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Tôntje de Snéjer

Mooi belicht door een vriendelijk zonnetje schuiven 
spierwitte schapenwolken traag over het Openlucht-
theater in het Museumpark. Met z'n allen vormen ze 
het prachtige plafond van het theater. Het theater 
waar velen op zaterdag 11 juni hun laatste eer bewe-
zen aan Tôntje, een theaterman bij uitstek.

Op 2e pinksterdag overleed hij op 83-jarige leeftijd als 
Toon van Opbergen. Maar bijna iedereen kende hem 
als Tôntje de Snéjer. Waarom Tôntje de Snéjer? Was 
Toon in zijn werkzame leven misschien slager ge-
weest? Nee, hij was lang schadehersteller bij de La-
da-garage in St. Anthonis. Maar zijn vader beoefende 
destijds een beroep dat wij hedentendage nog nau-
welijks kennen. Hij was de plaatselijke kleermaker. In 
plat Lóns: de Snéjer. Vandaar.

Tôntje was een Lónder, een echte, een dorpscoryfee. 
De meesten kenden hem niet van zijn werk, waar hij 
dus dagelijks op gedeukte Lada’s roffelde. Nee, de 
meesten kenden hem van zijn roffels bij de drum-
band. Het slagwerk was misschien wel zijn grootste 
hobby. Van de Overloonse fanfare “Vriendenkring” 
was hij ruim 60 jaar lid, later zelfs erelid. Hij was er 
instructeur van de drumband en tamboer-maitre 
van het tamboerkorps. Een moeilijk woord, tam-
boer-maitre, maar vrij vertaald uit het Frans betekent 
het blijkbaar dat Tôntje altijd voor de muziek uit liep. 
En dan maakte hij met een grote stok de weg alvast 
vrij. Zelfs St. Oda in Merselo wist hij als instructeur in 
de vaart der volkeren op te stuwen tot een niveau 
van het Wereld Muziekconcours in Kerkrade.

Tôntje was muziek, hij ademde muziek, zoals iemand 
het uitdrukte. Hij schreef vele liedjes, maar heel be-
kend is natuurlijk “Mien Dörp Loën”. In het weekend 
was hij drummer, zanger en entertainer. Vooral in 
de carnavalstijd beleefde hij zijn hoogtijdagen. Ui-
teraard was hij een gevierde oud-prins bij de Lónse 
“Huibuuken”. Maar zoals sommige mensen in carna-
valstijd geen pilsje kunnen laten staan, zo kon Tôntje 
geen ton laten staan en kroop hij erin voor een buut 
vol humor en mimiek. Zijn vaste tekst met een knip-
oog naar de ober was dan steevast hetzelfde: “dòr 
zudde gènne spiet af kriege jong”. En dat kreeg zijn 
publiek ook nooit.

Nog geen drie weken geleden zong hij als afscheid 
van zijn muzikale leven nog op het Museumplein bij 
Günther. Op een plek waar hij al heel lang bijna dage-
lijks genoot van sociale contacten en een kop koffi e. 
Op zijn begrafenis in het sfeervolle Openluchttheater 
luisterde hij naar zijn zelfgekozen nummer “Bye bye 
my love”. Vanaf welke plek dan ook in het universum 
of daarbuiten.
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Het mag geen naam hebben

•  Alle paren gemixt – dat doen ze blijkbaar altijd bij de bridgeclub...!!

•  Neem er nog eentje - de Raaymeppers zijn blij met jouw lege fl es...!

Wij als organisatie van de 
Kindermarkt hebben lang 
nagedacht of en op welke 

manier wij in de toekomst de Kindermarkt zouden 
kunnen organiseren. Omdat wij steeds meer de ver-
antwoordelijkheid voelden om een leuke, fi jne en 
vooral veilige Kindermarkt te organiseren zijn wij 
tot de conclusie gekomen dat wij de Kindermarkt 
op deze manier niet meer kunnen organiseren.

Samen met de inzet van al onze vrijwilligers hebben 
we sinds 1985 vele goede doelen kunnen onder-
steunen waaronder projecten van dorpsgenoten die 
werkten in ontwikkelingslanden, de schoenmaatjes 
projecten van Edukans, het project waterpompen 
Namelok in Kenia en de vele lokale  goede doelen 
in en om ons dorp.

