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Prinsenpaar der Huibuuke 2023: Prins Joep I & Prinses Loes!

Op vrijdag 11 november was het dan 
eindelijk weer zover: Vör de Kerk op 
’t Plein. Op een zonovergoten 14 Ok-
toberplein vierden ruim 3000 feeste-
lijk uitgedoste bezoekers de aftrap 
van de Carnaval.

Aangezien het festival inmiddels een 
regionaal karakter heeft, waren het met name de op 
ons dorpsplein aanwezige Huibuuke die niet alleen be-
nieuwd waren naar de vele artiesten die hun opwach-
ting maakten, maar toch zeker ook naar de onthulling 
van ons nieuwe Prinsenpaar. Het eerste (offi ciële) car-
navalspaar na twee ‘prinsloze’ jaren.
Rond de klok van 15:00 uur werd hun lange wachten 
beloond en werd het nieuwe Prinsenpaar onthuld: 
Prins Joep I & Prinses Loes heersen deze Carnaval over 
het Huibuukeland.

Prins Joep (Weerts) is 32 jaar en een geboren en geto-
gen Huibuuk. Nota bene zoon van Prins Henk I (1984). 
Hij en Prinses Loes (Weerts-Verberkt, 28 jaar) wonen op 

D’n Hof. Hier hebben zij enkele jaren geleden een huis 
gebouwd samen met persoonlijk adjudant Paul van 
Kempen en zijn Naomi.

Joep is in het dagelijks leven werkzaam bij Manders 
Automation waar hij leiding geeft aan de afdeling Me-
chanische Engineering. Loes werkt bij Stichting Dich-
terbij als Woon- & Ambulant Begeleidster.

Joep en Loes zijn geen onbekenden voor de Huibuuke. 
Al negen jaar zijn zij lid van onze Raad van Elf. Een tijd 
waarin ze veel mensen hebben leren kennen en vriend-
schappen hebben opgedaan. Dat zij nu zelf voorop 
mogen gaan is de spreekwoordelijke kers op de taart!

De yell van Joep zal luiden:
Dit jaor zal ’t òns nie kulle,
En kunne weej de glaas gelukkig wer vulle.
Mit Prins Joep en dizze Raod van Elf,
Löpt de Carnaval ien Loën gewoën van zelf!

Foto: Albert Hendriks
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Het mag geen naam hebben
•  We hebben vier maanden lang een extra raadslid – profi teer ervan

•  Verbeeten is niet van gisteren – hun brood wel…

•  Voel je toch welkom thuis in “Loën”, ondanks…

Woningbouwplan Pasveldweg Overloon van start
Ongeveer 100 woningen in verschillende types

JAVO Vastgoed uit Ottersum en Bouwmij Janssen uit 
Venray werken samen met de gemeente Land van 
Cuijk aan het realiseren van een nieuw woongebied 
in Overloon. Dit gebied, tussen Pasveldweg, Helder-
seweg en Zandstraat, is geschikt voor de bouw van 
ongeveer 100 woningen. Het gaat daarbij om aller-
lei verschillende type woningen zoals rijwoningen, 
levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-
kap woningen, vrijstaande woningen, sociale huur-
woningen en bouwkavels. Ook is er plek voor een 
CPO-collectief uit Overloon. Dit collectief wil geza-
menlijk woningen bouwen.

Belangrijke stap
Wethouder Bouke de Bruin sloot namens de ge-
meente Land van Cuijk de overeenkomst met de 
ontwikkelaars van het plan: “Dit is een belangrijke 
stap naar een mooie uitbreiding van het aantal wo-
ningen in Overloon. En ook op de manier zoals ik 
het graag zie: een grote diversiteit zodat zowel star-
ters, doorstromers als een CPO-collectief er terecht 
kunnen”. 

Namen
De ontwikkelaars gaan via een informatiemarkt 
met de omwonenden in gesprek. Informatie over 
het plan voor de overige inwoners van Overloon en 
voor andere belangstellenden volgt later dit jaar. 
Het woningbouwplan heeft de werknaam “Wo-
ningbouwplan Pasveldweg Overloon”. 

De initiatiefnemers vragen aan de inwoners van 
Overloon om alvast na te denken over een mooie 
naam voor het nieuwbouwplan. Zij gaan ervan uit 
dat er bij de inwoners van Overloon veel kennis over 

de historie van het gebied zit. Die ken-
nis zien de initiatiefnemers graag terug 
in een aansprekende naam voor de lo-
catie. 

Voorstellen voor een plannaam mogen 
tot 23 november 2022 per mail worden 
ingediend via info@bouwmij-janssen.nl 
onder vermelding van het onderwerp 
‘Prijsvraag plannaam Overloon’. Diege-
ne die als eerste de beste naam indient 
mag kiezen aan welk goed doel, club of 
vereniging in Overloon een cheque van 
€ 250,- zal worden uitgereikt. De namen 
voor de straten die in het plan worden 
aangelegd, komen in een later stadium 
aan de orde.

Informatie
Zoals gezegd, JAVO Vastgoed en Bouw-
mij Janssen zijn de ontwikkelaars. Deze 
combinatie informeert de inwoners van 

Overloon in de toekomst verder over de bouwactivi-
teiten. Maar ook de gemeente Land van Cuijk zal je 
informeren over de voortgang. Vanuit de gemeente 
Land van Cuijk is ook een projectleider aangesteld 
om de gemeentelijke, wettelijke taken uit te voe-
ren zoals de aanpassing van het bestemmingsplan. 
De projectleider is Will van Lin, ook bij hem kun je 
terecht voor informatie. Mail je vraag naar het alge-
mene e-mailadres, gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. 
Woningbouwplan Pasveldweg Overloon. Bellen kan 
natuurlijk ook, dan via het algemene telefoonnum-
mer 0485-854000. 

