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Het heeft de Koning behaagd…

Maar liefst 36 inwoners van de 
gemeente Land van Cuijk kregen 
tijdens lintjesregen 2022 een Konink-
lijke onderscheiding. Waarnemend 
burgemeester Wim Hillenaar reikte 
– in naam van Zijne Majesteit de
Koning – de onderscheidingen in de
Schouwburg in Cuijk uit. 35 Inwoners
werden benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau en een inwoner
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Twee Overloners behoorden
tot die gelukkigen. Beiden waren
met een geslaagde smoes naar de
schouwburg in Cuijk geloodst. Nadat 
zij nietsvermoedend over de rode
loper de uitbundig versierde foyer
betraden ontwaarden zij daar tussen 
het aanwezige publiek toch wel erg
veel familie en bekenden…

De heer A.L.A.I. (Toon) Verrijdt – Lid 
in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf zijn jeugdjaren is Toon bezig 
met de natuur in zijn algemeenheid 
en in het bijzonder het plantenrijk. 
Elke dag is hij te vinden in de na-
tuur om gebieden te determineren 
maar ook het beschermen van de 
unieke soorten die hij veel gevon-
den heeft. Dit werk oefent hij niet 
alleen in de plaatselijke bossen uit 
maar ook in de wijde omgeving, 
met name Noordoost Brabant en 
de kop van Noord-Limburg. Zijn 
“footprint” is te vinden door heel 
Nederland waarbij hij zijn grote 
kennis heeft gedeeld met heel veel 
plantenkenners in spé. Toon is een 
natuurbeschermer op nationaal ni-
veau en senior fl orist vanaf 1988 
van Stichting Floristisch Onderzoek 
Nederland (FLORON) in Leiden. Hij 
is ook vanaf 1991 medeauteur voor 
het wetenschappelijk tijdschrift 
Gorteria. Eveneens inventariseert 
hij terreinen van Staatsbosbeheer 
en Brabants Landschap. Hij was een 

van de initiatiefnemers van de in 
1986 geopende botanische tuin 
“d’n Hof”. Vanaf 1996 is hij vrij-
williger bij IVN De Maasvallei, 
groep Sint Anthonis en vanaf 
2010 vrijwilliger voor Bosgroep 
“De Loonse Duinen”.  Met hart 
en ziel zet Toon zich in voor de 
Bosgroep en is altijd een zeer 
gewaardeerde vraagbaak voor 
zijn collega-vrijwilligers door 
zijn unieke plantenkennis. Hij is 
mede initiator voor de inrichting 
van de drinkpoel onder de hoog-
spanningsmasten in samenwer-
king met de gemeente. Bij deze 
poel heeft hij samen met andere 
vrijwilligers van de Bosgroep een 
prachtig bijenhotel gebouwd. Dit 
gebied met wel 200 verschillende 
plantensoorten, waarvan enkele 
heel zeldzaam voor Nederland 
wordt door hem persoonlijk be-
heerd. Nieuwe aanplant voor de 
wilde bijen wordt door hem ver-
zorgd en hij is - als het even kan - 
dagelijks in dit unieke stuk bos te 
vinden. Bovendien is Toon vanaf 
2010 lid van de werkgroep onder-
houd Theobalduskerk en kerkhof 
Overloon. Dus, met recht Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau!

Mevrouw H.C.J.M. (Hetty) Coppis 
– Lid in de Orde van Oranje Nassau
Hetty is vanaf medio jaren ’80
van de vorige eeuw zeer betrok-
ken bij Carnavalsvereniging De
Huibuuke en heeft zich voortdu-
rend op enigerlei wijze voor de
vereniging ingezet en doet dat
nog steeds. Zij heeft tot in 2010
deelgenomen aan de redactie
van “D’n Huiwage", de jaarlijk-
se staatskrânt van de vereniging.
Tot op heden controleert zij nog
altijd de spelling en grammatica
hierin op het Lónse dialect. Zij is
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Het mag geen naam hebben
•  Oude klinkers voor Kruising Pasveldweg/Helderseweg - dat klinkt niet zo best -

waren we maar niet bij Land van Cuijk gegaan…!

•  We waren samen minder sterk dan vorig jaar…

•  Leg wat opzij - de Lónse kermis komt er aan…!

medeverantwoordelijk voor een uniform dialect-
gebruik binnen onze gemeenschap. Daarnaast be-
heert zij gedurende al die jaren en nog steeds het 
archief van De Huibuuke. Voor al haar inzet voor De 
Huibuuke is zij al in 2003 onderscheiden tot Heer-
boer van d’n Huiakker, “de högste onderscheiding 
van De Huibuuke”, een onderscheiding die is voor-
behouden aan diegenen die zich minstens 25 jaar 
op zeer verdienstelijke wijze hebben ingezet voor 
de “Lónse carneval”. Vanaf 2004 is ze de initiatief-
nemer en medeoprichter van de dialectwerkgroep 
‘Wie wá bewaart’. Zij is sindsdien altijd de enthou-

siaste aanjager en stimulator van de werkgroep ge-
bleven. Ook stond Hetty in 2015 mede aan de wieg 
van ‘Gast aan tafel’ van onze KBO, een prachtige 
activiteit voor de echte senioren onder ons. Hierbij 
worden maandelijks twaalf 80-plussers verwend aan 
een eettafel met een feestelijk diner. Hetty is ook 
een van de vrijwillige koks. Daarnaast is Hetty voor-
al op grafi sch gebied en websitebouw betrokken 
bij meerdere Overloonse verenigingen en is zij gast-
schrijver van Ons Eigen Erf. Vanaf 2018 is ze vrijwil-
liger bij het Cultureel Festival ‘Schijt aan de Grens’. 
Dus, met recht Lid in de Orde van Oranje-Nassau!