We willen iedereen bedanken die ons op welke ma-
nier dan ook ondersteund heeft. Dank voor iedereen 
die onze Kindermarkt bezocht heeft, alle kinderen 
die enthousiast hun spulletjes kwamen verkopen. 
Zonder jullie hadden wij dit nooit kunnen doen.

Ook bedanken wij onze sponsoren die ons ieder jaar 
niet alleen fi nancieel, maar ook voorzien hebben 
van allerlei leuke cadeautjes, lekkere dingen zoals 
vlaaitjes en eigen gebakken cake, cadeaubonnen en 
heel veel andere dingen om onze loterij gestalte te 
geven.

Tot kijk en bedankt namens al onze vrijwilligers.

Sanne, Gertie en Conny

Inschrijven SJIL van start!
Doe jij volgend seizoen mee?
Tot en met 3 juli is het weer moge-
lijk om je in te schrijven voor SJIL. 
Net als voorgaande jaren zijn er de 
volgende kidsclubs:

•  Kidsclub 3/4 (voor kinderen uit groep 3 en 4):
•  5 activiteiten om de maand op woensdagmiddag.
• Kidsclub 5/6 (voor kinderen uit groep 5 en 6):
•  10 activiteiten maandelijks op woensdagmiddag.
• Kidsclub 7/8 (voor kinderen uit groep 7 en 8):
•  10 activiteiten maandelijks op woensdagmiddag.
•  Teensclub (voor kinderen uit groep 8 en de brug-

klas): 10 activiteiten maandelijks op zaterdag-
avond.

•  Sjillers (voor kinderen vanaf de 2e klas middelbare 
school tot 18 jaar): 10 activiteiten maandelijks op 
zaterdagavond.

Activiteiten
Elk jaar worden er weer superleuke activiteiten ge-
organiseerd passend bij de leeftijd van de kinderen. 
Speurtochten, graffi ti spuiten en zwemmen of la-
sergamen met de grotere kinderen … je kunt het zo 
gek niet bedenken. De activiteiten starten vanuit de 
SJIL-ruimte in De Pit. Maar we gaan ook regelmatig 
op stap! Kijk voor de precieze data en tijden van de 
kidsclubs op de website www.sjil.nl -> activiteiten.

Meedoen? Schrijf je in!
Wil je komend jaar meedoen? Schrijf je dan vanaf 
nu in via https://www.sjiloverloon.nl/inschrijven/! Je 
hebt t/m 3 juli de tijd. 

De werkgroep WONEN- ZORG 
en WELZIJN staat voor infor-
matie en ontwikkeling op ge-

noemde onderwerpen.
In Ons Eigen Erf zullen we hieraan aandacht besteden.

WIST U DAT …..
•  Veel mensen ook als senior “thuis” willen blijven 

wonen?
•  Denkt u erover daarom uw huis levensloopbesten-

dig te maken? Bijvoorbeeld omdat u toch gaat 
verbouwen?

•  Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) geeft uw gemeente u steun en informa-
tie.

•  Woont u gehuurd? Uw verhuurder kan meeden-
ken hoe uw huis aan te passen.

•  ”Onze zorg ook uw zorg” las u eerder in Ons Ei-
gen Erf. Door nu actie te ondernemen blijft u Ons 
Eigen Erf lezen in uw eigen huis.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen 
of suggesties mail ons dan:
werkgroepwzwoverloon@outlook.com.
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Kerkberichten

Vieringen 19, 25 en 26 juni 2022

Zondag 19 juni 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Zaterdag 25 juni 19:00 uur
Gebedsviering
Voorganger: Gebedsdienstgroep
Koor: Palet
Dirigent: Oksana

Zondag 26 juni 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor

Misintentie:
Eerste jaargetijde van Bets van de Pas-Versmissen.

Kosterdienst

19 juni – 25 juni
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

25 juni
Jos van de Pas
Tel.: 0478 -641268, alleen gedurende gebedsdienst.