Wethouder Bouke de Bruin (gemeente Land van Cuijk), Geert 
Martens (Bouwmij Janssen) en Luuk Arts (JAVO Vastgoed).
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Vieringen 20, 26 en 27 november 2022

Zondag 20 november 10:30 uur
Geen viering in Overloon

Zaterdag 26 november 19:00 uur
Gebedsdienst
Voorganger: gebedsdienstgroep
Acoliet: Fieke Burger
Koor Palet
Dirigent: Oksana

Intenties voor 26 en 27 november:
Familie Crooijmans – Gerrits
Jaargetijde voor Josephine van Osch-Rutten

Zondag 27 november 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Kapelaan Donders
Acoliet: Ella Manders
Theobalduskoor

Kosterdienst
20 november – 26 november
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

26 november
Jos van de Pas
Tel.: 0478 - 641268, alleen gedurende gebedsdienst

27 november – 4 december
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

Indien u uw intentie voor de vieringen van 4 en 11 
december 2022 bij de kerkberichten in Ons Eigen Erf 
vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk verzocht deze 
uiterlijk 22 november 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
Vanaf 21 augustus worden de vieringen niet meer 
vanuit de kerk in Overloon maar vanuit de Sint Mar-
tinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. U kunt 
via de Omroep Land van Cuijk, naar de uitzendingen 
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 

Kerkberichten

Kaarsen van de Allerzielenviering
De kaarsen die tijdens de Allerzielen-
viering aangestoken zijn voor de over-
ledenen zullen tot 27 november in de 
kerk blijven staan. Daarna kunnen de 
kaarsen opgehaald worden door de 

familie na een dienst. Mocht het u beter uitkomen 
vóór die datum dan bent u uiteraard ook welkom 
na een dienst de kaars mee te nemen. De koster 
helpt u graag.

Uitnodiging Informatieavond Heilig Vormsel 2023

Beste ouders van kinderen in groep 8 
van de basisschool, 

Ouders die overwegen om hun zoon/
dochter het H. Vormsel toe te laten 
dienen, nodigen wij uit voor een in-
formatieavond op: 
Donderdag 24 november van 20:00 – 

21:15 uur in de San Salvator kerk, Kerkplein 4, Oef-
felt of
Dinsdag 29 november van 20:00 – 21:15 uur in het 
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, Lepel-
straat 13a, Sint Anthonis.

Op deze informatieavond krijgt u informatie over 
het vormselproject en is er gelegenheid om vragen 
te stellen. Bovendien ontvangt u het inschrijfformu-

lier en het conceptrooster. De voorbereiding start 
eind januari en de Vormselmis vieren we in juni 
2023. 

Graag tot uiterlijk woensdag 23 november aanmel-
den via e-mail: secretariaat@mmvdk.nl of telefoon: 
0485-471246 (op werkdagen van 9:00 – 12:30 uur 
behalve donderdags).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van 
deze avonden aanwezig te zijn, dan vindt u bij-
gaand het inschrijfformulier. 

Graag tot ziens op één van de informatieavonden.

Pastoor Hermans en pastor Tullemans
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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 eveneens contact opnemen met het secreta-
riaat 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.the-
obaldusparochie.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

Woensdag 23 november aan-
staande is er de thema-avond: 
‘Care for Women’.
De lezing wordt gegeven door 
Henny van Eerten. Henny is sinds 
1991 werkzaam als verloskundi-
ge. Zij heeft gemerkt dat onder-

steuning van vrouwen in andere levensfasen ook 
aandacht vraagt en daarom staat zij vanaf juli 2019 

voor vrouwen klaar als Care for Women specialiste. 
Hormonen hebben veel invloed op je leven. Niet al-
leen de zwangerschapshormonen, maar ook de hor-
monen die een rol spelen bij de maandelijkse cyclus 
en bij de overgang kunnen een fl inke impact op je 
leven hebben. Hormonale klachten: vaak blijkt dat 
er wel degelijk iets aan te doen is. Care for Women 
specialisten zijn opgeleid zowel in de reguliere- als 
de alternatieve geneeskunde.

Woensdag 16 november Kienen in De Pit. Aanvang 
14:00 uur.
Zondag 20 november Uit op Zondag. “Het verzet in 
Nederland tijdens de 2e W.O.” Aanvang: 14:30 uur 
in De Pit.
Donderdag 24 november Algemene Ledenverga-
dering in De Pit. Aanvang 14:00 uur. Inloop vanaf 
13:30 uur.
Donderdag 24 november Samen Eten en Ontmoe-
ten bij Restaurant De Boompjes. Aanvang 17:30 uur. 
Aanmelden bij Christine Hendriks 06-13180710.

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

Klachten
Hebt u klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan 
corona blijf dan thuis. Op dit moment zien we dat 
het aantal besmettingen weer in aantal toeneemt. 

Houd de website van KBO Overloon goed in de ga-

ten, voor actueel nieuws.
De website van KBO Overloon vindt u als u in de 
adresbalk bovenin het volgende typt:
http/www.kbo-overloon.nl

Koersbal
Iedere woensdagmorgen en vrijdagmiddag komt 
een groep enthousiaste leden in de Blauwe Zaal van 
De Pit bijeen om te koersballen. 
Ook hier geldt dat het gezellig samenzijn en het 
actief bewegen voorop staan. Er is nog plaats voor 
enkele leden om deel te nemen. Kom gerust eens 
kijken en speel geheel vrijblijvend eens een keertje 
mee. Aanvang op woensdagmorgen om 9:30 uur en 
op vrijdagmiddag om 14:30 uur. Nadere informatie 
bij dhr. P. Goemans of bij het secretariaat van KBO 
Overloon. Telefoon 06-34992950

Gezocht: Webmaster
KBO Overloon is op zoek naar een webmaster. Lie-
ver gezegd iemand die de internetpagina van onze 
KBO actueel wil houden. De werkzaamheden be-
staan uit het plaatsen van nieuwe informatie en 
het verwijderen van niet meer actuele zaken. De te 
plaatsen informatie wordt aangeleverd. Het zou fi jn 
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zijn als een van de leden dit zou willen verzorgen, 
maar dat is zeker geen vereiste. Als u zelf interesse 
hebt prima maar ook als u iemand anders (van jong 
tot ouder) weet dan kunt u dit melden bij secreta-
riaat. Dhr. Wil Philipsen wilphilipsen@hotmail.com / 
06-34992950.
Hartelijk dank, namens KBO-Overloon

Verschijningsdata ONS magazine in 2023
Ons magazine verschijnt in 2023 elf keer, zoveel 
mogelijk in de laatste volle week van de maand op 
woensdag. 
Ons Januari 2023 op 21 december
Ons Februari op 25 januari
Ons Maart op 1 maart
Ons April op 29 maart
Ons Mei op 26 april
Ons Juni 24 mei
Ons Juli/Augustus op 28 juni
Ons September op 30 Augustus
Ons Oktober 27 September
Ons November op 25 Oktober
Ons December op 29 November
Ons Januari 2024 op 20 December

Senioren Expo
Van dinsdag 17 tot en met zondag 22 januari 2023 is 
er weer een senioren Expo in het Evenementencom-
plex Koningshof te Veldhoven. Ook deze keer werkt 
KBO Brabant mee aan de beurs. Op vertoon van het 
KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-leden een 
korting van € 4,- op de entreeprijs van € 10,- Zie 
voor meer informatie de fl yers op het publicatie-
bord in De Pit.

