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Welkom ien ’t Hui Kefee!

Toen we medio 2021 het carnavals-
programma voor aankomende carna-
valsseizoen presenteerden, zagen de 
vooruitzichten er een stuk gunstiger 
uit dan inmiddels gebleken is.
Het Pleinfeest ging op het laatste 
moment niet door, geen Prins in 
2022, geen Liedjesmiddag en ook de 

Jeugdcarnaval is nog niet gepresenteerd. 
Gelukkig kunnen we langzaamaan weer gaan versoe-
pelen en wordt er hopelijk steeds meer mogelijk. We 
bekijken op dit moment de mogelijke alternatieven 
voor Carnaval 2022 en hopen op korte termijn een aan-
gepast programma te kunnen presenteren.
Houd onze website en social media kanalen in de ga-
ten voor de laatste stand van zaken!

Volgens ons oorspronkelijke programma zouden we 
op dit moment de eerste twee van vier Bonte Avonden 
achter de rug hebben. Helaas konden die geen door-
gang vinden.

Maar niet getreurd! Op za-
terdag 29 januari om 20:00 
uur komt de Huibuuke Om-
roep Stichting (HOS) met het 
Hui Kefee!
Een avondvullend live-pro-
gramma boordevol inter-
views, sketches, spelletjes en 
muziek, uitgezonden vanuit 

de studio in Partycentrum Bos. 

De jongens en meiden van de Jeugdcarnaval staan te 
popelen om zichzelf te presenteren aan het publiek. In 
het Hui Kefee krijgen ze eindelijk die mogelijkheid. Als 
klap op de vuurpijl zullen de Jeugdprins, Jeugdprinses 
en Jeugdnar live in de studio onthuld worden en zich 
voorstellen aan de kijker!

Uiteraard is de uitzending live te volgen via onze web-
site (huibuuke.nl). Ben je niet handig met de computer 
of smart-TV? Vraag dan kinderen, kleinkinderen of bij-
voorbeeld de buurman om hulp. Zo kun je vanuit de 
huiskamer genieten van een avond vol plezier.
De livestream komt rond 19:30 uur online. De 
uitzending start om 20:00 uur.

Genieten doe je extra met het 'Hui Kefee Feestpakket'. 
Zo lang de voorraad strekt te verkrijgen via onze web-
site. Daar staat ook de inhoud van het Feestpakket be-
schreven. Maar… wellicht ben jij wel degene die er een 
extraatje in vindt!
Wacht niet te lang met bestellen, want de voorraad is 
beperkt.

Vergeet niet om tijdens de uitzending een berichtje 
naar de studio te sturen! Berichtjes en foto’s kun je via 
Whatsapp sturen naar 06-83549781.

Afhankelijk van de op dat moment geldende maatre-
gelen wordt het wellicht ook mogelijk om de uitzen-
ding live in de kroeg bij te wonen!

Tot ziens op zaterdag 29 januari om 20:00 uur!
En welkom ien ’t Hui Kefee!



2

Het mag geen naam hebben
•  Wat een heerlijke zaterdag! Ik ging eerst los bij Bos, nam dan ’n Leffe bij EFFE en

pendelde zo ’n paar keer op en neer tot ik de weg niet meer kon vinden…
Zelfs de kater op zondagmorgen was adembenemend…!

•  Papierinzameling nieuwe stijl - de Gild had het goed geregeld…
- geen Bèkse toestanden , dus…!

•  De theaters zijn dicht, maar kijken bij de repetities van HOT kan wel
 - misschien word je daar dan ook wel geknipt en geschoren. Het blijven toneel-
spelers…!

Save the new date!

De datum van 'Schijt aan de 
Grens 2022' is aangepast. Het 
grensoverschrijdend festival 
met als thema ‘Grenzeloos ver-
langen’ vindt niet op 3 en 4 

september plaats, maar in het weekend van 27 en 
28 augustus 2022. Op die manier willen we een bot-
sing met de Grand Prix van Zandvoort en Max Ver-
stappen vermijden.

Meld je aan voor Schijt Aan De Grens 2022
Jeuken jullie handen ook zo? Als schilder, dichter, 
theatermaker, muzikant of wat voor culturele actie-
veling je ook bent? Meld je dan aan voor de vierde 
editie van ons Brabants-Limburgs cultuurfestival. 
Wat we inmiddels zeker weten is dat niets zeker is. 
Maar met die disclaimer willen we op 27 en 28 au-
gustus de vierde editie houden van 'Schijt aan de 
Grens'. Het thema is ‘Grenzeloos Verlangen’ en als 
jullie je daarin herkennen en een uitdaging zien als 
cultuurmaker om dit thema op een bijzondere ma-
nier te vertalen, vul dan het aanmeldformulier dat 
je vindt op de website, www.schijtaandegrens.nl. En 
wie weet zien we elkaar deze zomer bij ’t Helder in 
Overloon tijdens ‘Schijt aan de Grens’. Hopelijk tot 
dan!

Heb je vragen?, neem gerust contact op met Patty 
(06-41140133) of Germien (06-11424617).

HOERA, HOERA!

Wij hopen dat voor u al-
len 2022 net zo goed be-

gonnen is als voor HOT. Onze repetities zijn weer 
begonnen. Met veel enthousiasme hebben we de 
tekstboekjes weer ter hand genomen. Maar….. zo-
als u waarschijnlijk al verwacht had: onze uitvoerin-
gen kunnen 19 en 20 maart helaas NIET doorgaan.

Zodra we nieuwe data hebben zullen we die uiter-
aard zo snel mogelijk kenbaar maken. Tot dat mo-

ment blijven we met veel plezier repeteren.
Mocht u belangstelling hebben eens een kijkje te 
komen nemen dan bent u van harte welkom. Wij 
repeteren op maandagavond om 20:00 uur in de Pit 
en uiteraard hanteren wij ook alle voorgeschreven 
voorzorgsmaatregelen.