25 juni – 3 juli
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 3 en 10 juli 
2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf vermeld 
wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze uiterlijk 
21 juni 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-mail-

adres 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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Dankbetuiging

VICTOR CHRISTIANEN
Wij willen namens de familie iedereen

bedanken voor alle kaarten met
de lieve berichten erop.

De mooie bloemen tijdens het
ziekteproces van Victor.

De belangstelling bij zijn afscheid,
de begeleiding van dr. Van Orsouw

en buurtzorg.
Bedankt allemaal hiervoor.

Paulien Brauer
Kinderen en kleinkinderen

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

Ruimte voor úw ideeën!
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Agenda

Donderdag 16 juni IVN Wandeling naar de sluizen van 
Sambeek. 
Zondag 19 juni Voorstelling in het Openluchttheater.
Woensdag 29 juni Samen Eten en Ontmoeten bij Grand 
Café Effe.  Aanvang: 17:30 uur.
Woensdag 29 juni Informatieavond “Wonen en de 
oude dag”. Aanvang 18:45 uur 
Donderdag 30 juni Fietspicknick. Zie fl yer met opga-
vestrook. Opgave uiterlijk 20 juni.

Houd de website van KBO Overloon goed in de gaten, 
voor actueel nieuws.
De website van KBO Overloon vindt u als u in de adres-
balk bovenin het volgende typt: http/www.kbo-over-
loon.nl  (vergeet het tussenliggend streepje niet).

Samen Eten en Ontmoeten
Deze activiteit is verschoven van donderdag 23 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. Telefoon: 06-
13180710 (hendriksarts@gmail.com)

KBO Wandeling Sambeek donderdag 16 juni
Ook niet-KBO-leden kunnen meelopen. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur. Verzamelen om 13:00 uur bij De 
Pit in Overloon. Vanwege het samen rijden naar Sam-
beek is het gewenst je van te voren aan te melden.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Christine Hendriks 
telefoon 06-13180710 en bij Ben Verheijen IVN 0478-
642577 of 06-11115514 (benverheijen25@gmail.com)

Informatieavond: ‘Wonen en de Oude Dag’
Is het nog mogelijk om een hypotheek te krijgen wan-
neer ik (bijna) met pensioen ben? Wat kan ik met de 
overwaarde in mijn woning? Hoe maak ik mijn woning 
levensloopbestendig? Kan ik zomaar geld schenken 
aan mijn (klein)kinderen, wat zijn de gevolgen voor 
mijn nabestaanden als ik kom te overlijden en hoe kan 
ik dit het beste regelen?
Om antwoord te geven op deze en andere vragen, or-
ganiseert VIND Financieel Advies & Makelaardij in sa-
menwerking met de Zwart op Wit Notariaat en KBO 
Overloon op woensdag 29 juni een avond speciaal 
voor (bijna) AOW-gerechtigden. 
De deuren zullen openen om 18:30 uur en onze spre-
kers zullen je vervolgens alles vertellen over onder 
andere: wonen en hypotheken voor senioren, erven, 
schenken, testamenten en nog veel meer. De avond 
wordt ook muzikaal ingevuld met een optreden van 
‘Angels Rule’.
Lijkt dit je interessant? Meld je dan gratis aan op http://
www.vindfi nancieeladvies.nl/aanmelden of bel naar 
0478 - 70 05 10.

