan 
de voordeur. Waarbij voor het eerst 
ook online betaald kon worden via 
de QR-code. Ontzettend bedankt ja-
rigen voor jullie bijdragen! Hiermee 

kunnen we weer een heleboel mooie activiteiten mede 
mogelijk maken en fi nancieel laagdrempelig houden 
voor de jeugd in Overloon.

Collectanten
Ook onze 32 collectanten danken wij voor hun inzet! 
In het bijzonder Annie Weijmans die het stokje na 21 
jaar collecteren heeft overgedragen aan Leny Hen-
driks, en Marion Philipsen die na 10 jaar de collecte-
zakjes heeft doorgegeven aan Annemiek Derks. Eind 
mei vond onze jaarvergadering weer plaats, waarbij 
de collectanten de bedragen vaststellen waarmee we 
de Overloonse jeugdactiviteiten steunen. Het was fi jn 
om weer gezellig bij elkaar te zijn, en om van de Lónse 
kermis te horen wat ze allemaal organiseren voor de 
Overloonse jeugd.  

Donaties 2022
Wij hebben maar liefst € 5.150 verdeeld onder de vol-
gende jeugdverenigingen en -stichtingen:  
- De Lónse kermis € 500,00
- Jeugdcarnaval De Huibuuke € 500,00
- Jeugdkamp fanfare Vriendenkring €  300,00      
- Jeugdkamp SSS’18 € 300,00
- Kindervakantieweek Overloon € 500,00
- Lónse 4-daagse € 300,00
- Oranjefeesten Overloon € 500,00
- SJIL €  750,00
- Scouting Overloon € 1.000,00
- Sinterklaascomité €  500,00

Deelnemen
Wil je deelnemen aan de verjaardagenactie, maar zijn 
jouw gegevens nog niet bekend bij onze collectanten 
of heb je een adreswijziging? Mail naar:
verjaardagenactie@gmail.com of vul het formulier in 
op onze website www.verjaardagenactieoverloon.nl. 
Ook reacties en vragen zijn natuurlijk altijd van harte 
welkom!
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Het mag geen naam hebben

•  Het Zaad van de Satan - gelukkig in de open lucht. Dan kan het wegwaaien...!

•  16 juni - alle fl essen verzamelen...!

Koperen feest voor AWing

Op 15 december 2009 reed Twan Wilmsen - in z’n 
zondagse pak gestoken - naar de Kamer van Koop-
handel in Den Bosch om zijn bedrijf AWing in te 
schrijven in het Handelsregister. AWing staat voor 
Antoon Wilmsen en drie -ingen: automatisering, 
certifi cering en advisering, de activiteiten waarmee 
hij zich dan gaat bezighouden. Op school zat hij 
met de achternaam Wilmsen achteraan in het alfa-
bet en was hij bij de leuke klusjes altijd als laatste 
aan de beurt. Slechts een heel enkele keer had hij 
er voordeel van dat hij achteraan in de rij stond. Hij 
bedacht zich toen al: “als ik straks een keer voor 
mezelf begin zorg ik dat ik voor in het alfabet kom 
en als eerste word gekozen”. Daarvoor moest hij nu 
dus wel zijn offi ciële doopnaam aanboren, maar dat 
was ’t wel waard. Soms moet je het geluk ’n handje 
helpen, vandaar AWing en niet TWing. Zijn bedrijf 
is een eenmanszaak en die ene man is Twan zelf.

Na een lange carrière in de be-
ton, wilde hij wat anders. In zijn 
vorige functies had hij - vanwege 
zijn aanleg en passie voor de au-
tomatisering - het computerge-
beuren er altijd bij gedaan. Een 
‘self-made man’ dus. Vanaf dat 
de eerste computers op de bu-
reaus verschenen wilde hij weten 
hoe het allemaal werkte, terwijl 
de meeste collega’s riepen “com-
puterfout” en dan weer de pen 
ter hand namen. Bij Rijkswater-
staat - een van zijn klanten in die 
tijd - keken ze hun ogen uit als 
hij daar met een draagbare com-
puter - de voorganger van onze 
huidige laptop - aan kwam zet-
ten en zo zijn betonberekingen 
kon visualiseren.

Op 15 juni van dit jaar is het pre-
cies 12½ jaar geleden dat hij naar 
Den Bosch reed. “Achteraf gezien had ik dat veel 
eerder moeten doen”. En nu is het dus feest, een 
koperen feest. Profi ciat! Dat moet gevierd worden 
en groots in de krant. Wat je kunt vieren, moet je 
vieren is het idee van Twan. Ter gelegenheid van het 
10-jarig jubileum had hij in het voorjaar van 2020

de slingers willen ophangen, maar vanwege corona 
moest alles weer de kast in. Hij weet meestal goed 
hoe met virussen om te gaan, maar deze was hem 
toch te machtig.