Groet en tot ziens namens alle HOTTERS.
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Kerkberichten

Voorzorgsmaatregelen in verband met het Corona-
virus

Verdere aanscherping coronamaatregelen vanaf 19 
december.
De maatregelen die noodzakelijk zijn in verband 
met corona worden op advies van de Nederlandse 
bisschoppen weer wat aangescherpt.

•  Het dringende advies: draag een mondkapje bij
het binnenkomen, het zich verplaatsen, en bij het
verlaten van het kerkgebouw.

•  Neem de 1,5 meter afstand wederom in acht en ga
zitten bij de stickers die op de banken zijn geplakt.

•  Volkszang is toegestaan.
•  Koren (tot maximaal vier personen) mogen blijven

zingen mits ook zij onderling de 1,5 meter afstand
in acht nemen.

•  Bij publieke vieringen vóór 17:00 uur mogen nog
slechts 50 personen aanwezig zijn (exclusief bedie-
naren).

•  Uitvaarten mogen door maximaal 100 personen
worden bijgewoond.

•  Na 17:00 uur zijn er geen bijeenkomsten of verga-
deringen toegestaan in pastorie, sacristie of kerk-
gebouw;

Blijf voorzichtig en houd rekening met elkaar;

Vieringen 30 januari – 6 februari

Zondag 30 januari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Van der Sluis
Acoliet:Jeanne Willems, Vera Manders
Theobalduskoor

Zondag 6 februari 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ans Abels, Ella Manders
Theobalduskoor

Kosterdienst

Zaterdag 23 januari –29 januari
Nelly van Gemert, tel.: 0478-642504

Zondag 30 januari – 6 februari
Tiny Willems, tel.: 0478 - 641814

Zondag 6 februari – 13 februari
Jeanne Peeters, tel.: 0478 - 641835

Intenties opgeven
Indien u uw intentie voor de vieringen van 13 fe-
bruari en 20 februari 2022 bij de kerkberichten in 
Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk 
verzocht deze uiterlijk voor 1 februari op te geven. 
U hebt daarvoor de volgende mogelijkheden: Met 
een envelop in de brievenbus naast de voordeur van 
de pastorie of via het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl). De kosten voor een 
intentie bedragen € 12,50.

Tv-uitzendingen
Elke zondagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur, bij bij-
zondere feestdagen en op de vierde zaterdag van 
de maand worden de vieringen uitgezonden vanuit 
de kerk via het tv-kanaal Omroep Land van Cuijk. U 
kunt via de Omroep Land van Cuijk naar de uitzen-
dingen kijken. De uitzendingen zijn in onze regio 
via vrijwel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl. U kunt even-
eens contact opnemen met het secretariaat van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, tel. 0485-
471246 en bij dringende zaken tel. 06 23 88 78 60. 

Uitgebreide informatie over de deelparochie 
H. Theobaldus kunt u vinden op de website:
www.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres: info@theobaldusparochie.nl.

Bereikbaarheid Parochie
Maria, Moeder van de Kerk

Het parochiecentrum is gevestigd op het volgende 
adres: Lepelstraat 13/A, 5845 BK St. Anthonis,
tel. 0485-471246. 

Bij geen gehoor is voor dringende pastorale zaken 
zoals ziekenzalving en uitvaart een priester te be-
reiken onder telefoon 06 23 88 78 60.

E-mail: secretariaat@mmvdk.nl
Informatie over de parochie Maria, Moeder van de 
Kerk: www.mmvdk.nl
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Piet Cruijsen, de oudste inwoner van Overloon, is niet meer.

De oudste inwoner van een dorp. Ooit was mijn ei-
gen opa dat. Ik herinner mij als de dag van giste-
ren, dat ik met hem aan de keukentafel zat, toen 
de burgemeester onaangekondigd binnenstapte. 
“Willem”, zo heette mijn opa, “ik kom jou felicite-
ren met het feit dat je nu de oudste inwoner van 
de gemeente bent.” De reactie van mijn opa was 
verrassend. “Daar ben ik niet blij mee. Want dat ben 
je nooit lang!” En al snel kreeg hij helaas gelijk. De 
wijsheid van uitspraken lijkt te stijgen met de leef-
tijd van een mens.

Piet Cruijsen volgde op 
29 december 2020 To Hu-
bers-van Kempen op als 
oudste inwoner van Over-
loon. Hij werd uiteindelijk 
99 en stierf op donderdag 
20 januari. “Ik ga nu voor 
de honderd” riep hij op zijn 
laatste verjaardag nog met 
het bravoure dat hem zo 
kenmerkte. Zijn derde bor-
rel van Bols die middag had 
hem kennelijk wat over-
moed bezorgd. Het teken-
de zijn optimistische kijk op 
het leven.

Tot de laatste dag leefde 
Piet zelfstandig en al tien-
tallen jaren alleen op de 
Bossenhoek aan de Merse-
loseweg. Gezeten aan de 
keukentafel genoot hij da-
gelijks van het vrije uitzicht 
op zijn weiland, waarin zijn pony’s altijd rustig lie-
pen te grazen. Ieder jaar liet hij de hengstenboer 
langskomen zodat hij elk voorjaar weer kon genie-
ten van de nieuwe veulens. Maar ook Piet kon geen 
jaar vooruitkijken in het leven. Anders had hij zijn 
pony’s het afgelopen jaar niet meer laten dekken.

Als boer was Piet een natuurmens pur sang. Lief-
de voor al wat leeft. Onverbiddelijk als hij vond dat 
het leven overbodig was. Binnen de mollenfamilie 
gaan de rillingen nog steeds door de onderaardse 
gangen als zijn naam valt. “Dieje verrekkeling die 
graaft de hele wei overhoop. Die haalt den avond 
nie” was een gevleugelde uitspraak van hem. Nee, 
Piet wond er geen doekjes om. Nooit. Of je het met 
hem eens was of niet. Dat maakte hem helemaal 
niets uit.