Geslaagde Dagtocht naar Dagboek van een Herdershond
Het bezoek aan de musical “Dagboek van een Herders-
hond”. De zestien delen van de Nederlandse televisie-
serie Dagboek van een Herdershond werd van 1978 
tot 1980 uitgezonden door de KRO. In 1914 werd de 
jonge en naïeve kapelaan, Erik Odekerke, in de paro-
chie van Geleen geplaatst. Mede door zijn verlegen-
heid, onhandigheid en de conservatieve houding van 
de pastoor kwam hij regelmatig in botsing met de lo-
kale bevolking die niet zaten te kijken op vernieuwing. 
Maar hij wist zich, gesteund door zijn Engelbewaarder, 
en door zijn vriend Lumes een plek te veroveren bin-
nen de Geleense gemeenschap. Begin vorig jaar werd 
bekend dat de door Albert Verlinde bewerkte, in sa-
menwerking met Toneelgroep Maastricht en diverse 
harmonieën,   de serie tot een musical. Na twee jaar 
Corona waarin geen leuke uitstapjes mogelijk waren 
besloot het KBO-bestuur op deze voorstelling in te 
schrijven. Het bleef nog wel even afwachten, want op 
het moment van inschrijven was er nog geen zekerheid 
dat alle beperkingen opgeheven zouden zijn op de 
door ons geplande middag. Dit hield onze leden niet 
tegen om zich toch aan te melden. Op zaterdagmid-
dag 21 mei was het zover. Maar liefst 94 enthousias-
te deelnemers stonden klaar voor het eerste uitstapje 
sinds lange tijd. Met wat drinken en een broodje in de 
tas en een hooggespannen verwachting. Na een vlotte 
busreis arriveerden wij bij de MECC in Maastricht. We 
werden door de medewerkers naar onze zitplaatsen 
geholpen. Dat was ook wel nodig gezien de trappen 
op de hogere tribunes en de stoelen die ook niet echt 
comfortabel waren. Maar dat alles deed niet onder 
aan de beleving die onze deelnemers hadden bij het 
zien van deze musical. Het was voor een enkeling wat 
moeilijk te verstaan, waardoor de verhaallijn soms niet 
helemaal duidelijk te volgen was. Anderen waren heel 
enthousiast om te zien hoe de originele serie helemaal 
verweven was in een jasje van deze tijd. Een jonge on-
ervaren geestelijke die veel moet leren in geloofssitu-
aties en zijn gevoelens voor het vrouwelijke geslacht, 
wat heel mooie en komische taferelen opleverde. De 
Engelbewaarder, die hem aanspoort en hem terecht 
wijst zijn gevoelens te volgen. Prachtig gespeeld door 
Angela Schijf. Het decor werd erg mooi uitgebeeld, 
het heuvelachtige landschap van Zuid- Limburg was 
de hele voorstelling in beeld. Hoe de socialisten daar 
voet aan wal probeerden te krijgen werd goed duide-
lijk. Spectaculair met hedendaagse elementen die nu 
nog spelen. De deelnemers hebben erg genoten van 
een golf aan muzikaliteit en dans. Na afl oop hebben 
we nog mogen genieten van een 3-gangen menu in 
Stevensweert. Waarna we om 22:30 uur weer netjes 
werden afgeleverd op het 14 Oktoberplein.
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

TROOSTCADEAUTJES
Zie pagina achteraan.

HUISARTSENPRAKTIJK VAN ORSOUW IS GESLOTEN:
vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli

en
maandag 22 augustus t/m vrijdag 2 september

Voor waarneming bij uiterste spoedgevallen 
kunt u bellen van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts

Achternaam letters A t/m J
Dokter vd Boom
Tel. 0478-641202

Achternaam K t/m Z
Dokter Mosch-van de Born

Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond, nacht/weekend en feestdagen
mag u bellen met de Centrale huisartsenpost: 0900-8880

Bestel tijdig uw medicatie !

QR-code
website

Ons Eigen Erf

Zomer Openingstijden
Iedere dag van 09:30 - 22:00

Elke dag Lunch (dinsdag beperkte kaart)
Elke donderdag Tapasproeverij

Elke maandag en zondag Wijn-spijs 4-gangen menu

www.deproeverij-overloon.nl
kuluutweg 8      5825bc Overloon

0478-226072     info@deproeverij-overloon.nl
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of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl
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Avond van de fi lmmuziek

Wat een heerlijk vooruitzicht is het, de avond van 
de fi lmmuziek die eraan komt! Achter de schermen 
zijn we volop in de weer om er een fi jne avond van 
te maken!

Graag nemen we u mee naar een andere wereld, 
de wereld van de fi lmmuziek! Op een groot beeld-
scherm zult u fragmenten fi lm te zien krijgen waar-
bij de fanfare de muziek ten gehore zal brengen! 
Pirates of the Caribbean, Mamma Mia, James Bond, 
Jurassic Park, Titanic om zo maar eens wat titels van 
fi lms te noemen.  Een lust voor oog en oor! En dat in 
het sfeervolle, zomergroene Openluchttheater van 
Overloon!
Kaartjes bestelt u heel gemakkelijk bij het Open-
luchttheater Overloon!
We hopen u 16 juli as. allen te mogen begroeten!