We praten met Twan over zijn bedrijf in de tot com-
puterreparatiewerkplaats omgebouwde garage 
achter zijn huis. De grote ramen geven ruim zicht op 
de tuin en laten het lentezonnetje heerlijk doorko-
men. De smeerput is vervangen door vloerverwar-
ming en een sfeervolle toplaag. Wie zou daar niet 
willen werken. De kooiker bewaakt huis en haard. 
Hij blaft alleen als het nodig is en vond het nodig 
toen ik binnenkwam! 

Twan helpt met zijn bedrijf AWing particulieren 
en kleine bedrijven vooruit als de computer niet 
meer doet waarvoor hij is aangeschaft. Ook kun je 
bij AWing terecht voor de aanschaf van computers 

en aanverwante artikelen. Hij 
is partner van Microsoft, HP en 
andere eerste klas merken. “Ie-
mand moet het allemaal aan el-
kaar knopen en dat kan ik”, zegt 
hij vastberaden. “Vaak word ik er 
pas bij geroepen als mensen het 
niet meer weten.” 
“Meestal zit de zwakke schakel 
60 cm achter het toetsenbord”, 
zei hij eens fi jntjes tegen mij toen 
mijn pc geen boe of bah meer 
zei. “Ze zijn dan blij als het weer 
werkt”. Dat klopt!  “En dat geeft 
mij dan weer de voldoening van 
mijn werk!”.

Naast het computeronderhoud 
is Twan met zijn bedrijf ook nog 
steeds actief als gecertifi ceerd 
keurmeester in de betonindustrie. 
Een druk baasje, dus. 
Volgens zijn website AWing.nl 

lost hij computer- en netwerkproblemen op. Net-
werkproblemen, daarmee doelt hij uiteraard op 
computernetwerken. Dus niet problemen met ie-
mand in je maatschappelijk of zakelijk netwerk 
- daarvoor moet je bij maatschappelijk werk of de
rijdende rechter zijn…!
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Kerkberichten

Vieringen 5 en 12 juni 2022

Zondag 5 juni 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ella Manders
Theobalduskoor

Misintentie:
Jaargetijde Marietje Arts-Jacobs

Zondag 12 juni 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ans Abels
Theobalduskoor

Kosterdienst
5 juni- 12 juni
Tiny Willems
Tel.: 0478 641814

12 juni – 19 juni
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 19, 25 en 26 
juni 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
7 juni 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
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THEATERPRAAT

In deze theaterpraat wil-
len wij u een bijzondere voorstelling onder de aan-
dacht brengen, maar allereerst willen wij u bedanken 
voor uw reactie op onze oproep voor vrijwilligers. Er 
hebben zich in totaal 5 vrijwilligers aangemeld en wij 
willen deze mensen dan ook van harte welkom heten 
in onze club.

Wat gaat u deze maand doen? Waan u in de middel-
eeuwse sferen waar liefde, jaloezie en bijgeloof aan de 
orde van de dag is en kom naar ons theater voor een 
bijzondere voorstelling. 

Musical “Het Zaad van Satan” – Bert Appermont 
Op 5 en 6 juni (1ste en 2de Pinksterdag) speelt Harmo-
nieorkest Auletes uit Eindhoven het “Zaad van Satan” 
in het Openluchttheater Overloon. Het Zaad van Satan 
is een unieke musical over liefde, jaloezie en bijgeloof.

Het verhaal
Het verhaal speelt zich af aan het begin van de 17e 
eeuw in een Vlaams dorpje. Hier woont de zwange-
re vrouw, Elisabeth, met haar dochter Kathelijne. De 
vrouw is een expert op het gebied van kruiden, en is bij 
een gedeelte van de bevolking geliefd, en bij een an-
der deel gevreesd. Ze zou een heks kunnen zijn. Haar 
man sterft als hij een kruidenboek ophaalt in de grote 
stad, en hiermee verdwijnt ook de enige getuige die 
met zekerheid kan zeggen of het kind van hem is, of 
verwekt is met het Zaad van Satan, en dus een duivels-
kind is...

Primeur
Dit muziektheater, geschreven door de Belgische com-
ponist Bert Appermont, is een echte primeur in Ne-
derland en wordt uitgevoerd in het Openluchttheater 
Overloon. De hoofdrollen worden ingevuld door ze-

ven talentvolle solisten en samen met het Nijmeegse 
Studenten Operettekoor Carmina Ludicra kan dit niet 
anders dan een onvergetelijke avond en middag wor-
den!

Bent u benieuwd geworden naar dit verhaal, of heeft 
u heel veel zin in een spetterend uitje voor het hele
gezin, kijk dan op www.zaadvansatan.nl en reserveer
meteen tickets.