Oker zoekt zangliefhebbers!

Inmiddels zijn de Okerleden 
weer vol enthousiasme aan het repeteren. Wat heb-
ben we het gemist! Ben jij ook weer toe aan een 
nieuwe muzikale uitdaging?

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’ in 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!

Werkzaamheden
Pasveldweg-Helderseweg

Van 2 tot en met 13 mei is de kruising Pasveld-
weg-Helderseweg in Overloon afgesloten. Er vinden 
dan werkzaamheden plaats. Het verkeer wordt om-
geleid via de Zandstraat.

In 2020 werden de straten Achter de Linde en Sne-
jerpad al aangepakt. Dat was nodig om waterover-
last tegen te gaan. Door omstandigheden kon het 
kruispunt Pasveldweg-Heldersweg toen niet wor-

den meegenomen. Dat kan nu wel. Het bestratings-
materiaal zal bestaan uit (oude) klinkers.   

De werkzaamheden houden in dat het kruispunt 
wordt verlaagd. Bij hevige regenval past het wa-
ter soms niet meer in het riool. Door het verlaagde 
kruispunt kan het dan gemakkelijker wegstromen 
naar het agrarische gebied dat er achter ligt. De wo-
ningen in de omgeving blijven dan droog.
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Kerkberichten

Vieringen 8 en 15 mei

Zondag 8 mei 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Ella Manders
Theobalduskoor

Misintenties:
- Harrie en Marie Bardoel- van Duynhoven
-  Jaargetijde/tevens voor haar verjaardag en 50 jaar

getrouwd, Mevrouw Miny Heiligers – Hermens uit
Boxmeer

- Bets van de Pas – Versmissen, vanwege trouwdag
- Jaargetijde voor Harrie Stroecken
- Jo Albers en overleden familie
- Paul, Bets en Erik Jan Cornelissen

Zondag 15 mei 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor

Misintenties:
- Jaargetijde Net Bardoel – Droessen
- Jan Hendriks vanwege zijn sterfdag

Kosterdienst
8 – 15 mei
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

15 – 22 mei
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

22 – 26 mei
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 22, 26, 
28 en 29 mei 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen 
Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht 
deze uiterlijk 10 mei 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@theobaldus-
parochie.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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Na drie jaar eindelijk weer Militracks

Op 14 en 15 mei vindt bij Oorlogsmu-
seum Overloon voor de elfde keer Mi-
litracks plaats. Dat is het grootste eve-
nement ter wereld op het gebied van 
Duitse voertuigtechniek uit de Twee-
de Wereldoorlog. Twee dagen lang 
zijn er ongeveer honderd historische 
Duitse voertuigen te zien. Na drie jaar 
van verplaatsen en annuleren door 
corona kan het populaire evenement 
nu eindelijk weer plaatsvinden.

Meerijden voor Oekraïne
Tijdens Militracks 2022 zijn er onder 
andere Duitse tanks, pantserwagens 
en andere militaire voertuigen te zien. 
Bezoekers kunnen ook zelf meerijden 
over het anderhalve kilometer lan-
ge parcours door de bossen rond het 
museum. Het bedrag dat wordt opge-
haald met het meerijden op deze voertuigen wordt dit 
jaar gebruikt om Oekraïense vluchtelingen te helpen, 
vooral in de vorm van hulpgoederen.

Enige rijdende Nashorn ter wereld op Militracks
Uniek onderdeel van het programma is de Nashorn, 
een zware Duitse tankjager. Jarenlang is een team 
aan het werk geweest om dit voertuig in zijn originele 
staat te herstellen. Totdat het noodlot drie jaar gele-
den toesloeg en het voertuig zwaar beschadigd raak-
te bij een grote brand. Maar men heeft met man en 
macht gewerkt aan het herstel ervan. En inmiddels is 
de Nashorn volledig gerestaureerd, mede ook dankzij 
crowdfunding. De deelname van het voertuig in rij-
dende staat is een geweldige primeur voor Militracks.

Militracks Live!
Naast het rijdend materieel is er ook een militariamarkt 
en is het museum zelf natuurlijk ook open. En boven-
dien wordt dit jaar voor het eerst ook een livestream 
opgezet. Zo kan er op vrijdag 13 mei vanaf het begin 
van de middag online en live worden meegekeken met 
de aankomst van de voertuigen bij het museum. Van-
wege de veiligheid is daar normaal geen publiek bij, 
maar door de livestream kan dus wel worden meege-
keken. Daags erna, op zaterdag 14 mei, wordt live ver-
slag gedaan vanaf het Militracks-terrein. Op verschil-
lende plaatsen langs de tankbaan staan camera’s, er is 
een militair voertuig dat met camera’s wordt uitgerust 
en er is zelfs een razende reporter. Dit live verslag is te 
volgen tussen 11 uur ’s morgens en 2 uur ’s middags. 
Inschrijven hiervoor kan vanaf maandag 2 mei via oor-
logsmuseum.webinargeek.com.
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Wil en Jan Alkema, ’n diamanten paar 