Voorverkoop kaarten voor de Bonte Avond
Op woensdag 30 november en woensdag 7 decem-
ber kunnen leden van KBO Overloon weer kaarten 
in de voorverkoop kopen voor de Bonte Avond. 
Prijs per kaartje € 17,50 en maximaal 4 kaartjes per 
persoon. Graag gepast contant betalen. Enkele be-
stuursleden zijn dan aanwezig in de foyer van De 
Pit. Tijd van 10:00 uur tot 12:00 uur. De kaarten be-
treffen alleen de voorstelling van vrijdag 27 januari. 

Uit op Zondag
Op zondag 20 november is de eerstvolgende Uit op 
Zondag. Op deze middag zal dhr. Fred School een 
inleiding verzorgen over het verzet in Nederland 
tijdens de 2e W.O.  Aansluitend zal na de pauze de 
boeiende documentaire over Derk van Assen ge-
toond worden. De documentaire duurt ongeveer 
40 minuten en laat het droevige verhaal zien van 
deze verzetsman, die in 1943 in de Schadijkerbossen 
te Meterik gefusilleerd werd door de Duitsers. Een 
aangrijpende documentaire.

Op zondag 11 december zal de muziekband van Jan 
Melssen in de Blauwe Zaal zorgen voor een gezel-
lige middag. Iedereen is welkom deze middag en 
voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om een 
dansje te doen. De organisatie hoopt op een grote 
opkomst. De entree is gratis. Aanvang 14:30 uur.

Zondag 8 januari zal een fi lm gedraaid worden. Ook 
hier is iedereen welkom. Welke fi lm getoond wordt 
is nog even afwachten. 

Op zondag 12 februari en 12 maart zijn de daarop-
volgende activiteiten van Uit op Zondag. Op dit mo-
ment zijn we in overleg over het programma. Zodra 
meer bekend is zal dit kenbaar gemaakt worden. 

Snertdag
Na een jaar waarin de Snertdag vanwege coro-
na niet kon doorgaan zullen we op donderdag 5 
januari weer onze Snertdag houden. De laatste 
jaren werd de Snertdag goed bezocht. De deelne-
mers konden aan het begin van de dag deelnemen 
aan een niet al te lange speurtocht met opdrach-
ten. Daarna staat ook dit jaar de snert weer klaar, 
waarna de middag verder ingevuld kan worden met 
spelletjes, kaarten, sjoelen of gewoon gezellig met 
elkaar verpozen. Het bestuur hoopt velen van haar 
leden weer te ontmoeten zo aan het begin van het 
nieuwe jaar.

Kerstviering 22 december in de Pit  
Een sfeervol Kerstprogramma geheel 
in stijl voor onze leden. De werkgroep 
met vrijwilligers zijn er klaar voor om 
de bezoekers op deze middag te ver-
wennen. Aanvang 12:30 uur met een 
lunch en de middag krijgt ‘warmte’ 
door muziek en zang in Kerststijl. Le-
den ontvangen een opgaveformulier 
bij de INFO eind november. “Komt al-
len tezamen……” en voel je welkom!
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Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

BLOEMS
Zie pagina achteraan.

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.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 

1166 nnoovv.. VVrroouuwweenncciirrkkeell –– ddoooorr BBiijj LLooeess –– oonnttssppaannnniinngg,, bbeezziinnnniinngg 
1188 nnoovv.. FFaammiilliieeooppsstteelllliinneenn HHeellddeerr iinn VVeerrbbiinnddiinngg DDoooorr MMiieekkee JJaannsssseenn eenn PPeeggggyy WWiissmmaannss 
2200 nnoovv.. EEvveenntt VVaann hhaarrdd wweerrkkeenn nnaaaarr zzaacchhtt lleevveenn SSppeecciiaaaall vvoooorr vvrroouuwweenn –– ddoooorr BBiijj LLooeess 
2222 nnoovv..  OOmmggaaaann,, bbeetteekkeenniiss,, wweerrkkiinngg eeddeellsstteenneenn WWoorrkksshhoopp ddoooorr EErriikkaa vvaann LLaannkkvveelldd 
2233 nnoovv.. LLeezziinngg LLeeeeff vvaannuuiitt jjee hhaarrtt eenn zziieell DDoooorr EErriikkaa vvaann LLaannkkvveelldd 

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

Eind 2022 gaat Dr Mooij na 35 jaar werkzaam te zijn geweest als huisarts stoppen met werken.

Daarom zal er op zaterdagmiddag 10 december van 14.30 uur – 17.00 uur
een receptie voor haar zijn in gezondheidscentrum d’n Bond te Overloon.

U bent allen van harte welkom !

Uitslag Rabobank ClubSupport 2022

Totaal: € 6.959 / 27 clubs-verenigingen

• Bridge Club € 114
• Badminton Raaymeppers € 141
• Volleybal Sportivo € 47
• Oranje Comité € 54
• CV de Huibuuke € 604
• De Oude Schoenendoos € 295
• De Pit € 295
• Drumshowband Theobaldus € 127
• Duofi ets € 356
• Fanfare Vriendenkring € 658
• Freunde Echo € 188
• HOT € 94
• KBO € 188

• LOGEKO € 188
• Lonse Bieb € 215
• LR St. Joris & PC de Bosruiterkes € 127
• Motorsport vereniging MSV € 349
• OKER € 161
• OVO € 268
• Scouting € 470
• Sint Theobaldusgilde € 134
• Sinterklaas Comité € 242
• SJIL € 389
• SSS’18 € 597
• Tennis en Padel Loonse Duinen € 242
• Verjaardagenactie € 215
• Zonnegroet € 201
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Tentoonstelling Stichting de Oude Schoenendoos

Op 11 november 1982 is heemkundevereniging 
Stg. De Oude Schoenendoos opgericht. Dit jaar en 
deze maand dus 40 jaar oud/jong. Ter gelegenheid 
hiervan wordt er een uitgebreide tentoonstelling 
gehouden in de Laurentiuskerk op zaterdag 19 en 
zondag 20 november. Het werkgebied van onze 
stichting bestaat uit de voormalige gemeente Vier-
lingsbeek en dus zijn er uit alle kerkdorpen oude 
foto’s te bewonderen.