Vanaf zijn tiende was Piet dertig jaar lang een fana-
tieke bugelspeler bij de fanfare. Toen konden zijn 
tanden de druk niet langer aan. De fanfare verloor 
toen behalve een bugelspeler ook een fanatieke 
vertolker van sterke verhalen en uitgesproken me-

ningen. Over Marjan Thieme bijvoorbeeld, destijds 
lijsttrekker van de Partij voor de Dieren: “Hou op 
over die trut, die hangt alle boeren aan de beum” 

Over de vuilniszakken van de gemeente. “Ik stook 
mienen eigen rommel wel op. Daar heeft niemand 
hier last van” Een vochtig matras van twee bij twee 
meter werd zijn Waterloo. Zwarte rookwolken trok-
ken zelfs in het centrum van het dorp verduisterend 
over de PLUS. Het gezag was met vijf man in uniform 

en gewapend met een po-
laroidcamera snel ter plaat-
se. “Vergunning meneer 
Cruijsen?” “Wat vergun-
ning? Dit hebben een paar 
schooljong aangestookt en 
ik sta hier alleen maar bij 
om mijn schuur te bescher-
men tegen de brand!” Hij 
stak zijn riek in de grond en 
plantte zijn handen uitda-
gend in de zij. Het vuur en 
de boete liepen uiteindelijk 
allebei met een sisser af. 

Het was zwart of het was 
wit. En zijn mening veran-
derde nooit. Duitsers kon-
den al zeventig jaar geen 
goed meer doen. Dat wa-
ren zijn vrienden niet en 
dan nam hij geen blad voor 
de mond. Hij dreigde zelfs 
even zijn lidmaatschap van 
de club van 100, toch een 
steunpilaar van zijn fanfare, 

per direct te beëindigen toen die een tuintreffen or-
ganiseerde net over de grens in Duitsland.

Deze verhalen en nog vele anderen heb ik uit de 
eerste hand. Ontspannen achteroverleunend in een 
tuinstoel heb ik ze beleefd. Tegen de achtergevel 
van zijn huis. Genietend van de zwoele warmte 
van een zomeravond. De zon die achter de bosrand 
zakt. Pony’s die vredig grazen en af en toe onze kant 
opkijken als Piet zijn stem verheft. Een koel fl esje 
Bavaria aan de mond. “Mee eens, kerel? Goedzo! 
Haal nog eens wat bier voor ons uit de koelkast. Gij 
bent veul rapper dan ik” 

Tot voor enkele maanden geleden was Piet op zon-
dagmorgen nog een stamgast van café Bos. Stond 
hij nog midden in het leven. Een paar weken ge-
leden informeerde ik naar zijn haperende gezond-
heid. Hij reageerde lachend en met opgeheven 
hand: “Buitengewoon kerel”. Maar de natuur laat 
zich niet dwingen, zelfs niet door Piet.

Jan van Lith
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Hoe zou het met Ine Verstraaten zijn? 

De berichten in “Ons Eigen Erf” gaan normaliter 
over “ons eigen Overloon”. In een serie artikelen wil 
de redactie aandacht besteden aan oud-Overloners, 
die niet alleen hun geboortedorp maar ook hun va-
derland verlaten hebben om een bestaan elders in 
de wereld op te bouwen. Hoe is het hen vergaan? 
Deze keer een verhaal over Ine Verstraaten, die in 
1989 op 28 jarige leeftijd naar Spanje vertrok.

Het is al weer een aantal jaren geleden dat we voor 
het kopen van een radio of een televisie in de win-
kel van Harry Verstraaten en Truus Willems aan de 
Vierlingsbeekseweg 17 moesten zijn. Hier konden 
de Overloners ook terecht voor het huren van een 
diepvrieskluis, waarin het vlees van het geslachte 
varken en groenten uit de moestuin voor je bewaard 
werden. Iedereen rilt nog bij de gedachte hoe koud 
het in die ruimte was als je er wat op moest gaan 
halen.
Bij de zaak van Harry en Truus 
liepen ook een mooie dochter 
Ine en haar twee broers Geert 
en Pieter rond. Geert bleef in 
Overloon. In een vorige uitgave 
heeft de lezer het verhaal van 
Pieter kunnen lezen, die naar 
Australië vertrok. 
Ine ging zoals vrijwel elke Lónse 
deerne naar de Mariaschool. “Ik 
kon in een paar minuten naar 
school lopen of achter op de 
fi ets springen bij Ingrid Crooy-
mans, Luci Peters, Carin Coppis, 
Gerry Nelissen of Jeanine Cruij-
sen en dan vooral heel lang-
zaam fi etsen als we langs de 
jongensschool kwamen”. “Die 
juffen en nonnen hadden het 
niet altijd even makkelijk. Ze-
ker boven in de naaizaal waar 
we rokken moesten naaien en 
kollen, sokken en borstrokken 
moesten breien, werden ze 
fl ink geplaagd. Maar als je niet 
oplette kwam de liniaal te voorschijn en dat was 
niet om op te meten hoe lang je vingers waren…..”
Het was ook vaste prik dat de kinderen Verstraaten 
op zaterdagavond of zondagmorgen naar de kerk 
gingen. En voordat op zaterdag de mis begon, 
moest voor de winkel al het grind “gegriezeld” 
worden. ”Ik heb zelfs nog wel eens in de biechtstoel 
gebiecht, maar ik weet niet meer wat ik toen tegen 
de pastoor verteld heb!!!”
Pastoor Peijnenburg is een van de pastoors die Ine 
zich nog goed kan herinneren…”die kwam bij ons 
voetbal kijken en lustte graag wat glaasjes jonge je-
never”.  
Na de lagere school ging Ine naar Jerusalem in Ven-
ray. “Ik vertoefde daar wel wat langer dan gepland. 