Het kan verkeren. Wil Branger, 
geboren in het Veluwse Lunte-
ren, verhuist op haar 13e naar 
Gorinchem. Op de MULO in 
de oude vestingstad - waar de 
Van Rossums onlangs op TV zo 
heerlijk over mopperden - leert 
ze Gorkummer Jan Alkema 
kennen. Ze vinden elkaar leuk, 

maar niet meer dan dat. Nadat ze allebei het MU-
LO-diploma op zak hebben raakt het toch nog aan 
(waar een MULO-diploma al niet goed voor kan 
zijn!) Door Jan’s aderen stroomt Fries bloed, dat 
mag duidelijk zijn gezien zijn achternaam. Zijn ou-
ders verhuisden in 1931 van het 
Friese Franeker naar Gorinchem.

Verliefd, verloofd, getrouwd; 
het hele - in die tijd gebruike-
lijke - metier wordt liefdevol én 
dartelig (denken wij) afgewerkt. 
Wil en Jan zijn op 10 mei 60 
jaar getrouwd. Een diamanten 
bruidspaar, dus. Dat komt vaker 
voor, maar is toch nog steeds 
zeldzaam. Van die 60 jaar wonen 
ze al 45 jaar in Overloon, aan de 
Peelkampweg, daar waar Over-
loon de Peel aantikt. Ze zijn nu 
allebei 83 jaar oud; dat moet je 
weten, want zien kun je het niet!

Jan gaat na de MULO werktuig-
bouwkunde studeren. Zijn werk brengt hem eerst 
naar de suikerfabriek in Puttershoek. Later wordt 
De Meijerij zijn broodheer en Veghel hun domicilie. 
Als hij in 1968 voor de ontwikkeling van kopieerma-
chines bij Rank Xerox wordt aangenomen, zoeken 
ze een woning in Venray. In Overloon, aan de Peel-
kampweg, is in 1977 een boerderijtje te koop. Ze 
kopen het en verbouwen het grondig. Op de hooi-
zolder staat nu hun bed en waar vroeger de varkens 
huisden geeft hun eettafel een fantastisch zicht op 
de uitgestrekte tuin. Ze zeggen geen moeite te heb-
ben gehad om hier te wennen. “Gewoon meedoen 
met wat er is. Overloon is een fantastisch dorp en 
heeft een geweldig verenigingsleven. We blijven 
hier zo lang mogelijk wonen”. 

Wil is onderwijzeres en treft het. Overal waar Jan’s 
werk hen brengt zijn kindjes die willen leren. In hun 
Venrayse tijd geeft ze eerst les op basisschool Co-
ninxhof in Veltum Venray. In hun Overloonse tijd 
doet ze aan remedial teaching op het Boschveldcol-
lege. Later is ze nog regelmatig invaljuf op de Jo-
sefschool in ons dorp. Menig Overloner kent Juf Wil 
wellicht nog uit die tijd. 

Jan switcht nog een keer van werkgever en gaat aan 
de slag bij Rockwool in Roermond. Daar blijft hij tot 

aan zijn pensioen. Overloon blijven ze trouw. Jan is 
in die Rockwooltijd hier de eerste voorzitter van de 
lokale CDA-afdeling. Over inburgeren gesproken!

Wil en Jan hebben twee kinderen; de inmiddels 
(meer dan) volwassen dochter Judy en zoon Jacob. 
Judy woont nu - met mooie jeugdherinneringen 
aan het ponyrijden bij de Bosruiterkes en het zingen 
bij Freunde Echo - in Linschoten. Zoon Jacob heeft 
met zijn gezinnetje de zelfgebouwde woonark af-
gemeerd aan de Vecht. Jacob heeft met Eefje twee 
kinderen. Ze zijn nog erg jong (2 en 4 jaar), maar ze 
hebben toch al helemaal de harten van opa en oma 
gestolen. Dat hebben Wil en Jan me niet verteld, 

maar zie ik aan de glunderen-
de gezichten van de twee; die 
spreken boekdelen.

De tuin is hun gezamenlijke 
passie. In het jaar 2000, als Jan 
met prepensioen gaat en ze 
meer vrije tijd krijgen, gaan ze 
pas écht tuinieren. “Hadden 
jullie daar een cursus voor ge-
volgd?”, is onze vraag.  “Nee, 
Jan kon nog geen beuk van 
een eik onderscheiden”, roept 
Wil uit. “Maar hij heeft veel, 
heel veel, bijgeleerd”. Wil 
heeft van huis uit groene vin-
gers meegekregen. Wat blijkt, 
zij is als dochter van een bio-
logieleraar zogezegd met de 

bloemetjes en bijtjes opgegroeid. 

Ze hebben een paar keer met een open dag hun 
tuin opengesteld voor bezoekers. Het was op een 
van die dagen dat Jan mij zei: “je moet zelfs on-
kruid wieden leuk vinden”. In 2014 was hun tuin het 
kleurrijke decor voor het Tuintreffen van de Fanfa-
re. Wil en Jan zijn nog vrijwel dagelijks in de tuin 
bezig, maar ze later er niet meer hun leven door be-
palen. Ervan genieten doen ze nog steeds met volle 
teugen. Ze tuinieren nog wel even door, als het hen 
gegeven is.

