
Ons Eigen Erf
30 november 2022 50e jaargang  nr. 22

Claire Mooij neemt na 35 jaar afscheid als huisarts

Werken met de computer lijkt tegenwoordig een ver-
plicht vak bij de medicijnenopleiding. Kom bij een 
willekeurige medicus op het spreekuur en zie bij bin-
nenkomst het volgende. Een bureau met daarop een 
computerscherm en daarachter de medicus in hagelwit 
ornaat, die met twee vingers driftig op het toetsenbord 
raffelt. Zonder op te kijken toetst hij het probleem in, 
dat hem aarzelend wordt voorgelegd door de patiënt.

Zo werkt dat niet bij Claire Mooij. Ze is geboren in 1957 
en heeft niet zo veel met computers, maar des te meer 
met mensen. Met een brede glimlach verwelkomt zij 
haar patiënten, stelt ze op hun gemak en vraagt naar 
het probleem. En luistert echt. “De mens staat bij mij 
centraal” onderstreept Claire. “Helaas zijn niet alle 
klachten en ongemakken te verhelpen”. Samen met de 
patiënt zoeken naar manieren om een waardevol le-
ven te kunnen leiden, ziet Claire nadrukkelijk als haar 
taak. “Je gezond voelen heeft immers ook te maken 
met zingeving, een doel in je leven, met plezier in werk 
en hobby’s, in het hebben van fi jne sociale contacten 
en niet alleen met fysiek ongemak.” En daar is weer 
die brede glimlach en die indringende blik. Ik denk dat 
ik het snap.

Wie is Claire Mooij eigenlijk? Bescheiden als ze is, moet 
ik even doortrekken voor het antwoord. Ze wil eigen-
lijk geen aandacht, geen complimentjes. Maar het ant-
woord komt. Ze is geboren in Vught, het decadente 
forensendorp van de Brabantse hoofdstad ‘s-Hertogen-
bosch. Ze komt uit een muzikaal gezin. Haar vader was 
een professionele musicus en in 1950 de medeoprichter 
van het Brabants Orkest, waar hij zelf de dwarsfl uit be-
speelde. Claire koos er niet voor om musicus te worden, 
maar medicus. Ze rondde de basisstudie medicijnen af 
in Nijmegen en studeerde in 1984 af als huisarts aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zoals gebruikelijk 
volgden jaren van ervaring opdoen door vervanging 
in diverse praktijken. Praktijken aan de Hollandse kust 
zoals in Zandvoort. Jong en dartel als ze was, groei-
de haar ideaal om ergens in Brabant een bestaande 
praktijk over te nemen. Financieel bleek dat een enor-
me uitdaging, omdat stoppende huisartsen moesten 
worden uitgekocht in die tijd. Besloten werd om met 
gebruikmaking van de net ingegane vrije vestigings-
regeling een geheel nieuwe praktijk op te starten in 
Overloon. Naast de al bestaande en zonder patiënten. 
Daarvoor moest gesolliciteerd worden bij de gemeen-

te, die als eis stelde dat er zittingen moesten komen in 
Maashees. Die kwamen er. Patiënten kwamen er min-
der. In Maashees bleek soms wekenlang niemand ziek 
te worden. De hoofdvestiging van de praktijk kwam in 
het woongedeelte van de Rabobank in Overloon des-
tijds aan de Venrayseweg. Ook hier was het rustig in 
het begin. Tijd genoeg dus om de stapelbedden van 
Ikea in elkaar te schroeven om de aanstormende jeugd 
te kunnen huisvesten. Het derde kind werd er geboren. 
Twee jongens waarvan de een inmiddels na veel om-
zwervingen in het verre Tasmanië aan land is gegaan 
en de ander inmiddels Vierlingsbeek heeft bereikt. De 
dochter is in de voetsporen van haar moeder getreden 
en is als arbeidsarts werkzaam in het Belgische Leuven.

Zo, dat was een heel verhaal. Even pauze. Rondkijkend 
in de huiskamer valt de prachtige piano op, die promi-
nent aanwezig is. Dus toch de muzikale genen van va-
der Mooij. Inderdaad, Claire speelt piano. Onwillekeu-
rig herinner ik mij het verhaal van de smid, die met een 
zware hamer op zijn hand had geslagen, naar de huis-
arts ging en vertwijfeld vroeg “Hoelang kan ik nu geen 
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Het mag geen naam hebben
•  Hiep, Hiep, Hoera voor World Wide Willempie…!