Onze penningmeester, tevens webmaster, zit klaar 
om u eventueel wegwijs te maken op onze websi-
te met het zoeken naar foto’s, bidprentjes, enz. Er 
worden oude fi lmopnames vertoond en er zijn ar-
cheologische vondsten en foto’s uit onze omgeving 
te zien. Tevens is er een boekverkoop: Verboden 
Gebied, Grenzen Verlegd en andere boeken uit ons 
archief. Ook is er een koffi ehoek ingericht voor een 
kopje koffi e of thee en eventueel een glaasje fris.
De tentoonstelling wordt op zaterdag 19 novem-
ber om 13:00 uur voor genodigden geopend door 
burgemeester W. Hillenaar van de gemeente Land 
van Cuijk. De tentoonstelling is daarna vanaf 13:30 
uur toegankelijk voor het publiek tot 17:00 uur. Op 
zondag 20 november is de tentoonstelling open van 
11:00 tot 17:00 uur.
Op zondag is het ook mogelijk de toren te beklim-
men, wel op enkele vastgestelde tijden.
Denkt u eraan: u kunt niet pinnen bij de koffi ehoek 
en boekenverkoop. 

Op de site 'ilovevierlingsbeek' staat een interview 
met Jan Hendriks en Loed Rongen

U bent van harte uitgenodigd op onze tentoonstel-
ling.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Fotobord Antoon Schrader
Op zaterdag 19 november zal er op het Vrijthof een 

gedenkbord van Antoon Schrader worden onthuld. 
Antoon Schrader, geboren te Maashees in 1920, was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog werkzaam op het 
gemeentehuis te Vierlingsbeek. Maar daarnaast 
was hij zeer actief in het verzet en als verzetsman 
verleende hij, samen met de verzetsgroep uit de re-
gio, hulp aan joodse landgenoten, geallieerde pilo-
ten en onderduikers. 
Als ambtenaar van de burgerlijke stand wist hij alles 
van persoonsbewijzen en hij stond bekend als een 
meestervervalser. In juni 1944 pleegde hij samen 
met twee andere personen een gewapende over-
val op het gemeentehuis van Vierlingsbeek, waarbij 
veel blanco persoonsbewijzen en onder andere een 
gemeentestempel werden buitgemaakt. Nadat hij 
de buit verstopt had, dook hij onder. Enkele dagen 
hierna werd er door de nazi’s een klopjacht op hem 
gehouden. Via enkele onderduikadressen en hulp 
van vrienden uit het verzet wist hij uit handen van 
de Duitsers te blijven.
In 2020 zou dit bord al worden onthuld bij een ten-
toonstelling van heemkundevereniging De Oude 
Schoenendoos, ter gelegenheid van 75 jaar bevrij-
ding. Dat kon toen niet doorgaan en ook in 2021 
niet. 
Stichting de Oude Schoenendoos bestaat nu 40 jaar 
en houdt ter gelegenheid hiervan een tentoonstel-
ling. Daarbij is een klein gedeelte van de toen be-
doelde expositie te zien. De belofte van toen aan de 
familie Schrader een fotobord te onthullen wordt 
nu ingelost.
Voorafgaande aan die tentoonstelling zal op 19 no-
vember om 12:00 uur dochter Mariëtte Schrader in 
de kerk, in het bijzijn van veel familieleden, een toe-
spraak houden. Daarna wordt buiten op het Vrijthof 
het bord onthuld door haar en de voorzitter van De 
Oude Schoenendoos. Vervolgens worden bloemen 
gelegd bij het oorlogsmonument. Iedereen is hierbij 
welkom.

Benoeming tijdelijk lid van de
Raad van de gemeente Land van Cuijk

De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Land van Cuijk, maakt ingevolge artikel W7 

van de Kieswet bekend dat Welbers, J.A.T.M. (Han), 
bij besluit van 3 november 2022 benoemd is tot lid 
van de raad van de gemeente Land van Cuijk. 



8

Werken op de Vers?

Receptiemedewerkster gezocht
voor 16-38 uur p.w.

Een onvergetelijke vakantie bij
Landal GreenParks begint en eindigt bij

jou als Medewerker Receptie.

Als visitekaartje en aanspreekpunt van ons 
park geef jij iedereen een warm welkom en 
ben je het eerste aanspreekpunt voor onze 

gasten. 

Meer info?
Zie jobs.landal.com of stuur

ons een mail: devers@landal.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.

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

Hof van Loon
vraagt leden cliëntenraad

Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelij-
ke belangen vanuit het perspectief van de cliënt 
en verdiept zich in beleid. Zie wet wmcz.nu. 

Zij hebben adviesrecht over o.a. 
•  Duurzame samenwerking of fusie, verhuizing

of ingrijpende verbouwing.
•  Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere

wijziging van de zorgverlening.
•  Begroting en jaarrekening.
•  Instemmingsrecht over o.a.: kwaliteitsbeleid,

voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne,
geestelijke verzorging.

•  Maatschappelijke bijstand, recreatie en ont-
spanning.

Vergoedingsregeling is van toepassing.

Informatie: 
Martien Hendriks, tel. 0478 – 642018

mail: cr.hofvanloon@pantein.nl

Uw woord, gebaar of kaart doen ons goed.
Zeker wanneer je iemand die je lief hebt,

missen moet

Via deze weg willen we iedereen
hartelijk bedanken voor 

het medeleven, de aanwezigheid,
de bloemen, de lieve woorden en kaarten

die wij hebben mogen ontvangen
na het overlijden

van mijn man, ons pap en opa

Wiel Nabuurs

Dit heeft ons diep ontroerd en
tegelijkertijd erg gesteund.

Marijke Nabuurs – Klaassen
kinderen en kleinkinderen
Overloon, november 2022
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40 JAAR DE OUDE SCHOENENDOOS
JUBILEUMTENTOONSTELLING

Oude foto’s, oorlogsdagboeken en 
archeologische vondsten met foto’s uit de 
dorpen Vierlingsbeek, Overloon, 
Maashees, Holthees, Groeningen en 
Vortum-Mullem. Verkoop boeken, 
demonstratie website en werkprogramma.

U bent van harte welkom om dit te komen 
bekijken. Er is ook ruimte om 
herinneringen op te halen met een kopje 
koffie of thee.