“We hebben bovendien een erg fi jne buurt. We wil-
len hier voor geen goud weg”, zegt de een en be-
aamt de ander eensgezind. 

Op hun trouwdag is er een feestelijk diner met de 
kinderen in Utrecht. In juni volgt er, uiteraard in 
hun prachtige tuin, een feest voor de familie en 
de buurt. Dan zal er nog wel eerst onkruid gewied 
moeten worden, máár dat vinden ze leuk! Je kunt 
maar ’n hobby hebben! De redactie feliciteert hen 
van harte met dit prachtige jubileum en wenst hen 
nog veel mooie jaren in het dorp waarvan ze zoveel 
zijn gaan houden.
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Dankbetuiging

Ria Melssen-van Heugten

Wij willen namens Ria iedereen bedanken 
die een bijdrage heeft geleverd aan het 

mooie leven dat ze heeft gehad.

Het had wat haar betreft nog wel wat langer 
mogen duren, maar het is niet anders. Daar 

had ze helaas niets over te zeggen.
Het is zoals het is.

Voor de laatste fase van haar leven willen 
we iedereen en m.n. familie, vrienden, de 
thuiszorg en dokter van de Boom bedanken 
voor de warmte en de liefde, die we hebben 
mogen ontvangen in de vorm van bezoek, 

de enorme hoeveelheid kaarten
en bloemen. Niet normaal.

Bedankt allemaal, het sterkt ons
in de verwerking van het verlies.

Jan Melssen, 
kinderen en kleinkinderen

Uit op Zondag 
Film De Maasheggen

Film over het gebied De Maasheggen met zijn kilometers aaneengesloten heggen 
langs de oever van de Maas. Nationaal en internationaal uniek in zijn soort.

Met allure De Maasheggen.
U bent allen van harte welkom.

Uit op Zondag 

Waar: De Pit | Wanneer: zondag 15 mei 2022 | Tijd: 14:30 uur tot 16:00 uur
Kosten: gratis entree, vrijwillige bijdrage mag.

Dank je wel!

Voor alle kaarten, de lieve berichten en 
warme reacties, de prachtige bloemen, de 
persoonlijke aandacht rondom het afscheid 

van mijn vrouw, ons mam en oma 

Nelly Vloet-Henckens

Jullie steun en betrokkenheid waren
hartverwarmend!

Piet
Geera en Eric, Jelle & Leonie, Carlijn,
Josien & Mo
Antwin, Karen en Sam

el!
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Agenda

Woensdag 4 mei Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zaterdag 7 mei Vrijwilligersdag. Graag opgeven.
Woensdag 11 mei Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.
Zondag 15 mei Uit op Zondag. In De Pit. Aanvang 
14:30 uur. Programma: fi lm over de Maasheggen.
Woensdag 18 mei Kienen in De Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zaterdag 21 mei Dagreis Dagboek van een Herders-
hond.
Vrijdag 20 mei Samen Eten en Ontmoeten. Aanvang 
17:30 uur.
Woensdag 8 juni Koken voor Ouderen. Alleen op 
uitnodiging. Aanvang 12:00 uur.
Donderdag 9 juni Bedevaart naar Kevelaer. Opgave 
verplicht. 

Daarnaast onze wekelijkse activiteiten, die ook op 
de website vermeld staan!
________________________________________________
Houd de website van KBO Overloon goed in de 
gaten, 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 streepje niet)
________________________________________________

Vrijwilligersmiddag komende zaterdag 7 mei 
Voor alle inzet een dank aan al onze vrijwilligers 
met een verwenmiddag. De uitnodigingen zijn bij 
allen bezorgd. Wij zien ernaar uit jullie te ontmoe-
ten.

Profi ciat Toon en Hetty met jullie Ko-
ninklijke onderscheiding en dank voor 
jullie inzet! Namens bestuur en leden 
KBO-Overloon.

Dagreis: Dagboek van een Herdershond
De musical “Dagboek van een Herdershond” staat 
gepland op zaterdag 21 mei 2022 in het MECC in 
Maastricht. 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 omstandighe-
den niet mee kunnen, geef dit dan door aan Suzan 
van den Munckhof, telefoonnummer 641580. Het is 
raadzaam om voor onderweg iets te drinken of te 
eten mee te nemen. We hopen op een mooie voor-
stelling.

SOCIOM  altijd in de buurt, samen met de vrijwillige 
Ouderenadviseurs 
Er zijn senioren, ook leden onder ons, die hier of 
daar met persoonlijke vragen stoeien, wel eens in 
de knel komen door ziekte of anders. Bijvoorbeeld 
op het gebied van wonen en zorg. Wanneer man-
telzorgen te zwaar wordt en daardoor andere zorg 
erbij nodig is, het huis een aanpassing verdient, fi -
nancieel beheer een steuntje in de rug kan gebrui-
ken en meer.

*Diny Kuppen en Dette Koenders van Sociom staan
tijdens kantooruren voor uw vragen klaar samen
met de vrijwillige ouderenadviseurs. SOCIOM tel.
0485 - 700 500.
Overloon: Vrijwillige Ouderenadviseur Jan Lamers
tel. 0478 - 640125.