Ik denk dat dat kwam omdat het er echt gezellig 
was …” In Venlo ging haar schoolcarrière verder op 
de kleuteropleiding samen met haar nichtje Ange-
lique.
“Toen onze lieve moeder in 1981 op 54-jarige leef-
tijd overleden was, stopte pap met de  winkel”. In-
tussen was Ine als kleuterleidster aan het werk in 
Mill aan scholengemeenschap “de Leeuwerik.”
De verenigingen in ons dorp waren belangrijk in 
haar Overloonse jaren: Ine was lid van de tennis-
club. “Met Els Cruijsen speelde ik competitie. We 
waren geen fanatieke tennissterren. We vonden 
het belangrijker om na de wedstrijd in de kantine 
na te kletsen”. “En dan was er natuurlijk het Jon-
gerenkoor… ’s woensdags repeteren en dan naklet-
sen onder de Lindenboom of een sigaretje kopen bij 
Leo Noy”. Ze herinnert zich ook de optredens op de 
bonte avonden met de in Overloon wereldberoem-

de dansgroep “Paris Soir”. “Heel 
goede herinneringen heb ik aan 
“Jong Talent”. De kindervakantie-
week was echt super met als afslui-
ting de zeskamp met een hooibad en 
zeil met water met veel groene zeep 
en andere gezellige spelletjes.”
Boodschappen deden ze bij de Spar 
van de familie Olde-Hampsink en de 
Végé van Ome Alex. “Hier kon je al-
les nog in een boekje laten schrijven 
en dan werd het aan het einde van 
de week of maand afgerekend".

Toch verliet Ine, ondanks haar ge-
zellige leventje, haar geboortedorp. 
“Ik was eigenlijk van plan om samen 
met Els Cruijsen in een HAT-woning 
te gaan wonen. Net op tijd wer-
den we gered door jongens die we 
in “’t Hert” in Sint Tunnis ontmoet 
hadden. Omdat ik in het onderwijs 
werkte, had ik vaak vakantie en bij-
na iedere vakantie ging ik toen naar 
Amerika op vakantie. In januari 1989 
ging ik het grote avontuur aan”. 

“Ik was 28 jaar jong en werd opgehaald door Kees 
Brienen uit Sint Anthonis en geloof me of niet… 
mijn vader zag hem toen voor de eerste keer.”. Kees 
woonde toen al in Memphis Tennessee in Amerika.
De eerste maanden waren “wittebroods-maan-
den”. “Ik was er alleen op vakantie geweest en had 
nog nooit samen gewoond.” “Kees heeft me een 
keer verteld dat ik misschien beter terug kon gaan 
naar Overloon, omdat hij even dacht dat het niet 
zou werken tussen ons, maar die gedachte was voor 
hem van korte duur en we zijn nog steeds samen. 
We hebben twee prachtige dochters, Sarah en Ka-
tie, die inmiddels 25 en 29 jaar zijn, vloeiend Engels 
en Spaans spreken en natuurlijk ook Nederlands. 
“Zelf spreek ik meestal dialect met ze”.
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Wat Ine na haar aankomst in Amerika echt tegenviel 
was de taal. “Natuurlijk had ik op school wel Engels 
gehad, maar het elke dag in de praktijk brengen is 
toch een ander verhaal, vooral omdat ik het verve-
lend vond om fouten te maken.” Ine keek dus veel 
naar soaps en dat bleek een hele beste leerschool. 
“In het begin had ik ook geen werk, maar daar 
kwam snel een einde aan. Kees en Ine hadden na-
melijk 12 duplexen – tweekappers- die ze verhuur-
den en aangezien de gemiddelde Amerikaan vaak 
verhuist of uit zijn woning wordt gezet omdat ze 
niet betaalden, moest er regelmatig geschilderd 
worden, moesten de houten vloeren geschuurd 
worden, kapotte ramen vervangen, lekkende bui-
zen onder aanrechten gerepareerd en noem maar 
op.” Kortom… ik werd gebombardeerd tot klusjes-
vrouw!!!”
Verder was het voor Ine natuurlijk wel even wen-
nen. “We werden lid van de Nederlandse Club. In 
Memphis Tennessee woonde ook een Nederlandse 
kappersfamilie van 7 broers en zussen uit Doornen-
burg. Hiermee werden we hele goede vrienden. 
Met hen gingen we op vakantie en gingen we skiën 
in Colorado en op vakantie naar de golf van Mexi-
co. Dat lijkt voor Nederlandse begrippen ver, maar 
lange afstanden rijden is geen probleem in de V.S.
In 1998 verkochten Ine en Kees de woningen in de 
V.S. en vertrokken voor een nieuw avontuur naar het 
Spaanse Marbella. “Kees verbouwt hier huizen en
knapt ze op en ik doe het management van huizen
voor Nederlanders, Duitsers en Engelsen, die hier
een tweede huis hebben. We zorgen dat de tuin, het
zwembad en het huis er altijd netjes uitzien. Onze
klanten zijn altijd blij… want ze zijn op vakantie.”

Wat Ine mist in haar nieuwe vaderland? “Het zo effe 
binnenlopen bij mensen. Het bijkletsen met je vrien-
den van vroeger. Dat blijven toch je beste vrienden. 
Je hebt er een verleden mee.”
En het Hollandse eten? “Natuurlijk kook ik nog Hol-
lands maar dat is meestal in de winter maar echt 
niet iedere dag stamppot of erwtensoep.” Vooral in 
de zomer eten we hier veel lekkere verse vis met 
verse groenten. “Soep, piepers en pap zijn meer 
voor de Brabanders!”

En of ze nog vaak bekenden over de vloer krijgen? 
In de V.S. kregen ze regelmatig bezoek uit Neder-
land. Meestal bleven ze dan enkele weken tot zelfs 
maanden. "Toen ik zwanger was kwam Sjoerd Vloet 
ons enkele maanden helpen."
“In Marbella hebben we ook veel bezoek gehad, 
alhoewel dit langzaam wel minder wordt. Het zijn 
vaak mensen die hier op vakantie zijn en die ge-
woon even een drankje komen doen of gezellig een 
hapje komen mee-eten. Zo blijven we ook goed op 
de hoogte over de Loonse nieuwtjes en mijn achter-
naam is nog steeds Verstraaten dus…”.
“Het grote voordeel van Spanje is en blijft het 
prachtige weer, hoewel ik in de winter af en toe wel 
eens wat vorst of sneeuw mis … en echt waar… een 
week lang regen is ook lekker.”