Fanfare Vriendenkring

De komende weken ontvangt u ‘post’ uit die andere 
wereld van de fi lm in Ons Eigen Erf! Hieronder vast 
een voorproefje:

AVOND VAN DE FILMMUZIEK - ZATERDAG 16 JULI 20:30 UUR -OPENLUCHTTHEATER OVERLOON
KAARTJES VERKRIJGBAAR VIA OPENLUCHTTHEATEROVERLOON.NL

Koningschieten 2022

Na twee jaren van de Coronaperi-
kelen staat op zondag 3 juli het Ko-
ningschieten, met hier en daar wat 
aanpassingen, weer op de agenda.
Wordt het dit jaar een koning of een 

koningin? Kan Ben van der Zanden zijn koningstitel 
prolongeren? We zullen het allemaal beleven op 
deze dag.

’s Morgens om 8:00 uur zullen de trompettisten weer 
het dorp rondgaan om de reveille te laten klinken.
Na twee jaar van afwezigheid, door de coronamaat-
regelen, gaan we weer naar onze Theobalduskerk 
voor een H. Mis met gilde-eer. Deze H. Mis begint 
om 10:30 uur, waar iedereen van harte welkom is.

Bij voldoende deelname kan er dit jaar weer door 
het publiek worden geschoten om de titel: ‘Dorps-

koning’ van Overloon.
Inschrijven hiervoor kan vanaf 13:30 uur. Iedereen 
die een keer mee wil schieten, is van harte welkom.
Deelname vanaf 16 jaar.

Programma in het kort:

08:00 uur: Reveille door het dorp
10:30 uur: H. Mis in de H. Theobalduskerk
13:30 uur: Inschrijven schieten
14:00 uur: Aanvang schieten
Rond 16:30 uur: Nieuwe Koning(in) bekend
17:30 uur: Installeren nieuwe Koning(in) 

Tot zondag 3 juli

Het Sint Theobaldusgilde
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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

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

korting op alle  
materialen voor  
tuinberegening!

Alleen deze maand juni nog:

20%Laatste kans!
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'WONEN EN DE OUDE DAG'
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VIND MAKELAARDIJ & FINANCIEEL
ADVIES ORGANISEERT EEN AVOND MET

INFORMATIE RONDOMWONEN,
SPECIAAL VOOR (BIJNA) AOW

GERECHTIGDEN

TIJDENS DEZE AVOND KRIJG JE ONDER
ANDERE INFORMATIE OVER:

WONEN EN HYPOTHEKEN VOOR
SENIOREN

ERVEN, SCHENKEN EN TESTAMENTEN

MET MUZIEK VAN

WIL JIJ GRAAG BIJ DEZE AVOND
AANWEZIG ZIJN? SCHRIJF JE DAN NU

VAST IN VIA DEZE LINK:

OF BEL NAAR 0478 -70 05 10

DATUM & TIJD
WOENSDAG 29 JUNI
AANVANG 18:30

LOCATIE
DE PIT - OVERLOON



12

����	����������

'WONEN EN DE OUDE DAG'

��������������������
�������������

VIND MAKELAARDIJ & FINANCIEEL
ADVIES ORGANISEERT EEN AVOND MET

INFORMATIE RONDOMWONEN,
SPECIAAL VOOR (BIJNA) AOW

GERECHTIGDEN

TIJDENS DEZE AVOND KRIJG JE ONDER
ANDERE INFORMATIE OVER:

WONEN EN HYPOTHEKEN VOOR
SENIOREN

ERVEN, SCHENKEN EN TESTAMENTEN

MET MUZIEK VAN

WIL JIJ GRAAG BIJ DEZE AVOND
AANWEZIG ZIJN? SCHRIJF JE DAN NU

VAST IN VIA DEZE LINK:

OF BEL NAAR 0478 -70 05 10

DATUM & TIJD
WOENSDAG 29 JUNI
AANVANG 18:30

LOCATIE
DE PIT - OVERLOON

13

THEATERPRAAT

Om de klanken van jazz, blues, country en pop te 
beluisteren hoeft u niet naar Amerika te gaan. In 
het Openluchttheater, dus ongeveer in uw achter-
tuin, wordt u deze muziek aangeboden. 