Ticketverkoop en overige informatie
Datum en tijd: 
1ste Pinksterdag om 20:00 uur
2de Pinksterdag om 14:00 uur
Toegang: € 25,- voor volwassen en € 15,-- voor stu-
denten en kinderen, te bestellen via de website www.
zaadvansatan.nl/tickets. Ook aan de kassa van het 
Openluchttheater, zolang de voorraad strekt. De kas-
sa is geopend vanaf 45 minuten voor aanvang van de 
voorstelling.
Bij slecht weer wordt de voorstellingen in gemeen-
schapshuis “De Pit ”gehouden. Hierover wordt gecom-
municeerd via social media en onze website.

Tijdens de laatste zitting van 
de laddercompetitie de 3 
beste in geel:

1 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 61.46%
2 Jac Huijs & Piet Willems  57.29%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 53.13%

In de groene lijn de 3 hoogstgeplaatste paren:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 58.50%
2 Marianne Jennen & André Poels 56.67%
3 Magriet & Jan Mater 55.83%

Daarmee de eindstand. De 3 paren met het hoogste 
gemiddelde:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 57.10%
2 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 55.60%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 55.54%

In de daaropvolgende week een vrije avond.
Alles door elkaar gemixt.
De 3 sterkste paren in lijn 1:
1 Mia Henckens & Paul Vloet 61.25%
2 Harrie de Bruijn & August Janssen 58.33%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 57.08%

In lijn 2 scoorden de volgende 3 paren het hoogst:
1 Jan Stiphout & Mien Kuenen 67.71%
2 Jac Huijs & Piet Willems 63.13%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 60.42%

♠♣ ♥♦
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Agenda

Woensdag 8 juni Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.
Donderdag 9 juni Bedevaart naar Kevelaer.
Zondag 12 juni Geen Uit op Zondag!
Maandag 13 juni Kijk op Kunst. Thema: Art Nou-
veau. De Pit. Aanvang 20:00 uur
Donderdag 16 juni IVN Wandeling naar de sluizen 
van Sambeek. 
Zondag 19 juni Voorstelling in het Openluchtthea-
ter.
Woensdag 29 juni Samen Eten en Ontmoeten bij 
Grand Café Effe.  Aanvang: 17:30 uur.
Donderdag 30 juni Fietspicknick. Zie fl yer met opga-
vestrook. Opgave uiterlijk 20 juni.
________________________________________________
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 tussenlig-
gend streepje niet)
________________________________________________

Samen Eten en Ontmoeten
Deze activiteit is verschoven van vrijdag 24 juni naar 
woensdag 29 juni. Dit keer gaan we naar Grand 
Café Effe. 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. Tele-
foon: 06-13180710 (hendriksarts@gmail.com)

Bedevaart naar Kevelaer op 9 juni
KBO Overloon gaat, voor het eerst na Corona, weer 
op bedevaart naar Kevelaer.

Programma:
07:00 uur:  Vertrek wandelaars vanaf het 14 Ok-

toberplein
10:00 uur:  Vertrek fi etsers vanaf het 14 Okto-

berplein
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 opgavetermijn voor deelname is inmiddels ver-
streken.

Verschijningsdata ONS magazine
Eind juni verschijnt de eerstvolgende Ons bij onze 
leden in de bus. Dit zomernummer is de uitgave 
voor de maanden juli en augustus. Pas eind augus-
tus komt de daaropvolgende uitgave van de Ons. 

KBO Wandeling Sambeek
Op 16 juni organiseert KBO Overloon samen met 
IVN De Maasvallei een wandeling in de omgeving 
van het sluizencomplex in Sambeek.
Ongeveer 100 jaar geleden is het stuw- en sluizen-
complex gereedgekomen en was de Maas voor 
vrachtschepen tot 2000 ton bevaarbaar. Dit was 
nodig om afzet van de industrie in Zuid-Limburg 
te vervoeren, onder andere de steenkool. Jammer 
genoeg moest hier een deel van de Maasheggen 
voor wijken. De Maasheggen was van groot belang 
voor de boeren uit de directe omgeving, die het als 
bouw- en hoofdzakelijk weiland gebruikten. Nu le-
veren wij grote inspanningen om dit gebied voor de 
volgende generaties te behouden.
Tijdens deze seniorenwandeling van 4-5 km gaan 
we wandelen in de omgeving van het sluizencom-
plex. Door een heel mooi stuk Maasheggen dat uit-
eindelijk weer bij de Maas uitkomt komen we daar-
na weer terug bij het sluizen- en stuwcomplex. Ben 
je geïnteresseerd kom dan luisteren naar de uitleg 
over het sluizen- en stuwcomplex en wandel met 
ons mee door dat mooie gebied. Ook niet-KBO-le-
den kunnen meelopen. De wandeling duurt onge-
veer 2 uur. Verzamelen om 13:00 uur bij De Pit in 
Overloon. Vanwege het samen rijden naar Sambeek 
is het gewenst je van tevoren aan te melden.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Christine Hen-
driks telefoon 06-13180710 en bij Ben Verheijen 
IVN 0478-642577 of 06-11115514 (benverheijen25@
gmail.com)

Donderdag 16 juni 13:30 uur KBO wandeling in 
Sambeek.
Vertrek vanaf De Pit om 13:00 uur
Vertrek wandeling 13.30 uur vanaf het stuw- en slui-
zencomplex Sambeek.