Maar toch: “Het buitenleven is hier fantastisch, even 
naar het strand, een wijntje en een hapje eten in 
een chiringuito, maar ook de bergen, de witte dorp-
jes met hun lokale bevolking, ver weg van de drukte  
… komt 't vandaag niet dan komt 't morgen wel."

De Spaanse nationaliteit heeft Ine nooit aange-
vraagd. Om in Spanje te gaan wonen zijn er weinig 
moeilijkheden. “Dit in tegenstelling tot Amerika.” 
“Je krijgt een identiteitsnummer en moet je bij de 
diverse instanties aanmelden.” “Ik blijf een echte 
Lónse in hart en nieren. Als ik naar huis ga, heb ik 
dan wel geen thuis meer, maar ben altijd welkom 
om te slapen bij onze Geert en mijn vriendin Els.” 
Wel moet Ine om Nederlandse te kunnen blijven af 
en toe naar Madrid - 6 uurtjes rijden- om haar pas-
poort te vernieuwen.“…. maar dat hebben we er 
graag voor over.” 

Toch denkt Ine nog wel terug aan haar gezellige 
Overloon: ”D’r is maar een plek op de aarde waar 
zoveel georganiseerd wordt in die hechte gemeen-
schap, waar iedereen elkaar kent (ik niet meer hoor), 
waar je lekker op de fi ets ergens naar toe kunt gaan 
en waar je hoi  kunt roepen naar mensen die je 
kent… waar je heerlijk kunt wandelen in de bossen…  
en toch… heimwee heb ik nooit gehad …”
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Veranderingen in de gemeentebelastingen

De gemeente Land van 
Cuijk heft en int zelf de ge-
meentelijke belastingaan-

slagen. Dit betekent dat er, afhankelijk van waar je 
woont, iets veranderd kan zijn.

Wat is er veranderd? 
•  Vanaf 1 januari gelden voor alle inwoners van de

gemeente Land van Cuijk uniforme tarieven voor
de leges, rioolheffi ng, afvalstoffenheffi ng en on-
roerendezaakbelastingen.

•  Betalingen van rioolheffi ng en/of afvalstoffen-
heffi ng lopen vanaf 1 januari 2022 dus via de ge-
meente Land van Cuijk.

•  Voorheen betaalden de inwoners van de voormali-
ge gemeente Boxmeer dit via Brabant Water.

•  Voor inwoners van Boxmeer zijn daarom vanaf

januari 2022 de maandelijkse voorschotbedragen 
aan Brabant Water verlaagd.

•  De aanslag over 2022 komt rond 31 maart 2022.
Normaal eind februari maar deze keer later.

Verdere wijzigingen: 
•  Voor de gemeente Boxmeer is er sprake van een

signifi cante stijging van de bouwleges. Vanaf
1 januari gelden deze leges voor de inwoners van
Land van Cuijk. Tot die tijd gelden de tarieven van
de huidige gemeenten

•  Inwoners van de gemeente Boxmeer en Mill en
Sint Hubert betalen de rioolheffi ng en/of afval-
stoffenheffi ng op dit moment via Brabant Water.
Vanaf 2022 loopt dit via de gemeente Land van
Cuijk

samen zorgen voor
een schone en veilige
leefomgeving

Met de MijnGemeente app kan je 
gemakkelijk en snel een melding 
doorgeven over de openbare 
ruimte. Denk aan een losliggende 
stoeptegel, zwerfvuil, gladheid op 
de wegen tot aan geluidsoverlast 
en ongedierte. De melding komt 
direct binnen bij de gemeente en 
wordt binnen 24 uur opgelost!  

Download nu de 
MijnGemeente App
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen

Zie pagina achteraan.

22 December jl.
vierden wij in kleine familiekring

onze gouden bruiloft.
Helaas was door de plotselinge lockdown

niet anders mogelijk.
Toch hebben wij met kinderen en

kleinkinderen een fi jne dag gehad.
Dank daarom voor de bloemen, attenties

en felicitaties die wij van vele
Overloners mochten ontvangen.

Ook dank aan Tontje de Snejer die ons
die middag nog verraste met een serenade.

Het was, ondanks Corona, toch nog
“ 'ne moien dag”.

Coen en Christine Hofmans

viiiiiiiiiiiiiiiierd kriiiiiiiiiiiiiiiiing

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

FFiijjnn ddaatt wwiijj uu wweeeerr kkuunnnneenn oonnttmmooeetteenn!! 
2299 jjaannuuaarrii SSttaarrtt oopplleeiiddiinngg LLuuiisstteerrkkiinnddwweerrkkeerr --  AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn 

wwwwww..aannkkeevvaannlleeeeuuwweenn..nnll  
2255 mmaaaarrtt WWoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’  SSiillvviiaa JJaannsssseenn//FFeemmkkee RRoonnnneess 

wwwwww..ffeemmkkeeoonnttmmooeett..nnll//aaaannbboodd  eenn wwwwww..vviiaa--ssiillvviiaa..nnll  
MMeeeerr iinnffoorrmmaattiiee vviinnddtt uu oopp ddee wweebbssiittee!! 

AAaannmmeellddeenn vvoooorr ddee nniieeuuwwssbbrriieeff?? SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!!  

Ruimte voor úw ideeën!

Vanaf 1 juli 2022 is het in Nederland 
wettelijk verplicht om een rookmelder te 
hebben op elke woonverdieping van je huis. 
Of je nu koopt of huurt, in een oud of een 
nieuw huis woont: de verplichting geldt voor 
iedereen. Rookmelders zijn belangrijke 
levensredders: de meeste slachtoffers van 
brand vallen door het inademen van rook. 