Senior String Band – Amerikaanse klanken in Overloon
Met een keur aan instrumenten brengen deze mu-
zikale senioren op zondag 19 juni 2022 een pro-
gramma met liedjes, beelden en verhalen over de 
geschiedenis van de Verenigde Staten. Ruud, Ralph, 
Paul en Wim verloochenen hun countrywortels niet, 
maar America in Songs is breder van stijl: ook jazz, 
blues, folk Americana en popmuziek komen voor-
bij. Voor 40+ers zal het repertoire een feest van 
herkenning zijn. Voor jongeren is het een kennis-
making met songs die de unieke geschiedenis van 
een bijzonder land markeren. Enkele liederen die in 
het repertoire van America in Songs zitten zijn: City 
of New Orleans, Yankee Doodle, Nobody knows the 
trouble I’ve seen en We’ll meet again.

Kortom een middag vol muzikale herkenning en 
ontdekking!
Wij vinden het erg gezellig als u die middag naar 
ons theater komt. Neem gerust uw partner, buur-
man, buurvrouw, vriend of vriendin mee. Meezin-
gen is toegestaan!

Ticketverkoop en overige informatie
Datum en tijd van het concert: Zondag 19 juni 13:30 
– 16:00 uur, incl. pauze.

De kaarten kosten € 7,50 (excl. reserveringskosten 
bij online bestelling).
U kunt uw tickets online bestellen via onze website 
https://openluchttheateroverloon.nl/ticketverkoop. 
De kaartjes zijn ook te verkrijgen bij Restaurant Mu-
seumzicht en PLUS Verbeeten.

Bij slecht weer wordt de voorstelling in gemeen-
schapshuis “De Pit ”gehouden. Hierover wordt ge-
communiceerd via social media en onze website.

Vrijwilligers gezocht voor de Lónse 4-daagse!

Wil je dit jaar de sfeer 
proeven tijdens de eer-
ste editie van de Lónse 
4-daagse van 5 t/m 8 juli,

meld je dan aan als vrijwilliger.

We zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers die een 
steentje willen bijdragen aan dit prachtige evene-
ment. Bijvoorbeeld als verkeersregelaar zodat we 
de veiligheid van onze wandelaars kunnen waar-
borgen, maar denk ook aan mensen die ondersteu-
nen bij start/fi nish, helpen op een rustpunt of ‘de 
veegmachines’ (vrijwilligers die achteraanlopen om 
de laatste wandelaars aan te moedigen en te zor-
gen dat de fi nish gehaald wordt). 

Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand die graag 
mee wil meehelpen, meld je dan aan via:
lonse4daagse@sjiloverloon.nl.  
Kun je niet alle avonden? Geen probleem, alle hulp 
is welkom!

Er wordt voorafgaand aan de Lónse 4-daagse een 
voorlichtingsavond georganiseerd voor alle vrijwil-
ligers, waarbij verdere uitleg gegeven zal worden.

Lukt het niet om te helpen? Dan hopen we dat je 
wel de voorbijgaande kinderen langs de route kunt 
aanmoedigen!

Houd onze socials in de gaten voor de laatste infor-
matie.

Op de slotdag ook een vrije 
avond, alle paren gemixt.

De 3 sterkste paren in lijn 1:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 57.50%
2 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 56.67%
3 Truus Kusters & Bert Vloet 55.42%

In lijn 2 waren de 3 paren met de hoogste score:
1 Jan Stiphout & Mien Kuenen 57.81%
2 Tonny van Ham & Mieke Stappers 56.25%
3 Henny Janssen & Piet Botden  55.21%

♠♣ ♥♦
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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 

u kunt bij ons
ook online bestellen

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

Omdat elk kind het verdient om     
gelukkig en succesvol te zijn!

www.boostleerondersteuning.nl
marloes@boostleerondersteuning.nl
06-23128124

Voor kinderen die moeite 
hebben met het leren op 

de basisschool.

We beginnen bij de basis 
en zorgen zo voor een 

stevig fundament.