Sociaal Culturele Dag KBO Kring Land van Cuijk gaat 
door!
KBO Kring Land van Cuijk nodigt iedereen in het 
land van Cuijk, ook niet leden, uit voor de Sociaal 
Culturele Dag op 14 september 2022 in de Schouw-
burg te Cuijk. Na de ontvangst met koffi e/thee en 
lekkers volgt het ochtendprogramma met diverse 
sprekers. Na de uitgebreide lunch volgt het middag-
programma met een optreden van Christel de Laat. 
De dag zal omstreeks 16:30 uur afgesloten worden. 
Wilt u deelnemen vul dan het aanmeldingsformu-
lier van de plaatselijke KBO-afdeling in. De kosten 
voor deze dag zijn € 30,00 voor leden en € 40,00 
voor niet-leden. 
Nadere informatie en aanvraag aanmeldingsfor-
mulier bij het secretariaat van KBO Overloon tel. 
0634992950. Opgave vóór 15 juni.
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Gast aan tafel

Aan de hieronder afgebeelde tafel hebben alle op 
dit moment in Overloon verblijvende Oekraïense 
vluchtelingen op Hemelvaartsdag genoten van een 
aspergemaaltijd. Dat gebeurde in het kader van 
een actie van de Lionsclub Land van Cuijk en Over-
maze die tot doel had om ieder mens een speciaal 
moment te bezorgen. De Lionsclub bood namelijk 
luxe maaltijdpakketten te koop aan, een driegan-
genmenu op basis van asperges. De opbrengst daar-
van kwam ten goede van Oekraïense vluchtelingen 
die worden opgevangen in Moldavië.

Ook in Overloon worden mensen uit Oekraïne op-
gevangen die hun land zijn ontvlucht. Sinds be-

gin april verblijven zij in twee door de gemeente 
gehuurde woningen op de Vers. In het ene huisje 
woont een moeder met zowel haar moeder als haar 
dochter en kleinkind. Vier generaties bijeen, dus. In 
datzelfde huis woont ook een collega van haar. In 
het huisje ernaast woont een gezin van vier perso-
nen. En bij een particulier iemand hebben nog twee 
andere vluchtelingen hun intrek mogen nemen.

Een onbekende gever stelde drie van deze maaltijd-
pakketten voor vier personen ter beschikking van 
een van de vrijwilligers die in Overloon die betrok-
ken zijn bij de zorg voor deze mensen. Per huisje 
zijn er twee vrijwilligers. Zij geven antwoord op vra-

gen die de mensen hebben, re-
gelen een doktersbezoek als dat 
nodig is, begeleiden hen naar 
het ziekenhuis, en proberen met 
hulp van anderen te voorzien in 
al datgene wat de mensen nodig 
hebben.  

De gedachte kwam op om met 
die drie pakketten een geza-
menlijke maaltijd te organise-
ren bij een van de vrijwilligers 
thuis. En dat gebeurde op He-
melvaartsdag. Het werd een 
heel gezellige middag; de kin-
deren speelden naar hartenlust; 
de kleinste (3 jaar) was gevoelig 
voor het Hollandse ‘’klap eens in 
je handjes’’-liedje. Het kon zo’n 
gezellige middag worden, mede 
dankzij de app Say Hi op ieders 
mobieltje. Met die app kun je 
gewoon Nederlands praten. Wat 
je zegt wordt dan onmiddellijk 
vertaald in het Oekraïens en ook 
in het Oekraïens uitgesproken. 
De ander hoort dus meteen en 
begrijpt wat er in het Neder-
lands wordt gezegd. Het is even 
wennen, maar op die manier is 
goed te communiceren. Geheel 
spontaan zetten de vrouwen een 
Oekraïens liefdesliedje in waarbij 
door de aanwezigen een traan-
tje werd weggepinkt.

Jos Verhagen
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Programma Schijt aan de Grens
krijgt steeds meer vorm

In Overloon, en Venray, biedt het 
festival Schijt aan de Grens op za-
terdag 27 en zondag 28 augustus 

een afwisselend programma, allemaal rond het the-
ma van 2022 ‘Grenzeloos Verlangen’. 

In ’t Helder Overloon en het Stadspark Venray kun-
nen bezoekers een mix van vertrouwde en nieuwe 
ingrediënten verwachten. Muziek van lokaal en 
regionaal talent, van singer-song-writers of feest-
bands. Verrassend theater en straattheater, poëzie 
en ‘spoken word’. Kunstenaars uit de regio tonen 
binnen en buiten nieuw werk. Voor het kiezen van 
de kunstenaars heeft SADG grensoverschrijdend 
samenwerking gezocht met galeriehouder en kun-
stambassadeur Claus Burgers van galerie De Bakke-
rij uit Bergen. Op beide locaties is werk te zien van 
Imke Beek. De kunstenares uit Malden maakt van 
alledaagse materialen objecten en installaties met 
de natuur als inspiratiebron. Bij ’t Helder zijn beide 
dagen ook kunstenaars Jaap Glandorff, Cor van Ree, 
Petra Verhees, Janny Hurkmans en Margot Oomen 
aanwezig. Onze eigen Peter Arts is twee dagen aan-
wezig en zal een nieuwe serie foto’s laten zien.