Locatie: Kerkgebouw Vrijthof Vierlingsbeek
19 nov. 13:30-17:00, openstelling voor publiek.
20 nov. 11:00-17:00, toren beklimming mogelijk. 
Gratis entree, consumpties/boeken alleen contant geld

Georganiseerd door 
Stichting De Oude Schoenendoos



10

���	��� ���		

���� 	 ������ 
 ������	��������	�

�	�
���

����
���

�������

�	����

���
�� 

� 
	�� �	������������	�����

TE KOOP:
2 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN

Pastoor van Boxtellaan, Overloon

Breestraat 20
5845 AV  SINT ANTHONIS

0485-387 300
www.dorpswonen.nl

Uit op Zondag 
U bent allen van harte welkom.

Waar: De Pit | Wanneer: Zondag 20 november
Tijd: 14:30 uur – 16:00 uur. Entree gratis. 

Het verzet in Nederland in de 2e W.O.
Deze middag zal Dhr. Fred School de inleiding verzorgen over het verzet in Nederland tijdens de 2e 
W.O.  Aansluitend zal de boeiende documentaire over verzetsman Derk van Assen getoond worden. De
documentaire van Thuur van den Heuvel duurt ongeveer 40 minuten en laat het droevige verhaal zien
van deze verzetsman, die in 1943 in de Schadijkerbossen te Meterik gefusilleerd werd door de Duitsers. 
Een aangrijpende documentaire.
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Nieuwe jassen en polo’s voor
de leiders van SSS’18

De leiders van SSS’18 zijn weer 
goed herkenbaar in prachtige nieuwe jassen en 
polo’s geleverd door Sport 2000 Van Neerven uit 
Boxmeer. Zonder de gulle sponsoring van Clevers 
IJssalon Overloon, Zekerheyd en De Vrienden van 
SSS’18 was dit niet mogelijk geweest. Wij danken 
deze sponsoren dan ook enorm hiervoor.

Op de foto van links naar rechts Jan Peeters (De 
Vrienden van SSS’18), Patrick Borghs (Zekerheyd), 
Mark Coppis (Sponsorcommissie SSS’18) en Ruud 
Schelbergen (IJssalon Clevers).

PLUS Verbeeten zet opnieuw stap in strijd tegen
voedselverspilling met ‘Brood van gisteren’

PLUS Verbeeten zet een volgende stap in de strijd 
tegen voedselverspilling met ‘Brood van gisteren’. 
Brood dat gisteren vers in de winkel is aangeleverd 
of is afgebakken en niet verkocht is op de dag zelf, 
wordt de volgende dag verkocht voor een extra 
voordelige prijs. Een half brood kost 25 cent, een 
heel brood en een zak bolletjes 50 cent.

Jolien Verbeeten (PLUS Verbeeten): “Voedselverspil-
ling is een groot probleem en brood is een van de 
meest verspilde producten. Daarnaast zien wij dat, 
door de gegeven omstandigheden, het besteed-
baar inkomen van veel mensen onder druk komt te 
staan. Op deze manier bieden we, naast de voorde-
lige broodvarianten die wij in het assortiment heb-
ben, ook een extra mogelijkheid om te besparen.”

Als het brood van gisteren onverhoopt toch nog 
over mocht blijven dan gaat dit naar de regionale 
Voedselbank of anders wordt dit retour genomen 
door onze bakker. Zij zorgen ervoor dat het brood 
verwerkt wordt in bijvoorbeeld veevoer, hiermee 
zorgen we samen dat we de verspilling verder te-
ruggedrongen wordt.

Brood van gisteren is vanaf 14 november verkrijg-
baar in alle winkels van PLUS Verbeeten (Overloon, 
Tegelen en Vierlingsbeek).
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In ons mooie Thomashuis wonen 9 mensen (5 mannen en 4 vrouwen) met een verstandelijke 
beperking in de leeftijd van 24 tot 73 jaar. We hebben tevens een vaste logé. Samen met 7 
enthousiaste en betrokken medewerkers bieden wij een veilig en warm thuis aan onze 
bewoners. In harmonie met elkaar leven is onze belangrijkste kernwaarde. We staan ervoor dat 
de bewoners de zorg krijgen die ze nodig hebben hetgeen we bepalen in nauwe samenwerking 
met ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Het werk bestaat voor ongeveer een derde deel uit 
begeleiden, een derde deel uit verzorgen en een derde deel uit huishoudelijke activiteiten. Je 
kunt tevens worden ingeroosterd op de Parel; onze eigen dagbesteding in de achtertuin van het 
Thomashuis. Onze huidige medewerkers vinden met name het nog echt tijd hebben voor de 
mensen en de zeer geringe administratieve last als een groot verschil met de reguliere zorg. 
Aangezien het over woonzorg gaat moet je geen bezwaar hebben tegen onregelmatig werken: 
in het weekend, avonduren en ook slaapwachten. 

Functie eisen: MMZ diploma niveau 3/4 (of gelijkwaardig) maar bij de juiste match (want dat is 
het allerbelangrijkst) is ook een BBL plaats bespreekbaar. Tevens is het hebben van een 
rijbewijs B een belangrijke pré. 

We bieden een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg in FWG 35. 

Wie wil hier nu niet werken?? 

Thomashuis Overloon is op zoek naar een nieuwe medewerker (21-24uur).
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Aangezien het over woonzorg gaat moet je geen bezwaar hebben tegen onregelmatig werken: 
in het weekend, avonduren en ook slaapwachten. 

Functie eisen: MMZ diploma niveau 3/4 (of gelijkwaardig) maar bij de juiste match (want dat is 
het allerbelangrijkst) is ook een BBL plaats bespreekbaar. Tevens is het hebben van een 
rijbewijs B een belangrijke pré. 

We bieden een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg in FWG 35. 

Wie wil hier nu niet werken?? 

Thomashuis Overloon is op zoek naar een nieuwe medewerker (21-24uur).
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Succesvolle proef met online
boeken groeteractiviteiten

Afgelopen zomer is geëxperimenteerd met het on-
line boeken van groeteractiviteiten in het Land van 
Cuijk. Daarvoor heeft Cybox een boekingsmodule 
ontwikkeld die in de maanden juli tot en met sep-
tember is uitgeprobeerd door groeters in het zui-
delijke deel van het Land van Cuijk (Boxmeer, Sam-
beek, Vierlingsbeek en Overloon). 
De boekingsmodule is te vinden op https://rondlei-
dingen.landvancuijk.nl
De boekingsmodule is inmiddels geëvalueerd. De 
conclusie is: 
a) dat de module uitstekend werkt en
b)  voorziet in een behoefte van zowel gasten als

groeters.