Dank voor alle steunbetuigingen die wij hebben 
mogen ontvangen na het overlijden van mijn 
allerliefste Bepke, ons mam, ons oma en ons 

superoma

Bertie Weijmans-Visser

Vincent Weijmans,
kinderen en partners,

kleinkinderen en partners
en achterkleinkinderen

Wij hebben op 20 januari 2022
in besloten kring afscheid

van haar genomen
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Vrienden van het Maasziekenhuis
Bedbank en relaxstoelen van de Vrienden

De Intensive Care-afdeling van Maas-
ziekenhuis Pantein heeft een bedbank 
en twee relaxstoelen aangeschaft 
dankzij een donatie van de Vrienden 
van het Maasziekenhuis. Zowel patiën-
ten als hun naasten kunnen hierdoor 
op een comfortabele manier hun tijd 
in het ziekenhuis doorbrengen.

Door Wanda Laarakkers
“Zorg aan het bed staat op nummer 
één, maar zorgen voor de naasten 
van een patiënt hoort daar ook bij”, 
vertelt Marian Verijdt, Intensive Ca-
re-verpleegkundige van het Maaszie-
kenhuis. “We vinden het belangrijk 
dat familieleden van patiënten zich 
welkom en comfortabel voelen in 
een warme omgeving. Daarom zijn 
we bezig met het opknappen van 
de familiekamer. Nieuwe meubels en 
vloerbedekking zijn aangeschaft zo-
dat er een huiselijke sfeer wordt ge-
creëerd.”

Sneller herstel patiënt
Marian klopte bij de Vrienden van het Maaszieken-
huis aan voor een bijdrage voor een slaapbank en 
twee relaxstoelen. Eén daarvan is bedoeld voor pa-
tiënten op de afdeling. “Per patiënt bekijken we of 
het gebruik van de elektrisch bedienbare relaxstoel 

meerwaarde heeft. Patiënten mobiliseren, weer la-
ten bewegen is een belangrijke stap die nodig is om 
te herstellen. Deze stoel kan daarbij helpen.”

Zorg voor familie en vrienden
De andere relaxstoel, een met de hand bedienba-
re, en de nieuwe slaapbank zijn bedoeld voor naas-
ten van patiënten voor wie het nodig is in de buurt 
van hun zieke dierbare te blijven. “We merken dat 
er steeds meer patiënten van buiten onze regio 
verblijven op onze afdeling. Door deze twee-per-
soonsslaapbank, die makkelijk uit te klappen is, en 
de relaxstoel in de familiekamer, kunnen naasten 
ook ’s nachts in de buurt zijn en hun rust pakken. 
Ook beddengoed en comfortabele dekbedden zijn 
dankzij de donatie van de Vrienden aangeschaft. 
We zijn heel erg blij dat we dit onze patiënten en 
hun naasten kunnen aanbieden.”

Foto's Marga Nuijs

De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
zet zich belangeloos in voor een nog leefbaar-
der, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker 

Maasziekenhuis.

Wilt u stichting
Vrienden van het Maasziekenhuis steunen?

Kijk op www.vvhm.nl/doneren



10

BERGKAMPWEG 2 - WWW.SALONTOINE.NL
0478 - 641584 - INFO@SALONTOINE.NL 

• openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 8.30 - 17.00
vrijdag en zaterdag van 8.00 - 17.00

• afhankelijk van corona-versoepelingen
kunnen de tijden wijzigen, hou daarom
onze website in de gaten

• de hereninloop vervalt omdat we alleen op
afspraak werken

WE STAAN WEER 
VOOR U KLAAR!

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

  Hondenbegeleiding     
Themacursussen – privéles 
Teambuilding 

      Gedragstherapie 
 Workshops en lezingen 

Hondenschool In ’t Holt    Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com
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Vaccinatie kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen een co-
ronavaccinatie krijgen. Hiermee volgt het kabinet het 
advies van de Gezondheidsraad. Het gaat om alle 
kinderen in deze leeftijdsgroep. Vanaf 18 januari ont-
vangt de eerste groep kinderen een uitnodigingsbrief 
van het RIVM. Hierin staat informatie die ouders of 
verzorgers nodig hebben om - als zij dit willen - voor 
hun kind een afspraak te maken bij de GGD.

Speciale kinderenstraten voor vaccinatie
Er wordt alleen op afspraak gevaccineerd zodat 
we alle tijd kunnen nemen voor de kinderen. Het 
inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door 
te bellen. Het telefoonnummer staat in de uitno-
digingbrief die ouders van het RIVM ontvangen. 
Ouders en kinderen kunnen bij de GGD Hart voor 
Brabant terecht op zes vaccinatielocaties in de re-
gio. Dat zijn de locaties in Boxtel, Cuijk, Den Bosch, 
Oss, Tilburg (Willem II stadion) en Uden. Hier wor-
den aparte ‘kinderstraten’ ingericht. De vaccina-
ties worden uitgevoerd door medewerkers die veel 
ervaringen hebben met het prikken van kinderen. 
Zij geven graag uitleg aan jou en je kind en nemen 
meer rust en tijd voor de prik zelf. Uiteraard ont-
vangt ieder kind na afl oop een dapperheidsdiploma 
voor bewezen dapperheid tijdens de prik.

Speciaal voor kinderen: prikken met Buzzy
Veel kinderen vinden het spannend om een prik te 
krijgen. Daarom kan er bij het prikken van kinderen 
‘Buzzy’ worden ingezet. Dit is klein apparaatje in de 
vorm van een lieveheersbeestje. We zetten Buzzy 

op de bovenarm van het kind, waar de prik wordt 
gezet. De vleugels van Buzzy koelen de plaats waar 
geprikt gaat worden, tegelijkertijd vibreert Buzzy 
om de hersens af te leiden van mogelijke pijnprik-
kels. De combinatie van verkoeling en vibratie, zorgt 
voor een positievere ervaring bij het zetten van vac-
cinaties. Door de afl eiding en natuurlijke verdoving 
door het koelen, is prikken een stuk minder eng.

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

Herstart van activiteiten en wat betekent dit?
We zijn weer gestart met alle wekelijkse KBO-acti-
viteiten, waar mogelijk, vanaf maandag 24 januari 
met uitzondering van De Pitstop. Deze start pas op 
vrijdag 28 januari !! Uiteraard moeten hierbij de co-
ronaregels nageleefd worden.
De situatie verandert op dit moment met de week. 
Vandaar dat besluiten op het moment van schrijven 
al weer achterhaald kunnen zijn. Kijk dus om die 
reden regelmatig op de website. 