Gast op beide locaties tijdens Schijt aan de Grens is 
schrijver en taalkenner Wim Daniëls. Zondagmiddag 
is de Brabantse schrijver van liefst 130 boeken(!) pre-
sent in Overloon, waarna hij per motor met zijspan 
naar Venray vertrekt om daar aan te schuiven in het 
live praatprogramma Schijt Draait Doorrr! 

Overloon biedt dit jaar een open podium. Iedereen, 
van muzikant tot goochelaar kan zich aanmelden 
voor een optreden tussen de spreekwoordelijke 
schuifdeuren. Kwaliteit is geen vereiste en je kunt al 
meedoen met een act van vijf minuten. Aanmelden 
kan via info@schijtaandegrens.nl 

Nieuw in ’t Helder is het 'tapastheater'. Gasten ge-
nieten in een intieme setting van lekkere hapjes die 
worden aangekleed met optreden van singer-song-
writers Loes Swinkels en Jesper Albers, of andersom. 

Dit is slechts een greep van het aanbod. De werk-
groepen zijn nog druk bezig met het verder samen-
stellen van het programma. Meer info volgt!

Op zaterdag 16 juli organiseren wij onze jaarlijkse 
boekenmarkt bij de PLUS in Overloon.

Puilen je boekenkasten uit of heb je nog dozen vol 
boeken staan op zolder, lever ze dan in bij de bieb 
in De Pit. Wij verkopen ze graag voor je tijdens onze 
boekenmarkt. De opbrengst wordt gebruikt voor 
het behoud van de Lónse bieb en voor jaarlijkse ac-
tiviteiten zoals een workshop striptekenen tijdens 
de Kinderboekenweek.

Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage en tot 
ziens op 16 juli. 

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

PLUS Verbeeten

Zie pagina achteraan.
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wat doe jij deze zomer?

werken bij buurtdiensten natuurlijk!

wat doe jij 
deze zomer?

Meer informatie of direct solliciteren? 
06 2263 7707 / mail je sollicitatie + CV naar: 
boxmeer5@buurtdiensten.nl
Meer info via werkenbijbuurtdiensten.nl

vakantiekracht
Buurtdiensten Boxmeer 5

zoekt een enthousiaste & flexibele

thuishulp  |  vanaf 16 jaar
Buurtdiensten biedt jou een leuke vakantie/
bijbaan waar mensen dankbaar zijn voor jouw 
hulp! Buurtdiensten levert alle vormen van 
huishoudelijke hulp. 
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Brabander krijgt alsnog erkenning voor inzet bij 
Amerikaanse divisie tijdens WO2

Zondag 29 mei ontving Oorlogsmuseum Overloon 
bijzonder bezoek. Vier Amerikaanse oorlogsvetera-
nen bezochten het museum voor een signeersessie 
en een meet & greet met publiek. Onder hen was 
ook Deurnenaar John Althuizen (97 jaar). Hij sloot 
zich in oktober 1944 aan bij de Amerikaanse 7th Ar-
mored Division en vocht met deze eenheid o.a. bij 
de Slag in de Peel en later in België en Duitsland. 
Zondag werd hem, 78 jaar na de oorlog en onder 
toeziend oog van zijn familie, het Draaginsigne Ve-
teranen opgespeld. Een symbool van erkenning en 
waardering voor het risicovolle 
werk dat hij tijdens de oorlog 
uitvoerde. John was hiervan 
niet op de hoogte, het werd dus 
een bijzondere dag voor hem en 
zijn familie.

Johnny the Dutchman
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log stond John Althuizen bij 
zijn kameraden beter bekend 
als ‘Johnny the Dutchman’. Hij 
groeide op in het Brabantse 
dorpje Deurne. Tijdens de Duit-
se bezetting van Nederland was 
John net als vele anderen ge-
dwongen om onder te duiken, 
voor de Arbeitseinsatz. Terwijl 
hij ondergedoken zat, werkte hij als koerier voor 
het verzet. Nadat de Amerikaanse 7th  Armored 
Divsion Deurne bevrijdde in oktober 1944, besloot 
hij mee te gaan als tolk. Maar niet nadat de com-

mandant eerst een briefje met handtekening van 
zijn ouders had ontvangen met toestemming. John 
raakte tijdens hevige gevechten in o.a. Nederland, 
België en Duitsland meerdere malen gewond en 
ontving daarvoor ook onderscheidingen. Na de oor-
log keerde hij terug naar huis om vrij snel daarna te 
emigreren naar Amerika. Hij woont daar tot op de 
dag van vandaag nog altijd met zijn vrouw Jeanne.