In totaal zijn in de pilotperiode 93 boekingen ge-
daan, vaak voor twee of meer personen. 
Er is besloten door te gaan met de online boekings-
module, waarbij nu ook de andere groeteractivitei-
ten in het Land van Cuijk -kosteloos! - kunnen aan-
haken. Zij zijn daarover, via een mail, geïnformeerd.

Yoga op de mat 
“Een geschenk aan jezelf”

Welzijn Ouderen Boxmeer zoekt deelnemers vanaf 
55 jaar, voor gesubsidieerde yogalessen in de Pit. 
Ook mannen zijn welkom.

Dinsdagochtend: 10:30 - 11:30u (dit wordt een nieu-
we groep).
Dinsdagmiddag: 15:15 - 16.15u (dit is een bestaande 
groep).

In de yogales doen we zo veel mogelijk oefeningen 
zittend, liggend of staand op de mat. Voor de oefe-
ningen hoeft je niet lenig te zijn maar het bevordert 
wel de soepelheid van je lichaam. We rekken, strek-
ken en spannen spieren met als doel het beter laten 
functioneren van de organen, spieren, gewrichten, 
het zenuwstelstel, de bloedvaten en het evenwicht. 
Ook ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefe-
ningen zijn een vast onderdeel van iedere les.
En als de kers op de taart: iedere les eindigt met 
een volledige lichaamsontspanning van ongeveer 
15 minuten.

Yoga is een levenswijze, een oefening in concentra-
tie, inspanning en ontspanning, het beheersen van 
je geest en ademhaling. Yoga maakt je steeds be-
wuster.
En gelukkig verspreidt deze eeuwenoude wijsheid 
zich inmiddels over de hele wereld.

Voor meer informatie, opgave/proefl essen kunt u 
bellen met uw yogadocente:
Camilla Brouwer Tel.: 06 12947139

Aanvang nieuwe ronde. De 
3 beste paren in de gele lijn:

1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 62.00%
2 Corrie Hartong & Math Keulards 60.00%
3 Thea Waterreus & Mien Hegger 54.50%

In de rode lijn waren de 3 sterkste paren:
1 Thea & Lex Biessels 61.31%
2 Harrie de Bruijn & August Janssen 58.04%
3 José Clevers & Annie Siroen 56.55%

Tijdens de 2e zitting zijn de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 59.72%
2 Paul Vloet & Mien Kuenen 58.33%
2 Harry Willems & Tonny Polman 58.33%

In de rode lijn scoorden de volgende 3 paren het 
hoogst:
1 Harrie de Bruijn & August Janssen 63.89%
2 José Clevers & Annie Siroen 62.15%
3 Hans Cornelissen & Henny Janssen 58.68%
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Hondenbegeleiding 
Begeleiding van hond en eigenaar 
Consult aan huis - privétraining 

Diverse lezingen en workshops  

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com



14

Hondenbegeleiding 
Begeleiding van hond en eigenaar 
Consult aan huis - privétraining 

Diverse lezingen en workshops  

Hondencoach Hélène Heijs            Tel. 06 81035777 
     www.hondengedragscoach.com

15

25 jaar à la Carte

Al 25 jaar heeft de fanfare het 
kerstconcert onder de hoofdti-

tel 'Kerst à la Carte' op het menu staan. 
Een jaar later dan gepland gaat het jubileum kerst-
concert er dan toch van komen. En net zoals bij goe-
de wijn komt een extra jaartje rijpen de kwaliteit 
van de muziek zeker ten goede. Het basisrecept van 
Kerst à la Carte is een vast gegeven, maar elk jaar 
worden er door de werkgroep nieuwe ingrediënten 
aan toegevoegd om het concert fris en vernieuwend 
te laten blijven.
Tijd voor een gesprek, dus. We spreken met een van 
de mannen van het eerste uur Toine Teunissen en 
met de huidige chef d’équipe Koos van der Burgt.

Toine en Koos, twee bevlogen kerstconcertmensen, 
kerstengelen haast, maar zeker geen knikengelen! 
Zet ze samen aan tafel en je hoeft verder niks meer 
te zeggen, alleen te luisteren. Al snel schieten iconi-
sche namen over tafel. Wie kent ze niet: Renée van 
Wegberg, Rangel Silaev, Angels Rule. En Overloners, 
of oud-Overloners: Mike Weerts, Tôntje de Snéjer,
Luna Zegers enz. enz. en ook onze koren niet te ver-
geten, Logeko, Oker, Palet. De rij is te lang om op te 
noemen. Vaak aanstormend talent, soms niet eens 
meer aanstormend, zelfs ’n enkele keer belegen, 
maar altijd inspirerend.

Toine haalt het gesprek nog even 
terug naar hoe het begon en noemt 
de namen van de eerste werk-
groepsleden. Hij weet het nog alle-
maal uit z’n hoofd – wat ’n geheu-
gen heeft die kerel!  Toine: “Coen 
Hofmans, Toine Verstraaten, Matt 
Arts, Gerrit Drabbels en ik. Later 
kwam daar Barry van Opbergen nog 
bij en Marga Verstraaten zorgde 
met haar siergroep voor een sfeer-
volle aankleding van de kerk. We 

hadden al sinds jaar en dag het kerstconcert van de 
fanfare samen met Logeko op eerste kerstdag in de 
kerk, later enkele jaren in het gemeenschapshuis. 
Dat raakte in het slop. Er moest nieuw elan komen. 
Dat werd Kerst à la Carte”.

Verbindingen werden aangeknoopt met onder an-
dere kerkbestuur en gemeenschapshuis. Vuistdikke 
kabels gelegd door Van Gemert vanaf het gemeen-
schapshuis om de stroomvoorziening op pijl te kun-
nen houden; kerstmis is tenslotte het feest van licht 
en muziek, daar heb je stroom voor nodig, heel veel 
stroom. Het verzetten van het kerstconcert van eer-
ste kerstdag naar half december was ook ´n ding. 