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

Leefstijl- & Vitaliteitscoach

Anke Philipsen
Peter Zuidstraat 14 - Overloon

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

LEEFST I J L - COACH ING

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

VERGROTEN VEERKRACHT:

V I TAL I TE I T S -COACH ING

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

PREVENTIEF & CURATIEF
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Agenda
2022
16 juni
Raaymeppers, Flessenactie, 18:00 
- 20:00 uur
16 juni
KBO, Wandeling IVN, Sluizen
Sambeek, verzamelen bij de Pit,
13:00 uur
18 juni
Gilde, oud papier inzameling, De
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themacon-
cert, 14:30 uur
19 juni
Openluchttheater, America in
Songs door Senior String Band,
13:30 uur
20 t/m 25 juni
Tennis Padel Loonse Duinen, Zo-
mer open toernooi

21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse, 
16:45 - +/- 20:00 uur
22 juni
Fietsgroetertocht, vertrek bij de 
tank op Museumplein, 13:30 uur
29 juni
Gidsgroetertocht, vertrek bij de 
kerk, 11:00 uur
29 juni 
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
Grand Café Effe, 17:30 uur
29 juni
KBO, Wonen en de oude dag, de 
Pit, 18:30 uur
30 juni
KBO, Fietspicknick
2 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
3 juli
Gilde, Koningschieten

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

Het Weer

Warme en zonnige meimaand.
Lente droog en zeer zonnig.

De afgelopen meimaand zijn we 
vrij koud begonnen. Zeker wat de minimumtempe-
ratuur betreft. Op de 2e kon ik de laagste waarde 
van de hele maand noteren. De meetbuis gaf 2.8 
graden aan. Eigenlijk niets bijzonders, want grond-
vorst komt vaker voor in de bloeimaand. Doch dit-
maal bleven wij ervan geschoond. Dankzij hoge-
drukgebieden bij ons in de buurt was het vrijwel 
altijd droog en ook hadden we een fl ink aantal zeer 
zonnige dagen. Toch bleef het aantal heldere da-
gen beperkt tot drie. Vele warme dagen volgden 
elkaar op en daarbij kwamen ook nog 9 zomerse 
dagen voor. De hoogste temperatuur viel op de 19e 
toen de waarde opliep naar ruim 29 graden. Later 
op die dag volgde een onweersbui en kon ik tevens 
de hoogste dagsom van deze maand noteren, 8.3 
mm.

Die regen was inmiddels van harte welkom. Ook 
een dag later viel er nog regen van betekenis. Maar 
het totaal voor 5e maand van het jaar bleef steken 
op 39 mm, normaal valt er 56 mm. Maar de verschil-
len in onze regio waren erg groot.
Zo had St. Anthonis 81 mm opgevangen. De laatste 
5 dagen kwam de stroming meer uit het noorden 
en daarmee werd koudere lucht aangevoerd. Uit-
gerekend op de laatste meizondag behaalden we 
de laagste maximumtemperatuur, het werd net 15 
graden. Daarmee sloten we de meimaand af met te 
lage waarden en ook wat wisselvalligheid. Toch is 
het gemiddelde met 15.3 graden hoog uitgekomen. 

Plaats 6 in de top 10. De warmste meimaand was in 
2018 met 17.3 graden en de koudste die van 1984 
met 10.7 graden. Normaal is dat 13.9 graden.
Het aantal zonuren bedraagt 243, tegen 217 als nor-
male hoeveelheid.

Wat de hele lenteperiode betreft kunnen we zeg-
gen dat ik op mijn station een vrij warme, een droge 
en een zeer zonnige periode heb meegemaakt. Het 
normaalgemiddelde bedraagt 10.2 graden en nu 
komen we uit op 10.9 graden.
De warmste lente was die van 2017 met 12.1 gra-
den en de koudste (alweer) 1984 met 7.4 graden. 
De droogte die vanaf maart reeds begonnen was 
ging ook in de rest van deze lente door. Mijn totaal 
komt uit op 88 mm. Dat is bijna de helft van de nor-
male hoeveelheid. De droogste lente was die van 
2011 met slechts 49 mm en de natste die van 1979 
toen er 294 mm regen viel. Niet verwonderlijk dat 
we weer een zeer zonnige lente hebben beleefd. 
Totaal scheen de warmtebron 711 uren, normaal is 
540 uren. De zonnigste lente beleefden we in 2020 
met 793 uren en de somberste stamt uit het jaar 
1983 met slechts 310 zonuren.