Draaginsigne Veteranen
John heeft nooit de Nederlandse veteranenstatus 

gekregen. Met hulp van  Comité 
Ereschuld Onderscheidingen en 
het Nederlands Veteraneninstituut 
werd de Nederlandse veteranensta-
tus na 78 jaar aan hem toegekend. 
John komt hiervoor in aanmerking 
omdat hij als Nederlander als tolk 
in een geallieerd leger heeft ge-
diend.
Ontmoet een veteraan
Voor publiek was het mogelijk om 
zondag jl. John en de andere drie 
Amerikaanse veteranen te ontmoe-
ten in het museum. Zij signeerden 
het boek ‘The Rifl e’ van Andrew 
Biggio. Het boek was ter plekke te 
koop en staat vol met verhalen van 
deze en vele andere veteranen. De 

opbrengst gaat naar het goede doel; namelijk nog 
meer veteranen de kans geven terug te reizen naar 
de plekken waar zij tijdens de Tweede Wereldoor-
log strijd hebben geleverd. 

Onlangs hebben onze leden de 
afsluitingsavond van het seizoen 
gehad. Deze begon om 18:00 uur 
omdat eerst een barbecue op het 
programma stond. Na de inwen-
dige mens versterkt te hebben, 
hebben we op ludieke wijze af-

scheid genomen van Evelien, onze secretaresse. Het 
was voor haar een verrassing dat haar echtgenoot 
en haar zonen met hun partners er ook waren. Ze 
kreeg héél veel (kleine) cadeaus en een prachtig fo-
toalbum van haar tijd als bestuurslid van de Over-
loonse Vrouwen Organisatie.

Het dak ging er helemaal af toen de Sjanellekes op-
traden. Helemaal in het roze gekleed, compleet met 
accessoires en gouden keeltjes, maakten zij De Pit 
geruime tijd tot een ware feestzaal! Verhit zongen 
ze hun liedjes; het was dan ook dertig graden. En 
ja: de kousen moesten aan…..dat was wel zo netjes. 
Pffff.

Gelukkig was er voor de dames een pauze ingelast. 
Na die pauze keerden ze terug op het podium en 
werden niet alleen de dames van het koor gediri-
geerd, maar ook onze leden. Iedereen zong mee 
(daar waar dat gevraagd en gepast was). De sfeer 
zat er goed in, zeker nadat de polonaise ingezet 
werd. Het was een geweldig gezellige bijeenkomst 
waarvan de dames met een glimlach op het gezicht 
uiteindelijk huiswaarts keerden.

Speciale dank gaat uit naar Astrid en Hanny, onze 
onmisbare, altijd klaarstaande dames die tijdens 
elke activiteit van onze vereniging in De Pit de bar-
dienst draaien.

We willen graag afsluiten met iedereen een fi jne 
zomer te wensen en we zien jullie graag terug in 
september.
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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 

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

1155 jjuunnii  VVrroouuwweenncciirrkkeell ddoooorr BBiijj LLooeess ((&& 2200 jjuullii)) 
2277 jjuunnii EEnnggeelleennaavvoonndd –– MMaarriieellllee BBeekkss 
2299 jjuunnii WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn ‘‘ DDoooorr FFeemmkkee RRoonnggeenn eenn SSiillvviiaa JJaannsssseenn 
33 jjuullii MMaarriieellllee BBeekkss && FFrriieennddss  -- AANNAARRUUPPAA WWiiee jjaarriigg iiss ttrraakktteeeerrtt!!!! 
1100 jjuullii MMuuzziikkaallee vvoooorrsstteelllliinngg ‘‘WWaaaarr vviinndd jjee hheett ggeelluukk’’ 

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

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.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

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

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Het zoekplaatje is een schoolfoto deze keer. 
Welke school is dit en waar is dit? Aan de kle-
ding te zien is het al een poos geleden. Wie her-
kent zichzelf? A22233

De tweede foto in het bos is Scouting A20630. 
Wie weet waar en wanneer?

Als u het weet, geef ons een berichtje. Denk niet dat 
een ander het wel doet want dan horen we niets. 
Help ons met het benoemen van foto’s waarvan we 
niet weten hoe of wat.

Blijf kijken en zoeken op de site. Mocht u vragen 
hebben, stuur een mail en u krijgt z.s.m. antwoord. 
Mail: info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Nieuws van de Oude Schoenendoos: na drie keer 
uitstel gaat het echt gebeuren. De tentoonstel-
ling die we wilden houden ter gelegenheid van 75 
jaar vrijheid in 2020 verandert nu in: 40 Jaar Oude 
Schoenendoos.

Datum 12 en 13 november in de kerk. We zijn bezig 
met de voorbereidingen om er iets moois van te ma-
ken. We houden u op de hoogte.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

14de rolstoel-3daagse op 21-22-23 juni 2022

Voor iedereen woonachtig in Overloon Holthees Smakt.