De Pitstop 
De inloop bij de Pitstop groeit aan belangstelling, 

voor een praatje bij een gra-
tis kopje koffi e of thee. Ook 
aanschuiven bij een activiteit 
of hobby gebeurt steeds meer. 
De deuren van de Pitstop staan 
open: Maandag- en vrijdagmid-
dag vanaf 14:00 uur en woens-
dagochtend vanaf 9:30 uur.

Uit op Zondag
Zondag 15 mei hopen we weer op een grote op-
komst. Ditmaal hebben we gekozen voor een prach-
tige fi lm over het oude cultuurlandschap van de 
Maasheggen met zijn fi jnmazige net van hagen en 
weitjes en zijn prachtige ”Mei bloesem”. De entree 
is dan wederom gratis. Aanvang: 14:30 uur in De Pit. 

Senioren Expo
De Senioren Expo van 10 mei t/m 15 mei 2022 gaat 
niet door. De Expo-organisatie heeft niet voldoende 
standhouders die willen deelnemen. In 2023 zal de 
Senioren Expo gehouden worden van 17 januari t/m 
22 januari 2023.
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Datums inzameling
oud-papier

t/m september 2022

7 mei 21 mei
4 juni 18 juni
2 juli 16 juli 30 juli
13 aug. 27 aug.
10 sept. 24 sept.

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

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

99 mmeeii EEnnggeelleennmmiiddddaagg mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 1133..0000 uuuurr 
1144 mmeeii DDaaggwwoorrkksshhoopp bbeeeellddhhoouuwweenn 
1166 mmeeii  WWoorrkksshhoopp ‘‘RRiittee ooff tthhee wwoommbb’’ –– MMaarrjjaann ’’tt LLaamm 
1144 jjuunnii WWoorrkksshhoopp ‘‘RRiittee ooff tthhee wwoommbb’’ –– MMaarrjjaann ’’tt LLaamm 
2277 jjuunnii EEnnggeelleennaavvoonndd 
33 jjuullii MMiinnddffuullnneessss vveerrddiieeppiinnggssddaagg 

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

Ruimte voor úw ideeën!

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

DA Drogisterij & Parfumerie

Zie pagina achteraan.
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Welkom bij de Lónse 4-daagse voor
kinderen tot en met groep 8! 

5 tot en met 8 juli 2022
Wat is de Lónse 4-daagse? NIEUW! 

Samen met je klasgenootjes en vrienden 4 avonden 
wandelen en plezier maken. 

Jaarlijks vindt de Lónse 4-daagse plaats. Kinderen 
tot en met groep 8 kunnen leuke routes van 5 km of 
10 km lopen in en rond ons mooie Overloon, of jij 5 
km of 10 km wilt lopen bepaal je zelf. Bij kinderen 
tot groep 4 is eigen begeleiding verplicht. 

Bij het voltooien van de 4-daagse ontvangt ieder 
kind een mooie medaille! 

Meedoen? 
Schrijf je dan in! 

De inschrijvingen lopen van 9 mei 2022 tot 23 mei 
2022. De inschrijfkosten zijn € 5,- per kind.  Je kunt 
je gemakkelijk inschrijven via de website van Sjil 
(www.sjiloverloon.nl).
Aanmelden na 23 mei is helaas niet meer mogelijk! 

*Bij SJIL willen we dat alle kinderen mee kunnen
doen. Ook wanneer je wat minder geld hebt te be-
steden. Daarom werken wij samen met Stichting
Leergeld Land van Cuijk. Deze stichting biedt kin-
deren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de fi nanciële
mogelijkheden om te kunnen deelnemen aan bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten. Meer info? Kijk
dan op de website www.leergeldlandvancuijk.nl.

Namens alle goede doelen hartelijk bedankt voor uw gift.

Als werkgroep kijken wij 
terug op een geslaagde 
uitvoering van de collec-
te 2022. Dit jaar heeft 
het de goede doelen 
een mooi bedrag van 

€ 15.369,95 opgeleverd. Vorig jaar in september 
was dit bedrag iets hoger namelijk €17.923.01. De 
opbrengst, per goed doel, van dit jaar ziet u in het 
schema.

Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze collecte en met u delen dat 
de volgende collecte eind maart 2023 zal zijn. Hier-
over houden wij u op de hoogte via Ons Eigen Erf. 
De werkgroep “Samen sterk voor goede doelen”.  

Totaal € 15.369,95
EpilepsieNL € 871,57
Nationaal MS Fonds €  1.003,69
Hartstichting €  1.485,51
Prinses Beatrix spier fonds €  971,71
Nederlandse brandwondenstichting €  970,61
HandicapNL € 858,37
Long Fonds €  1.189,43
Diabetes fonds €  991,28
KWF Kankerbestrijding €  1.872,24
Nierstichting € 1.123,15
Vastenactie € 1.006,29
Maag lever darm stichting €  1.067,90
Prins Bernard cultuurfonds €  866,09
ReumaNederland €  1.092,11

Oud-ijzer Aktie Sint Theobaldusgilde

Wanneer: Zaterdag 07 mei 2022.
Hoe laat: Zet vanaf 9:00 uur uw oud-
ijzer aan de straat.

Mocht u problemen hebben met ijzer aan de straat 
te krijgen omdat het bijv. te zwaar is, neem dan 
even contact op met onze contactpersoon Mat Arts.

Wat mag er NIET mee:
• Koelkasten, Diepvriezers

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze 
contactpersoon “oud-ijzer” Mat Arts tel.nr. 06-
13300034.