Overloners accepteren niet alles zomaar; 
als je denkt van wel, dan ken je ze nog 
niet. De mannen gaan maar door: soms 
komen eerbiedwaardige namen voor-
bij, die door Toine en Koos ook eerbied-
waardig worden uitgesproken, zoals 
Tolboom. Ook durfalletjes worden uit 
het verleden opgediept: hoe Cold Turkey 
de kerktoren op zijn grondvesten deed 
schudden en DJ Ricky Corony zijn eigen 
beat in rook naar boven zag opstijgen 
“We bieden het publiek diversiteit, al-
tijd iets verrassends”, zegt Koos. Dat zal 
wel, denk ik, maar dit lijkt mij toch echt 
een promotiepraatje, maar, ja, Koos zegt 
’t én hij méént het ook, merk ik. “En de 
Kerstgedachte - vrede op aarde - zit er 
altijd in verweven. Kerst à la Carte zoekt 
ook naar rust en bezinning.” 

“We willen met Kerst à la Carte altijd een breed pu-
bliek aanspreken door verschillende stijlen in één 
uniek concert samen te brengen. De artiesten die 
naast of samen met de fanfare optreden hebben al-
tijd een lijntje naar de fanfare of naar Overloon”, 
zeggen de mannen. Soms is het lijntje wel heel dun, 
hebben we gemerkt, maar het is er.

Wat we niet moeten vergeten op te schrijven, vol-
gens Koos: Op zaterdag 17 en zondag 18 december
gaan in de kerk de trompetten schallen en de pau-
ken donderen voor de Jubileumuitvoering 25 jaar 
Kerst á la Carte - met als ondertitel ‘Grenzeloos’! 

Naast verrassende kerstmuziek zul-
len er ook enkele highlights uit 25 
jaar Kerst à la Carte te horen zijn. 
Én er is een afterparty in de Pit.  Wij 
fantaseren daarop door: misschien 
is dat wel met lekkere warme kerst-
cake of iets à la carte; het is immers 
féést op 17 en 18 december…
Kaarten zijn te bestellen op www.
fanfarevriendenkring.nl, bij Bakkerij 
Degen, PLUS Verbeeten en Kapper 
Karen in Venray. 
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Wat kunt u van ons verwachten: 
- Ruim 48 jaar ervaring in de autotechniek
- Groot netwerk van autobedrijven en dealers
- Wij zoeken gericht voor u naar de juiste auto
- Vlotte en heldere communicatie en uitleg
- Mogelijkheid tot aankoopbemiddeling met expertise
- Mogelijkheid tot consignatieverkoop van uw auto
- Mogelijkheid tot inruil van uw huidige auto
- Mogelijkheid tot inkoop van uw auto
- Wij verzorgen de tenaamstelling en evt. vrijwaring
- Financierings- en leasemogelijkheden

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

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

hniek
dealers

we of gebruikte kk auto 

’s!

uto

expertise
uw aututututututoooooo
o

rijwararrrrinininininggggg
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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 

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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Raaijhal organiseert i.s.m. biljartvereniging LBC en OGO 

Eindejaars-Biljarttoernooi 2022
In december 2022 vindt in de Raaijhal weer het jaarlijkse Eindejaars-Biljarttoernooi plaats.
Vanaf welke datum precies is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Informatie en inschrijven:
Er kunnen minimaal 32 personen meedoen.
Zijn er meer aanmeldingen, dan kunt u zich op de wachtlijst laten plaatsen.
Aan de hand van het aantal mensen op de wachtlijst, beoordelen we of we een extra poule 
kunnen maken en nemen we contact met u op.

Inschrijven kan alléén via de website van de Raaijhal tot 20 November 2022.
Ga naar de website van de Raaijhal: www.raaijhal.nl

Vragen:
Neem dan contact op met de wedstrijdleiding. Dit zijn:
Mies Habraken: majchabraken@hotmail.com
Stef van den Bersselaar: stefvdbersselaar@hetnet.nl
Harold Goemans: 

Jij doet toch ook (weer) mee!

Tot ziens op het Eindejaars-Biljarttoernooi 2022

Met sportieve groet,
de organisatoren van het Eindejaars-Biljarttoernooi

32 personen meedoen.
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ALLEEN 
VOOR 
MANNEN!

GRATIS EN VOOR NIKS
De hele maand november krijg je bij een 
knipbeurt & aankoop van een verzorgings- 
of stylingproduct een gift cadeau!

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

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com
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Geachte leden van het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Land van Cuijk,

Kom je ons dorp binnen dan zie je straks het splin-
ternieuwe kombord gem. Land van Cuijk met daar-
op de naam Overloon staan, een van de 33 dorpen 
van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Heel ge-
woon, niks bijzonders dus, maar….
Dan zie je onder Overloon, in een iets kleiner let-
tertype, maar wel duidelijk zichtbaar, Loën staan, 
heel bijzonder dus. Loën, alleen het woord al, geeft 
veel inwoners hét gevoel van thuiskomen, van thuis 
zijn. Loën, dat plekje met de eigen identiteit, een ei-
gen stukje geschiedenis binnen die grote gemeente 
Land van Cuijk, een gemeente die aandacht heeft 
voor de eigenheid van ieder afzonderlijk kerkdorp 
middels de kernendemocratie. Loën op het kom-
bord dus, mooi toch! 
Helaas lijkt het bovenstaande geen werkelijkheid te 
worden, géén Loën op het nieuwe kombord.

Als winnaar van de dr. Peelen stimuleringsprijs 2019, 
dé prijs op cultureel gebied van de voormalige ge-
meente Boxmeer, zijn wij, de dialectwerkgroep 
“Wie Wá bewaart”, het natuurlijk aan onze stand 
verplicht om te reageren op de commotie die is ont-
staan m.b.t. de nieuwe komborden voor de dorpen 
in de gemeente Land van Cuijk.

Wel of niet de vermelding van de dorpsnaam in het 
dialect is het punt van discussie. Hebben wij hier een 
mening over? Jazeker. Wij zouden, in overeenstem-
ming met ons doel: het verzamelen, bewaren, be-
waken en levend houden van het Lóns dialect, het 
heel fi jn vinden als onze woonplaats Loën in het di-
alect vermeld zou worden op de komborden. 
(Gaan we daar heisa over maken? Nee.)

Wel willen we u het volgende meegeven: De ge-
meente Land van Cuijk kent een grote diversiteit 
aan woonkernen, met ieder zijn eigenheid en cul-
tuur. Elk dorp is trots op zijn specifi eke culturele erf-
goed en streeft ernaar dat erfgoed te koesteren en 
te bewaren. 
Ons dialect is één van de onderdelen van dat erf-
goed.