Aanmelden als gast of vrijwilliger voor dit evene-
ment kan tot 7 juni.
Opgavelijst kun je vinden in het vorige Ons Eigen 
Erf, Kréntje Holthees Smakt en op de website van 
de Zonnegroet. http://zonnegroet-ohs.nl/actuele-in-
formatie/

Vrijwilligers die een of meerdere avonden een rol-
stoel willen duwen zijn van harte welkom. Via de 
website van de Zonnegroet kun je je rechtstreeks 
aanmelden. 
Een week voor aanvang van de rolstoel-3daagse 
krijg je persoonlijk bericht welke dag/dagen je bent 
ingedeeld en wie je gast is. http://zonnegroet-ohs.
nl/opgave-formulier-vrijwilliger-duwer/

Wij hopen velen van u te ontmoeten tijdens dit 
mooie evenement. 
De Zonnegroet Overloon Holthees Smakt.
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Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

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



12

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

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

13

Dertien gemeenten: ‘Bekijk alternatieven voor De Peel’

Namens twaalf Limburgse en Brabantse gemeenten 
laat Venray Defensie-staatssecretaris Christophe van 
der Maat in een brief weten nog eens goed naar 
alternatieven te kijken voor de militaire vliegbasis 
De Peel. Volgens de dertien heeft het ministerie van 
Defensie dat onvoldoende onderzocht. Tevens spre-
ken ze hun zorgen uit over de gezondheid en het 
welzijn van hun inwoners als de F35-toestellen bo-
ven de regio gaan vliegen.

De twaalf gemeenten die de brief van Venray on-
derschrijven zijn Land van Cuijk, Gemert-Bakel, 
Deurne, Laarbeek, Helmond, Boekel, Geldrop-Mier-
lo, Someren, Asten, Horst aan de Maas, Bergen en 
Gennep. Ze laten weten zich zorgen te maken over 
de leefomgeving rond het vliegveld.

De vliegbewegingen op De Peel komen immers bo-
ven op de activiteiten op vliegvelden Volkel (waar 
30 juni de eerste F35-toestellen worden gestatio-
neerd), Eindhoven en Weeze. Van der Maat wordt 
gewezen op het feit dat er niet is gekeken naar al-
ternatieven voor De Peel. ‘Hoe komt u tot een ge-
degen onderbouwing waarom vliegbasis De Peel de 
meest geschikte locatie in Nederland is voor het la-
ten opstijgen en landen van gevechtsvliegtuigen?’, 
is de vraag aan de staatssecretaris.
‘Bij een uitgebreider onderzoek naar alternatieve 
locaties willen wij betrokken zijn bij het opzetten 
van de onderzoeksvraag en de daadwerkelijke uit-
voering’, meldt de brief.
Gevreesd wordt dat het weer in gebruik nemen 

van De Peel woningbouw in de regio in de weg zal 
staan. De vele vliegbewegingen zullen zorgen voor 
een toename van de stikstofuitstoot. ‘Veel bouw-
projecten zijn al stil komen te liggen als gevolg 
van de uitstoot van stikstof op omliggende Natura 
2000-gebieden. Om woningbouw te kunnen realise-
ren is het van belang dat er voldoende stikstofruim-
te is’, wordt Van der Maat voorgehouden. ‘Is het 
realistisch te veronderstellen dat de reactivering 
van vliegbasis De Peel en een verdere toename van 
stikstofdepositie een juridische blokkade vormt?’, 
vragen de dertien gemeenten zich af. Ze willen van 
Van der Maat op korte termijn duidelijkheid hoe de 
staatssecretaris wil voorkomen da mogelijke reacti-
vering van vliegbasis De Peel leidt tot een nóg moei-
zamer uit te voeren woningbouwopgave leidt.

En wat leefbaarheid betreft: ‘Er ligt een relatie tus-
sen fi jnstof en gezondheid, die nog niet in beeld is 
gebracht’, meldt de brief. ‘Bovendien is het belang-
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Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2022

20%

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

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Agenda
2022
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 juni
Openluchttheater, Het Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes uit Eindhoven, 20:00 uur

6 juni
Openluchttheater, Het Zaad van de 
Satan door Harmonieorkest Aule-
tes uit Eindhoven, 14:00 uur
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
13 juni
KBO, Kijk op Kunst, Thema: Art 
Nouveau, de Pit, 20:00 uur

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, Sluizen Sam-
beek, verzamelen bij de Pit, 13:00 
uur 
18 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur

rijk dat er aandacht komt voor de door inwoners 
ervaren impact op de gezondheid. Hoe gaat u deze 
aspecten van gezondheid nader onderzoeken?’ 