Het blijft natuurlijk ook altijd mogelijk om uw oud-
ijzer zelf naar de container te brengen. Deze staat 
permanent op de Crooymansweg nr. 6 (vanuit Over-
loon, kruising Oploseweg met Rondweg linksaf en 
na ongeveer 300 meter aan de rechterkant).

Voor de inwoners van Overloon die buiten de be-
bouwde kom wonen, graag een telefoontje naar 
Mat Arts, als u oud-ijzer aan te bieden heeft.
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

QR-code
website

Ons Eigen Erf

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

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Actie geldig t/m juni 2022

20%

THAISE AVONDTHAISE AVAA OND

eeffff eeff --oovveerrlloooonn.nnlleffe-overloon.nl

77 MM E I 2 00 2 227 M E I 2 0 2 2
4 JJ UU NN II 22 00 2 224 J U N I 2 0 2 2
9 J UU LL II 2 0 2 29 J U L I 2 0 2 2
33 S E P T 22 00 2 23 S E P T 2 0 2 2

WILT U GENIETEN VAN HEERLIJKE
GERECHTEN UIT DE THAISE KEUKEN?

RESERVEER DAN SNEL !
ONTVANGST VANAF 19 :00

TEL : 0478 640306
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Paaszaterdag 2022,
“om nooit te vergeten”

Paaszaterdag 16 april waren de Belgische blaaskapel 
De Maasgalmkapel en de Tsjechische  solist Vlado 
Kumpan beiden te gast bij Freunde Echo. De Maas-
galmkapel, onder leiding van Peter Willen, opende 
de avond.  De teleurstelling dat de Tsjechische ka-
pel Túfaranka toch niet naar Nederland kon komen, 
hing als een waas boven deze avond. Hoe verder de 
avond echter voorbijtrok des te minder speelde dit 
een rol. Onze Belgische gasten brachten een mooi 
repertoire ten gehore, hetgeen door het aanwezige 
publiek met applaus werd onderstreept.

Daarna kwam Vlado Kumpan die een aantal solo's 
op trompet ten gehore bracht. Bekende nummers 
zoals "One Moment in Time", "Love Story", "Ma-
laguena", "Lied vom Tod" en "After All"  kwamen 
aan bod. 
Ook speelde hij in het verdere verloop van de avond 
met de muzikanten van Freunde Echo samen mee. 

Daarbij nam hij geregeld de rol als kapelleider van 
Joost Broekman over.  En of het nog niet genoeg 
was,  speelde Pieter van der Loo op zijn Bes klarinet 
op weergaloze wijze een prachtige solo hetgeen de 
volle zaal met een staande ovatie beloonde. Wat 
heeft het publiek genoten. En wat straalden de mu-
zikanten van Freunde Echo  passie en beleving uit. 
Dan ervaar je precies wat de Moravische muziek wil 
uitdragen.

Onderstaande quote van Ruuds Music Magazine in 
een blog op Facebook is het vermelden waard: 
"Wellicht beseffen we in Nederland en België nog 
niet zo goed wat voor moois wij met menige blaas-
kapel in handen hebben. Laten we daar trots op 
zijn, trots op blijven en dit geweldige stuk cultuur 
met een grote glimlach en veel enthousiasme blij-
ven uitdragen". 

de Maasgalmkapel

Freunde Echo met Vlado Kumpan
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Verwen die 
lieve moeders...
Laat ze kennis maken 

met onze nieuwe  
Huidverzorgingsproducten 

Make-up en Parfums
van La Biosthetique.

BERGKAMPWEG 2 - OVERLOON
0478 - 641584 | WWW.SALONTOINE.NL
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LOGEKO eert jubilarissen

“Als je niet kunt denken of 
praten kun je altijd nog zingen!!! “ Dat is de strek-
king van het laatste liedje dat we zongen tijdens de 
huldiging van onze jubilarissen op 2e Paasdag.

In een, ondanks het goede weer, goed gevulde zaal 
van De Pit zetten wij ze in het zonnetje. De voorzit-
ter had voor ieder een persoonlijk woordje, reikte 
een oorkonde uit, overhandigde een bos bloemen 
en de meesten van hen kregen een speldje van de 
nationale korenbond KBZON opgespeld.

Tussen de huldigingen door zong het koor vrolijke 
liederen, passend bij deze feestelijkheden. Tijdens 
de pauze speelde, als verrassing voor de oudste ju-
bilaris, zijn kleinzoon Mischa van de Brandt gitaar 
en zong daarbij.  Na afl oop werd er nog gezellig 
geborreld en kreeg iedereen de gelegenheid om de 
jubilarissen te feliciteren.

LOGEKO bestond in 2021 75 jaar en hun eerste op-
treden was in 1946 bij de opening van het Oorlogs-
museum.  Door de coronamaatregelen hebben we 
dit helaas niet samen kunnen vieren.

In het voorjaar van 2023 wil het koor dit jubileum 
alsnog vieren met een concert.

Wij zijn een actief koor dat met veel plezier een zeer 
veelzijdig repertoire ten gehore brengt, variërend 
van modern tot klassiek, Nederlands en anderstalig. 
Mede dankzij de kwaliteiten van onze dirigente en 
de trouwe opkomst van de leden blijven wij enthou-
siast zingen. Toch is er natuurlijk nog altijd plaats 
voor  nieuwe zangers. Wij repeteren ieder dinsdag-
avond van 20:00 tot 22:00 uur in de blauwe zaal van 
De Pit. Loop gerust een keer binnen en kom luiste-
ren.