•  Claire vindt het wel Mooij geweest na 35 jaar…

•  Laat de leden van Logeko een beetje met rust – ze hebben het druk komende
maand…

•  Wat er ook gebeurt – blijf kalm – de wereld draait door…!

piano spelen, dokter” “Valt mee, hooguit 2 weken” 
was de diagnose. “Dan heb ik dat vlug geleerd”, 
lachte de smid. In een hoek staat nog een gitaar, 
iets minder prominent. “Die is van Jan” zegt Claire. 
“Ik word er zo blij van, als ik hem hoor spelen. Hij 
speelde ooit in een bandje, maar dat bestaat niet 
meer.” En dan schiet ze weer in de lach. Echtgenoot 
Jan komt onherkenbaar terug van de kapper. Jan is 
forensisch psycholoog en sinds kort met pensioen. 
Wat houdt dat vak in? “Een forensisch psycholoog 
houdt zich bezig met de behandeling en diagnos-
tiek van daders van strafbare feiten, geestelijk zieke 
boeven dus.” Als zodanig heeft hij ook gewerkt in 
bijvoorbeeld ‘De Rooyse Wissel’ in Oostrum. “Mijn 
vader zit in de gevangenis, maar mag wel elke dag 
naar huis” vertelde zijn zoontje vroeger altijd trots 
aan zijn klasgenootjes.

Een terugblik met Claire op 35 jaar praktijk. “Een 
dubbel gevoel eigenlijk” zegt ze peinzend. “Ik ga 
me steeds meer realiseren, dat ik hier werk met 
een fantastisch team. Zonder uitzondering allemaal 
mensen met een onvoorwaardelijke inzet. Dat mijn 
opvolging goed geregeld is met Maarten van Or-

souw, die drie jaar geleden is ingestroomd en nu 
de praktijk heeft overgenomen. Maar, gewoon het 
dokter zijn, dat ga ik missen. Ik besef, dat ik met veel 
mensen gewoon een stukje van hun leven heb mee-
gelopen, hun emoties heb meebeleefd.” Even valt 
ze stil, voor zich uitstarend. “Tja”, zegt ze dan be-
rustend, “Maar die alsmaar uitdijende regelgeving, 
die steeds meer tijd in beslag gaat nemen, die ga ik 
niet missen! Ik ga samen met Jan genieten van de 
vrije tijd. We gaan samen reizen. De reis naar zoon 
Niels, zijn vrouw Maartje en de pasgeboren dochter 
Emily in Tasmanië is al gepland. De pelgrimstochten 
naar Compostella gaan een vervolg krijgen. En we 
blijven in Overloon wonen”, zegt ze met een knip-
oog. “Dan ga ik maar eens in de tuin beginnen” 
zegt Jan. “Oké” zegt Claire verbaasd, er lachend 
aan toevoegend “Ik weet niet wat die kapster met 
‘m gedaan heeft.”

Op zaterdagmiddag 10 december van 14:30 uur tot 
17:00 uur is er een receptie voor Claire in het ge-
zondheidscentrum d’n Bond. Iedereen is van harte 
welkom. Een afspraak maken hoeft niet.

In december weer inzamelactie DE-koffi epunten

Gedurende de maand december 2022 wordt alweer 
de 11e landelijke  Douwe Egberts Waardepunten-
actie georganiseerd, waarbij Lionsclubs en voedsel-
banken in het hele land Douwe Egberts Waardepun-
ten gaan inzamelen die zullen worden ingewisseld 
voor pakken koffi e ten bate van de Voedselbanken 
Nederland.
In onze regio organiseert Lionsclub Venray Peelpa-
rel deze actie voor de voedselbank Noord-Limburg.

Vanaf begin december staan de inzamelboxen bij 
de PLUS Verbeeten in Overloon.

Grijp nu uw kans de punten die u misschien al jaren 
uitknipt en in een kastje, laatje of blikje bewaart 
een goede bestemming te geven. Gooi ze in de in-
zamelbox, bij voorkeur gebundeld en geteld per 
500 punten. 

Lionsclub Venray Peelparel, onderdeel van Lions In-
ternational, steunt deze actie. Er zijn immers ook in 
onze regio veel gezinnen die steun nodig hebben 
van de voedselbank. Voor hen is koffi e al snel een 
onbetaalbare luxe. 
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Kerkberichten

Op zondag 27 november start de Advent, een tijd waarin we ver-
wachtingsvol uitzien naar Kerstmis: de wederkomst van onze Ver-
losser.  Het is ook de periode waarin we onze steun geven en onze 
solidariteit aan hulpbehoevenden tonen. Delen smaakt naar meer. 
Het thema van de Adventsactie: delen smaakt naar meer. Dit jaar 
willen we in de parochie Hospice de Cocon ondersteunen met onze 
bijdrage. De actie is voor het project dat ervoor zorgt dat terminaal 
zieke mensen uit de wijde omgeving van Land van Cuijk de juiste 
zorg krijgen.

Hospice: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Hospice de Cocon is 
gevestigd in een mooi vrijstaand huis, gelegen in de dorpskern van 
Sint Anthonis, met de kleinschaligheid en intimiteit van een woon-
huis. Het hospice biedt plaats aan vier gasten. Elke gastenkamer is 
volledig ingericht, maar biedt ook de mogelijkheid voor persoonlij-
ke spullen. Het meenemen van huisdieren is bespreekbaar. Bezoek 
is, na overleg met de gast, altijd welkom. Het hospice heeft een ge-
zamenlijke huiskamer, woonkeuken en binnentuin. Er is ook een 
logeerkamer, zodat naasten de mogelijkheid hebben om te over-
nachten. In het hospice is 24 uur per dag iemand aanwezig. De ko-
mende vier weken van de Advent zullen, naast ons gebed op weg 
naar Kerstmis, ook de vrijwilligers en gasten van de hospice kunnen 
rekenen op onze steun. 
Dank bij voorbaat voor uw fi nanciële gift voor de Adventsactie dit 
jaar.  