Ontmoetingsactiviteit De Pitstop  
Als het kan staan vanaf vrijdag 28 januari de deuren 
van De Pitstop weer open, voor een praatje, kop-
je koffi e/thee, een hobby, potje schaken en meer…
Ook hier geldt dat bij binnenkomst gevraagd wordt 
om legitimatie en QR  code. Mondkapjesplicht en 
basisregels gelden. We hopen velen van u weer te 
mogen begroeten. Maandag en vrijdag: 14:00 tot 
17:00 uur. Woensdag 9:30 tot 12:00 uur. Iedereen is 
hier van harte welkom.
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Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

De weegschaal jouw humeur niet

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

Tijd om...

langer te laten bepalen;

TE KUNNEN STAAN WAAR JIJ EIGENLIJK
ZOU WILLEN STAAN!

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

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN
GRATIS KENNISMAKING!

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

       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 

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.
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Stillevens gemeente Land van Cuijk
in Oorlogsmuseum Overloon

De gemeente Land van Cuijk is sinds 1 januari jl. 
een feit na fusie van vijf gemeentes. In dat kader 
heeft Oorlogsmuseum Overloon vijf bijbehorende 
maquettes van 'Brabant Remembers' in het muse-
um geplaatst. Deze zogenoemde Stillevens (75 in 
totaal) waren in 2019 en 2020 in heel Brabant op 
verschillende plekken te zien om 75 jaar vrijheid 
te vieren. Het museum heeft nu dus vijf van deze 
maquettes permanent in het museum staan. Voor 
de voormalige gemeente Boxmeer staat de maquet-
te van Overloon daarbij en verder Cuijk, Grave, Mill 
en Sint Anthonis.

STILLEVENS
STILLEVENS is een collectie van 75 maquettes op 
schaal gemaakt door Studio Rocco Verdult. Deze 
maquettes verbeelden sleutelscènes uit 75 persoon-
lijke Brabantse oorlogsverhalen. Het publiek kan 
letterlijk om het verhaal heen lopen en krijgt zo de 
kans om vanuit verschillende perspectieven naar 
een sleutelscène te kijken en te interpreteren, te 
fantaseren of zich in te leven in de situatie van toen. 
Iedereen kan vervolgens voor zichzelf bepalen om 
het feitelijke verhaal te gaan lezen of om hierover 
met anderen in gesprek te gaan. 

Harrie van Daal
Elk van deze vijf maquettes vertellen dus een ver-
haal. Eén hiervan is dat van Harrie van Daal en het 
ontstaan van ons museum. Harrie van Daal, geboren 
in 1908, was ambtenaar bij de Gemeente Overloon–
Maashees (later Vierlingsbeek). Tussen de twee we-

reldoorlogen in had hij het slagveld van het Belgi-
sche Ieper bezocht en was daarvan diep onder de 
indruk geraakt. Hier werd de Eerste Wereldoorlog 
op indringende wijze in herinnering gehouden. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Van Daal 
zijn werk als ambtenaar doen. Hij wist een aantal 
mannen uit de Arbeitseinsatz te houden door ze, 
althans op papier, lid van de vrijwillige brandweer 
te maken.

Wanneer Harrie van Daal na de Slag bij Overloon 
naar huis terugkeert, treft hij in en rond zijn dorp 
een totale verwoesting aan. Zijn eigen achtertuin is 
eigenlijk een tweede Ieper geworden. Maanden la-
ter loopt Van Daal door het kapot geschoten Over-
loonse bos met alle overblijfselen van de strijd. Sa-
men met een bosarbeider bekijkt hij wrakken van 
tanks en mijnenvelden die met witte linten zijn 
gemarkeerd. Ter plekke besluiten zij dat hier een 
monument moet komen, bijvoorbeeld een muse-
um, ter ere van de gevallenen en om de herinnering 
aan de vreselijke oorlog levend te houden. En zo ge-
schiedde. Op 25 mei 1946 gaat het eerste museum 
over de Tweede Wereldoorlog in West-Europa open 
voor publiek.

Benieuwd naar de maquettes en de bijbehorende 
persoonlijke verhalen? Het is mogelijk om de ver-
halen alvast te lezen op de website van Brabant Re-
members. En hopelijk mag het museum snel weer 
bezoekers ontvangen zodat iedereen de maquettes 
kan komen bekijken.
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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

0478-700518

korting op alle
rookmelders!20%

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

Actie geldig in

februari 2022

Vanaf 1 juli 2022 verplicht in elke woning. 
Scan QR code voor meer info op onze website!

Voor als jij jouw
gezondheid op 

nummer één wilt zetten!

Joyce van der Vorst
Leefstijl en 

Vitaliteit coach en 
personal trainer

mail
info@joycevandervorst.nl

website
www.joycevandervorst.nl

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
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Agenda
2022

29 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
29 januari
Huibuuke Omroep Stichting (HOS), 
Hui Kefee, online www.huibuuke.nl, 
20:00 uur
10 februari
EHBO les partycentrum Bos 20:00 uur
12 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
25 februari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
25 februari
Huibuuke, Carnaval Basisschool, Jo-
sefschool
26 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 februari t/m 1 maart
Huibuuke, Carnaval, zie programma
2 maart
Huibuuke, Herringschelle, zie pro-
gramma
3 maart
KBO, Bedevaart Smakt
6 maart
OVO, Internationale Vrouwendag, 
vanaf de Raaijhal, 8:30 uur
9 maart
KBO, Koken voor Ouderen
12 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
12 maart
Zonnegroet, NL Doet
13 maart
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
16 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 uur
17 maart
KBO, Algemene leden vergadering
17 maart
EHBO les partycentrum Bos 20:00 uur
25 maart
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
26 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
27 maart 
Fanfare, Première compositieop-
dracht
30 maart
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 uur
31 maart
KBO, Wandeling IVN
2 april
Fanfare, Loën’s got talent
4 t/m 7 april
KBO, Oosterse Dagen
6 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 uur