Nu zijn we reeds aan de meteorologische zomer be-
gonnen. De start was te koud, maar al vrij snel keer-
de het zomerweer terug. Hoe het verder gaat kun je 
vernemen, als je afstemt op radio MAASLAND 89.6 
FM. Op alle werkdagen ben ik te horen en wel om 
12:30 uur, om 13:30 uur en in de avonduren.

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

www.saloncarolina.nl

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

Wat kunt u van ons verwachten: 
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

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

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte auto 
met de beste service?
Welkom bij HW auto’s!
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dealers
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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
2 oktober
Oker, Optreden met gastoptredens, 
‘t Helder
5 oktober
KBO, Kienen
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
8 oktober
Sportivo, Reünie 
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
10 oktober
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote, de Pit, 20:00 uur
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
15 en 16 oktober
HOT, Toneeluitvoering
19 oktober
KBO, Kienen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
21, 22 en 23 oktober
Tentfeest
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
29 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
2 november
KBO, Kienen
5 november
Gilde Drumshowband, “Out of the 
box”
7 november
Zonnegroet, Verwendag
9 november
KBO, Koken voor Ouderen

13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
16 november
KBO, Kienen
21 november
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit, 18:30 uur
24 november 
KBO, Algemene leden vergadering
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

2023
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitko-
men Jeugdcarnaval
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond
28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle
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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 19 juni.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door TROOSTCADEAUTJES.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 1-6: Ard Loeffen
 (Prijs beschikbaar gesteld door PLUS Verbeeten).

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.

AFGAAN
AFNEMEN
ASBAK
AUTOWAS
BAKEN
COHESIE
FLOEPEN
GEHOOR
HACIENDA
HALSTER
HARDLOPER
HAVER
KAART
KATVIS

KLEUMEN
NATJE
NOORD
OSMOSE
PAPYRUSPLANT
PERRON
PLAATS
RECORDPOGING
RUBENS
STOEP
TAIGA
TORRETJE
VADER

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

Horizontaal:
1 familielid 5 Rus-
sisch heerser 10
poot met nagels 12
carnavalsgroet 14
de onbekende 15
vlak 18 als onder 
20 deel v.e. naald 
21 reportage 22

tweetal 23 tegenover 25 dat is 26 Openbaar 
Ministerie 28 nummer 29 discipel 32 zwaar 
vergrijp 35 profeet 36 mager 37 wonder 41 
wilddief 45 United Nations 46 en omstreken 
47 riv. in Italië 48 dierengeluid 49 seconde 
50 sieraad 52 Europeaan 53 de oudste 55 za-
adje 57 boom 58 gebak 61 landbewerking 
64 gevolg 65 huidblaasje.

Verticaal: 1 buisverlichting 2 lokspijs 3 heden 
4 rangtelwoord 6 vleesgerecht 7 reeds 8 
bloeiwijze 9 rondhout 10 aangehaalde lus 
11 sluis 13 dierenwereld 14 rekening 16 nuk 17 over-
al 19 plek 24 godsdienst 27 muziektempel 30 ijzer-
houdende grond 31 klapje 33 Engelse titel 34 hoge 
berg 37 hoofddeksel 38 traag 39 rangtelwoord 40

onbehouwen 41 naaldboom 42 schouwspel 43 vor-
deren 44 soldatenvoedsel 51 halsbont 54 vallei 56
Turks bevelhebber 59 spil 60 zangnoot 62 bevel 63
bijwoord.
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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.

Met een 
bedrijfshypotheek 
helpen we 
ondernemers uit 
de buurt.

Coppis & Cruijsen Assurantie Adviseurs V.O.F.
Stevensbeekseweg 2
5825 JC OVERLOON
T (0478) 64 13 01
E info@coppis-cruijsen.nl
I www.coppis-cruijsen.nl

Meer weten?Kom snel langs.
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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   29 juni
aanleveren uiterlijk 22 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!