In de schaalvergroting schuilt het gevaar dat de ei-
genheid van de individuele dorpen verdwijnt. Gra-
ve, in het noordelijkste puntje van het Land van 
Cuijk, is totaal anders dan Overloon, in het zuidelijk-
ste puntje. Die verschillen mogen en moeten er zijn, 
het hoeft geen eenheidsworst te worden. Het is ten-
slotte ook niet voor niets dat de nieuwe gemeente 
de kernendemocratie veel aandacht geeft. Moeten 
we dan ook niet, indachtig deze kernendemocratie, 
het aan de dorpen zelf overlaten of ze hun dialect-
naam wel of niet op de borden gaan vermelden?

In hun eigen dialect en schrijfwijze…

Zouden nieuwe bewoners van een dorp of stad in 
Friesland of Limburg zich minder welkom en thuis 
voelen omdat er een dubbele naam op hun kom-
bord staat? (argument gemeente) 
Misschien vinden ze het juist wel interessant en wil-
len daar meer van weten, prima voor de integratie.

Al in 1308 schenkt Jan van Cuijk Peelgrond aan de 
parochianen/inwoners van Loon. Hij zou zich in zijn 
graf omdraaien als hij hoorde dat de huidige “Hee-
ren” (en dames) van Cuijk de inwoners van Loën (en 
de andere dorpen en stad) het recht ontnemen om 
hun dorpsnaam te schrijven zoals zij dat willen. 

Geacht college, zou u het als de huidige machtheb-
bers 714 jaar later, aandurven om, indachtig de ker-
nendemocratie, de inwoners de ruimte te geven om 
zelf de regie te pakken en zelf te bepalen of men 
voor de eigen kern ook de dialectnaam op de bor-
den vermeld wil zien. 
Deze beslissing aan de inwoners van de kernen la-
ten? Probeer het eens…

Met vriendelijk groet,
Dialect werkgroep: “Wie Wá Bewaart” Loën
Theo van den Berg, Hetty Coppis, Theo Cremers, 
Renée Henckens, Peter Loonen, Klaas Roelofs
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 Volledige agenda zie
www.onseigenerf.nl

Agenda
2022
19 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
19 en 20 november
Oude Schoenendoos, Fototentoon-
stelling oude gemeente Vierlings-
beek, kerk Vierlingsbeek
20 november
KBO, Uit op Zondag, Het verzet in 
Nederland tijdens de 2e Wereld-
oorlog, de Pit, 14:30 uur
23 november
Jeugdcarnaval, Informatieavond, 
de Pit, 20:00 uur 
23 november
OVO, thema-avond “Care for Wo-
men”, de Pit, 20:00 uur
24 november 
KBO, Algemene ledenvergadering, 
de Pit, 14:00 uur
24 november
KBO, Samen eten en ontmoeten bij 
Restaurant Boompjes, 17:30 uur
3 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
7 december
KBO, Kienen
7 december
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
11 december
KBO en SWOGB, Uit op Zondag, de 
Pit, 14:30 uur
12 december
Wie wà bewaart, Workshop Lóns 
praote voor de jeugdcarnaval, de 
Pit
13 december
Oker, Palet en Logeko, Wintercon-
cert, de Pit
14 december
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
17 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 11:00 - 17:00 uur
22 december
KBO, Kerstviering, de Pit, 12:30 uur
24 december
Overloon War Chronicles, Lichtjes 
op oorlogsgraven, CWGC begraaf-
plaats (Engels kerkhof), 15:30 uur
30 december
KBO, Samen Eten en Ontmoeten, 
17:30 uur

31 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur

2023
5 januari
KBO, Snertdag
8 januari
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
8 januari
Huibuuke, Liedjesmiddag en uitko-
men Jeugdcarnaval
11 januari
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
11 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit
14 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
15 januari
TKO, MTB toertocht
18 januari
EHBO, AED- en reanimatieherha-
lingstraining, de Pit, 20:00 uur
21 januari
Huibuuke, Bonte Avond
22 januari
Huibuuke, Bonte Avond
27 januari
Huibuuke, Bonte Avond
28 januari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
28 januari
Huibuuke, rondbrengen Huiwage
28 januari
Huibuuke, Bonte Avond
8 februari
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
11 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 februari
KBO Uit op Zondag, 14:30 uur
13 februari
KBO Kijk op Kunst, de Pit
17 februari
Huibuuke, Carnaval
18 februari
Huibuuke, Carnaval
19 februari
Huibuuke, Carnaval
20 februari
Huibuuke, Carnaval
21 februari
Huibuuke, Carnaval
22 februari
Huibuuke, Herringschelle

25 februari
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 maart
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
9 maart
Bedevaart Smakt
11 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 maart
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
15 maart
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
23 maart
KBO, Ledenvergadering, de Pit
25 maart
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
3 t/m 6 april
KBO, Oosterse dagen
8 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 april
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
16 april
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
17 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
22 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 mei
KBO, Koken voor Ouderen, de Pit, 
12:00 uur
10 mei
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
20 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
20 mei
KBO, Vrijwilligersdag
21 mei
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
27 mei
KBO, Dagtocht
3 juni 
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
6 juni
KBO, Bedevaart Kevelaer
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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 20 november.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door BLOEMS.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 2 november:
Maria Kuenen Bergkampweg 
(Prijs beschikbaar gesteld door RESTARIA LOON.)

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 
voorkomen.

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.

ALARM
AUTOPECH
CAMPINGGAST
EGAAL
GRUTTER
INCONSISTENT
KELNER
KLASSENAVOND
KLEURFILTER
KOPPELING
KRAAG
KRING
LEIDEN
LUILAK

METER
NAZORG
NOBEL
NUMMER
PAPPA
PONEREN
PUREE
ROOSTER
SLAVIN
STOEP
TAXUS
VUISTDIK
ZAGEN

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

4 9 3 7
5

3 5 8 2

9 1 2
2 3 1 6

6 1 8
1 6 4

5 4 3
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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.

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

 Zes jaar op rij de 
 hoogste waardering! 

Bron: Bankenmonitor Consumentenbond oktober 2022 

Open ook een rekening 
bij de RegioBank: 

MKB  
Particulier 
per maand

Bel ons of loop binnen 
voor meer info.

•
•
•

•
•
•

 



2 3

Ons Eigen Erf
PMS 5757   Zwart

OEEVoordrukPMS2017.indd   2-3OEEVoordrukPMS2017.indd   2-3 12/06/17   14:1612/06/17   14:16

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

Secretariaat/bezorging:
secretariaat@onseigenerf.nl T 06-11424617

www.onseigenerf.nl

Abonnement 2022:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor
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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

 

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
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