9 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
10 april
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
11 april
KBO, Kijk op Kunst
13 april
KBO, Koken voor Ouderen
13 april
OVO, thema-avond, de Pit, 20:00 uur
14 april
EHBO les partycentrum Bos 29:00 uur
16 april
Freunde Echo, Paaszaterdag Muzie-
kavond, de Pit
21 april
OVO, reisje, vanaf de Pit, 8:00 uur
23 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 - 12:00 uur
23 april
Gilde, drumshowband “Out of the 
box”
29 april
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
30 april
Zonnegroet, Verwendag
3 mei
OVO, sportief, vanaf de Pit, 19:00 uur
11 mei
KBO, Koken voor Ouderen
14 mei
KBO, Vrijwilligersdag
14 en 15 mei
Militracks, Oorlogsmuseum 
15 mei
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
18 mei
OVO, afsluitingsavond, de Pit, 18:00 
uur
21 mei
KBO, Dagreis
21 mei
Fanfare, Instrumentendag
27 mei
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
3 t/m 5 juni
Fanfare, Concertreis
8 juni
KBO, Koken voor Ouderen
9 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
12 juni
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
13 juni
KBO, Kijk op Kunst
16 juni
KBO, Wandeling IVN
19 juni
Jeugdorkest Fanfare, Themaconcert, 
11:00 uur 
21 t/m 23 juni
Zonnegroet, Rolstoel-3daagse
24 juni
KBO, Samen Eten en Ontmoeten

30 juni
KBO, Fietspicknick
13 juli
KBO, Koken voor Ouderen
16 juli
Fanfare, Avond van de fi lmmuziek
29 juli
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
10 augustus
KBO, Koken voor Ouderen
23 augustus
KBO, Kermislunch voor Ouderen
26 augustus
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
27 en 28 augustus
Festival Schijt aan de Grens,
 ’t Helder
3 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
11 september
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 september
KBO, Kijk op Kunst
14 september
KBO, Koken voor Ouderen
18 september
Fanfare, Fanfaredag 
23 en 24 september
Loën wet ‘t
30 september
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
1 oktober
Fanfare, Brabantse humoravond
6 oktober
KBO, Dag van de Ouderen
9 oktober
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
12 oktober
KBO, Koken vaar Ouderen
20 oktober
KBO, Wandeling IVN
25 oktober
Freunde Echo, FEN-avond, de Pit
28 oktober
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
9 november
KBO, Koken voor Ouderen
13 november
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 november
KBO, Kijk op Kunst
24 november 
KBO, Algemene leden vergadering
25 november
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag
14 december
KBO, Koken voor Ouderen
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 uur
22 december
KBO, Kerstviering
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten
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Gezonde- koelverse maaltijden aan huis!
Bezorging 1 keer per week, geen bezorgkosten.

Heel veel variatie en keuze, ook diëten.

Probeer vrijblijvend 3 maaltijden voor € 14,95
Bel: 06 46276469 Edward Henckens / www.etenmetgemak.nl

u kunt bij ons
ook online bestellen

0478-641890
www.bloems-overloon.nl
info@bloems-overloon.nl
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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 30 januari.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen.

De winnaar van de puzzels in de uitgave van 12-1: Kim Boermans
(prijs beschikbaar gesteld door DA Drogisterij & Parfumerie).

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

ARAK
BELASTINGVLUCHT
BESCHUITTROMMEL
BLEKEN
BORSTEL

CHINA
ECRU
EDIK
GENEVE
HARS
HEMEL
HYPOTHEEK
IETWAT
KAPITALISME
KILT
KOON
LAKMOES
MEGA
MORGEN
OBER
OMSTANDIG
OPBOUW
OPERA
OVERTOCHT
PALLET
RUSTKUUR
SPULLEN
SUDDEREN
UMLAUT
VACCINATIE
VEELAL
WASHINGTON

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

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 hei-
ldronk 5 kerklied 
10 gewrichtsaan-
doening 12 vervo-
ermiddel 14 hect-
are 15 plant 18
riv. in Rusland 20
Europeaan 21 Eu-
ropeaan 22 jaar-

telling 23 luitenant 25 met name 26 met 
dank 28 voegwoord 29 zeeman 32 land in 
Europa 35 ik 36 tijdstip 37 lastig vraagstuk 
41 schroefl ijn 45 United Nations 46 in me-
moriam 47 riv. in Italië 48 Chinese munt 49
bijbelse fi guur 50 sierlijk 52 Engels bier 53
bergplaats 55 traag 57 bijwoord 58 insect 
61 voorkeur 64 deel v.h. lichaam 65 hartige 
hap.
Verticaal: 1 voorzetsel 2 bejaard 3 Openbaar 
Ministerie 4 bijbelse fi guur 6 aldoor 7 slee 
8 steensoort 9 mijns inziens 10 haardracht 
11 bergweide 13 soort schaatsen 14 hoofddeksel 16
ooit 17 honingbij 19 muziekgroep 24 muziekinstru-
ment 27 tromp 30 seconde 31 familielid 33 scheep-
stouw 34 papegaai 37 tweegevecht 38 idee 39 om-

geving 40 slotwoord 41 naaldboom 42 schipbrug 43 
laan 44 hijstoestel 51 erfelijkheidsdrager 54 vlakte-
maat 56 etcetera 59 aan zee 60 Verenigde Naties 62
per adres 63 ego.
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Carolina Jenniskens
Prof. Asserstraat 3 - 5825 CR Overloon
06  48 49 33 13 - info@saloncarolina.nl

www.saloncarolina.nl

•
•
•

•
•
•
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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   9 februari
aanleveren uiterlijk 2 februari 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 Boxmeer:

•  Groen, plein, stoep, fi etspad, weg

0485 585911 of bij spoed 06 53735353

www.boxmeer.nl tab melding doen

• Zorgloket: 0485 585865

QR-code
website

Ons Eigen Erf 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!

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooooo
o

rijwarararrrinininininggggg
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