Er bestaan ook zorgen en onzekerheden over de 
geluidoverlast die De Peel na de reactivering gaat 
opleveren. ‘In het kader van de voorgenomen reac-
tivering lijkt Defensie uitsluitend aandacht te heb-
ben voor de geluidbelasting in relatie tot starts en 
landingen’, schrijven de dertien gemeenten. ‘De ge-
luidstoename voor de regio, die na reactivering zal 
optreden, wordt niet nader beschouwd of is onder-
werp van onderzoek’.

Tevens vragen de briefschrijvers aandacht voor in-
formatieachterstand: ‘Onze informatiepositie is op 
dit moment onvoldoende om adequaat en op ge-
lijkwaardig niveau te participeren in dit proces en 

van daaruit onze inwoners zorgvuldig en tijdig te 
informeren.
Hoe gaat u ons en onze inwoners tijdig en zorgvul-
dig informeren?’ Daarbij stellen de opstellers van de 
brief dat vliegbasis De Peel helemaal niet geschikt 
is om nieuw leven in te blazen. ‘De vliegbasis is niet 
gebruiksklaar. Veel is verwijderd of verouderd. Er is 
geen sprake van een vliegveld dat direct gebruikt 
kan worden’. Als het aan het ministerie van Defen-
sie ligt, wordt het vliegveld in 2024 heropend. Er zul-
len per jaar dan 3600 vluchten met F-35-straaljagers 
worden uitgevoerd. Die komen naast oefeningen 
met helikopters en Hercules-transporttoestellen 
en ook naast de reguliere oefeningen die er nu al 
plaatsvinden. Al of niet in combinatie met Volkel.

Bron: Peel en Maas 

Overloons Biljartkampioenschap

In de maand april is het 33ste Overloons Biljart-
kampioenschap gespeeld. Er hebben 84 deelnemers 
meegedaan. Het waren avonden van spanning, win-
nen, verliezen, maar vooral veel gezelligheid. In een 
korte tijd heeft de nieuwe organisatie dit OBK moe-
ten opzetten, complimenten hiervoor!
Hier en daar was het af en toe behelpen als de tech-

niek ons in de steek liet, maar al met  al was het een 
zeer geslaagd toernooi. 

Door de coronaperikelen en de korte organisatietijd 
hebben we besloten om de opbrengst beschikbaar 
te stellen aan BC Bos. Dit gaan ze besteden voor de 
aanschaf van een laptop, software en een website.

De poulewinnaars waren:
AB Poule: Huub Jansen
C Poule: Martien Manders
D Poule: Piet Kuenen
E Poule: Martijn van Raaij

Na een spannende fi nale op vrijdagavond 29 april 
werd Martijn van Raaij de grote winnaar van het 
OBK 2022. Hij versloeg in de fi nalepartij Martien 
Manders.

Iedereen bedankt voor het meedoen aan de OBK 
2022 en de belangstelling tijdens de fi naleavond.

Tot volgend jaar!
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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

www.doorvandijck.nl 06-30693894 / 0478-642527

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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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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, Zomer 
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
29 juni 
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
Grand Café Effe, 17:30 uur
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
9 juli
Openluchttheater,Wonderen Be-
staan door MusicalKids, 15:00 uur
13 juli
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Lónse bieb, Boekenmarkt, bij de 
PLUS
16 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmuziek, 
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, Familievoorstel-
ling Pim en Pom en de Beestenben-
de 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, 
19:30 uur
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 Maria-
hout, 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 Hel-
der, 12:00 - 18:00 uur
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 Lòns 
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 Lòns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
24 november 
KBO, Algemene leden vergadering
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
7 december
KBO, Kienen

Voor volledige agenda zie onze 
website.
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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 5 juni.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van  18 mei: Els Kil
 (Prijs beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen).

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.

AAGJE
BAGGER
DOPJE
FOKVEE
HENNEP
HUWEN
JASZAK
JUNIORENTEAM
KAJAK
KAMELEON
LADEN
MACARONI
MILIEU
MOTIE

PAAPJE
PARIA
PAUPER
PAUZEFILMPJE
POLIEP
PRUNUS
REGIE
RIOOL
SCORE
SIGNAAL
VERAF
VIERLING
WENSDROOM

9
9 3 2 4

4 5
2

4 9 8
6 1
9 8 5 7 4
7 1 3 8

5 7 6

B E E P K A M E L E O N
E J G A A R A R T S P B
E P J U Z E E E I O A M
V A M Z S P T G L G A V
K A O E A U N I G C I P
O P O F J A E E A E R R
F M R I A P R R R O A U
A I D L N E O L I O P N
R L S M B N I D A O C U
E I N P I N N T L D O S
V E E J G E U O O K E L
H U W E N H J K E M N N
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Twan Wilmsen|06 51 252 699|awing@awing.nl 
Voor computers, aptops, printers, cartridges, 

ifi, onderhoud en reparatie.  
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

Advertenties en familieberichten:
advertentie@onseigenerf.nl T 06-45025119

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 202664

06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   15 juni
aanleveren uiterlijk 8 juni 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!