U bent van harte welkom.

In de loop van april zijn we 
aan de laddercompetitie be-
gonnen.

Tijdens de 1e zitting waren de 3 sterkste paren in 
lijn 1:
1 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 62.67%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 60.35%
3 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 60.00%

In lijn 2 scoorden de volgende 3 paren het hoogst:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 56.60%
2 Jac Huijs & Piet Willems 55.63%
3 Ricky Henckens & Leny Jansen 53.96%

Tijdens de 2e zitting zijn de volgende paren het 
sterkst in geel:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 64.58%
2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 64.24%
3 Corrie Hartong & Math Keulards 56.94%
3 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 56.94%

In de groene lijn waren de 3 paren met de hoogste 
score:
1 Thea & Lex Biessels 61.67%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 59.58%
3 Luus van Son & Thea Peters 55.83%
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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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Er zijn mensen die niet reageren omdat zij denken 
dat iemand anders dat wel doet. Maar wij hebben 
liever vijf reacties dan geen. Laat ons weten wie er 
op de foto staan dan kunnen we de namen of situ-
atie erbij zetten en zijn we weer een stapje verder.
We zijn druk bezig met het sorteren van een archief 
dat we in bewaring hebben gekregen en hebben 

daar even tijd voor nodig die we er graag aan be-
steden. Wie weet wat we daarin nog tegenkomen.
Veel plezier met onze site www.stichtingdeoude-
schoenendoos.nl 

De foto hierboven, een oude boerderij, maar 
waar? Nr A17224

Een oude klassenfoto, het lijkt de school in Mullem 
maar is het niet.
Wie kent de onderwijzer of een paar leerlingen?
R W03323.

Zet ‘m in je agenda: De Lónse Kermis 2022!

Ieder jaar, in het weekend van de 3e zondag van 
augustus, is het weer keigezellig in ons dorp. Nou 
is dat op andere dagen meestal ook zo… Maar, dat 
weekend is onze Lónse Kermis. Dit jaar van vrijdag 
19 tot en met woensdag 24 augustus. Zet het alvast 
in je agenda.

Afgelopen tijd hebben we onze werkgroep fl ink uit-
gebreid. We hebben 4 nieuwe leden mogen toevoe-
gen. In verschillende commissies werken we samen 
aan een superleuk programma rondom de kermis. 
Ook zijn we in overleg met gemeente en de ker-
misexploitant. Kortom: wij zijn lekker aan de slag. 

Wil jij een bijdrage leveren? 
Deel je graag jouw ideeën of heb je een vraag? 
Misschien wil je de kermisorganisatie helpen of fi -
nancieel een steentje bijdragen? Mail ons dan via 
delonsekermis@gmail.com of benader de leden van 
de werkgroep. 

Kijk ook eens op www.delonsekermis.nl en volg 
onze socials (Insta en Facebook).

Werkgroep De Lónse Kermis
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• 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

       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 



16

• 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

       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 

17

Op de begraafplaats 
van de Commonwe-
alth War Graves Com-
mission in Overloon, 
in de volksmond ook 
wel het Engels kerkhof 

genoemd, bevinden zich 281 graven. Overloon War 
Chronicles heeft inmiddels 130 portretten van deze 
gesneuvelden weten te achterhalen. Het achterha-
len van deze portretten vergt enorm veel tijd, en 

het gebeurt door een groep van onderzoekers uit 
Nederland en Engeland. Deze “researchers” werken 
nauw samen om de foto’s bij familie of archieven te 
achterhalen. Op 4 en 5 mei worden deze portretten 
weer bij de graven geplaatst en bent u uitgenodigd 
om de gezichten te zien van de mannen die voor 
onze vrijheid gevallen zijn.

Stichting Overloon War Chronicles

Het jaarlijkse reisje van de OVO 
vond dit jaar plaats op donderdag 
21 april. Onze leden vertrokken 
per bus van Ghielen om 08:00 uur 
naar Garderen. Daar werden ze 
ontvangen met koffi e en heerlij-
ke appeltaart. Daarna hebben ze 

de zandsculpturen bekeken. Na de middag ging de 
reis naar Amersfoort waar de dames onder leiding 
van een gids een stadswandeling gemaakt hebben. 
Het weer was prachtig en dat maakte onder andere 
dat het een schitterende dag was. In Overloon werd 
door Hay Bos een heerlijk diner geserveerd alwaar 
iedereen van genoten heeft.
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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

0478-700518Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

Jolande Segers geeft op haar trainingslocatie in Overloon 
puppy stuif-in, basiscursus en diverse vervolgtrainingen.
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Agenda
2022
4 mei
KBO, Kienen, de Pit, 14:00 uur
4 mei
Herdenking Slag om Overloon, 
Dodenherdenking, vanaf 19:00 
uur
4 mei
Commonwealth War Graves com-
mission, Plaatsing foto’s bij gra-
ven, Engels kerkhof
7 mei
Sportivo, Bloemenactie
7 mei
Gilde, Oud-ijzer Aktie, vanaf 9:00 
uur
7 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
7 mei
KBO, Vrijwilligersdag
9 mei
SSS’18, Vrienden- en vriendinnen-
dag, Sportpark, 18:15 uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur

14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag 
met fi lm Maasheggen, de Pit, 
14:30 uur
18 mei
KBO, Kienen, de Pit, 14:00 uur
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 uur
20 mei
KBO, Samen eten en ontmoeten, 
17:30 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

24 mei
Oker, Open repetitie, de Pit, 20:00 
- 22:00 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
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

Het weer

Alweer een maand die droog en fl ink 
zonnig is verlopen.

De maand april is vrij koud afgeslo-
ten. Ook deze maand zijn we koud van start gegaan. 
Nog nooit was het op de eerste van april zo koud als 
nu. Tijdens een zonloze dag en geregelde sneeuwval, 
waarbij tijdelijk een sneeuwdek werd gevormd van bij-
na 3 cm, bleef de temperatuur steken bij ruim 2 gra-
den. Twee dagen later kwam op mijn station met -5 
graden nog matige vorst voor. Toch is het bij twee da-
gen vorst gebleven. Al was de nachttemperatuur vaak 
aan de lage kant en daardoor niet verwonderlijk dat er 
10 keer grondvorst voorkwam. De start was niet alleen 
koud, maar ook erg somber. Verder viel er in de eerste 
week 28 mm regen, terwijl de rest van de maand nog 
nauwelijks neerslag was gevallen. Mijn totaal over de 
hele grasmaand is uitgekomen op 32 mm. Normaal is 
dat 41 mm.

Aangezien maart kurkdroog was, komen we dus ruim-
schoots tekort ten opzichte van wat normaal aan neer-
slag valt. Dat had alles te maken met hogedrukgebie-
den, die vooral ten noordoosten van ons gestationeerd 
waren. Dus vaak vrij grote verschillen tussen nacht- en 
dagtemperaturen. Zeker na de eerste week toen de 
zon steeds meer ruimte kreeg. Zo hadden we tijdens 
de beide Paasdagen een helder weerbeeld. Voor beide 

dagen was dat voor mijn station nog niet voorgeko-
men. Ook de temperaturen waren op die dagen met 
19 en 20 graden vrij hoog te noemen. Doch de hoog-
ste waarde kon ik op de 12e noteren. De meetbuis gaf 
toen 22.7 graden aan. Maar door het zeer zonnige 
weerbeeld met vele heldere dagen bleven de waarden 
op een redelijk niveau. Toch slechts drie warme dagen 
en daardoor zijn de verschillen beperkt gebleven. Het 
temperatuurgemiddelde over deze aprilmaand be-
draagt 10 graden. Nauwelijks anders dan normaal.

Ondanks de sombere start is het toch weer een zeer 
zonnige maand geworden. Normaal schijnt de warm-
tebron 180 uren en nu is ze 210 uren boven de horizon 
uitgekomen. Dat betekent dat de zon over de eerste 
twee meteorologische lentemaanden nog nooit zoveel 
uren heeft kunnen schijnen. Bijna 460 uren. Een vijftal 
uren meer dan in het jaar 2007. 

Inmiddels zijn we aan de nieuwe meimaand begon-
nen. De temperaturen zijn zeer gematigd begonnen, 
maar aan de droogte is nog geen einde gekomen.
Hoe het verder gaat kun je vernemen als je afstemt 
en luistert naar mijn dagelijkse weerpraatje, via radio 
MAASLAND FM 89.6 en wel om 12:30 uur, 13:30 uur en 
veder in de avonduren met herhalingen.

Weerman Bert Vloet  
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Leefstijl Coaching (voeding, beweging, ontspanning)
Vitaliteit Coaching (mind-set, stress- en burn-out, werk/privé)

- Plan jouw gesprek via www.rootscarrots.nl -

�����	���

��	��

���
���

Roots & Carrots
verbreedt haar expertise van

voeding richting vitaliteit.

En om dit te vieren, ontvang je in de maand april/mei

t.w.v. € 70,-

Een eenmalig gesprek waarmee jij verder kunt?
of

de ideale start van jouw pad richting gezondheid...

Het is aan jou!

Anke Philipsen - Roots & Carrots
Peter Zuidstraat 14 - Overloon

06-30179165 - anke@rootscarrots.nl

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar
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9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
15 juni
KBO, Kienen
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
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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
KBO, Kienen
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 juli
KBO, Kienen
26 t/m 28 juli
Kindervakantieweek
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
Openluchttheater, Ricciotti’s Fu-
tura-tour door Ricciotti ensemble

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
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
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
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 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 8 mei.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van  20 april: Bart Cox
 (Prijs beschikbaar gesteld door Clevers).

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.

ABEEL
AFKORTEN
ALPINIST
APRIL
BALTSEN
BOBTAIL
BOKSEN
BOTERHAM
CABARETIER
CAMERA
FAUNA
FRAAI
JONKER
KARATEKA

KROAAT
LAAIEN
LARVE
NETBAL
NUDIST
PANIEK
PAPKIND
RAVEN
RIVIERKREEFT
STOER
TAAITAAI
TAXUS
VERUIT

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

7 6 2
4 3 5 7

9 6
3 7 4

4
3 5 9
7 4
5 2 8

8 6
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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

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid

•
•
•

•
•
•

Open nu

het JongWijs
pakket
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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   18 mei
aanleveren uiterlijk 11 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!