Pastoor Jos Hermans

Viering 4 en 11 december 2022 

Zondag 4 december is er geen viering

Zondag 11 december 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Hermans
Acoliet: Jeanne Willems
Theobalduskoor

Misintentie:
Elisabeth Heemskerk Raspe vanwege jaargetijde

Kosterdienst

4 december – 11 december
Nelly van Gemert
Tel.: 0478 - 642504

11 december – 18 december
Tiny Willems
Tel.: 0478 - 641814

Indien u uw intentie voor de vieringen van 18, 24, 
31 december 2022 en 7 januari 2023 bij de kerkbe-
richten in Ons Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u 
vriendelijk verzocht deze uiterlijk 6 december 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 
Martinuskerk in Cuijk om 10:00 uur uitgezonden. 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 
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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

(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

Ondernemersprijs Land van Cuijk
& Noord-Limburg voor Willem Hofmans

De winnaar van de Ondernemersprijs Land van Cuijk 
& Noord-Limburg 2022 is bekend! Willem Hofmans 
(IXON) gaat er met deze felbegeerde prijs vandoor. 
Ook bij het publiek is hij topfavoriet en wint zo ook 
de Publieksprijs. De bekendmaking vond plaats in 
de Schouwburg in Cuijk. Het was een spannende 
strijd tussen drie ondernemers die elk op hun eigen 
manier weten te inspireren.

“Willem Hofmans heeft vanuit het lef om te kiezen 
voor de cloud oplossing zijn team geënthousias-
meerd en daarmee IXON uitgebouwd tot een zeer 
toonaangevend bedrijf, op mondiaal niveau in een 
nichemarkt. Hij ziet het potentieel van de regio en 
durft daar heel bewust voor te kiezen. De jury be-
wondert zijn grote mate van zelfkennis en de ma-
nier hoe hij zijn eigenschappen inzet om op een bij-
zonder, mooie manier IXON neer te zetten en uit te 
bouwen”, aldus de jury over de winnaar.

Willem is pionier op het gebied van techniek. Op 
jonge leeftijd al legde hij een systeem aan waarmee 
zijn gordijnen in de ochtend opende als hij in zijn 
handen klapte. De handelsgeest zat er al vroeg in. 
Hij wist perfect uit te stippelen hoe hij zijn HBO-op-
leiding kon inkorten door tussentijds een overstap 
te maken naar een andere opleiding. Een voorop-
gezet plan, waarbij zijn eindstage en scriptie fei-
telijk al een van zijn eerste opdrachten als onder-
nemer waren. Willem is tijdens zijn opleiding al 
gestart als zelfstandig softwareontwikkelaar. De 
machinebouwmarkt was een branche waarin hij 
veel gevraagd werd. Daar is het beeld ontstaan dat 
die branche grote sprongen kan maken, wanneer 
machines connected zijn. Dit, in combinatie met de 
persoonlijke ambitie om een eigen product te ont-
wikkelen en te vermarkten, heeft geleid tot de start 
van IXON. Een innovatief bedrijf dat startte als le-

verancier van een product (routers ten behoeve van 
remote access) en inmiddels ook het IoT Cloud plat-
form is voor duizenden machinebouwers. De pro-
ducten en diensten van IXON worden verkocht in 
Europa, Amerika en eigenlijk de hele wereld.
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Geslaagd Out of the Box concert

Het was een goed bezochte, ge-
slaagde muzikale avond van de 
muzikanten van het Gilde met 
Rockband Sold.

Wij danken alle bezoekers, sponsoren en iedereen 
die deze avond mogelijk heeft gemaakt.

Wilt u nog een muzikale kerstnoot van ons horen?
Wij staan op 18 december rond 15:30 uur op de 
kerstmarkt Lekker Loën op het Museumpark bij 
Plien.

Foto: Albert Hendriks

Agenda
Woensdag 7 dec. Kienen in de Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Zondag 11 dec. Uit op Zondag. Ook niet-leden zijn 
welkom. Aanvang 14:30 uur.
Woensdag 14 dec. Koken voor Ouderen. Alleen 
voor genodigden.
Woensdag 21 dec. Kienen in de Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Donderdag 22 dec. Kerstviering KBO Overloon in De 
Pit. Aanvang 12:00 uur.

Voorverkoop kaarten voor de Bonte Avond
Op woensdag 7 december kunnen leden van KBO 
Overloon nog kaarten kopen in de voorverkoop 
voor de Bonte Avond. Prijs per kaartje € 17,50. Maxi-
maal 4 kaartjes per persoon. Graag gepaste contan-

te betaling. Enkele bestuursleden zijn aanwezig in 
de foyer van De Pit. Tijd van 10:00 uur tot 12:00 uur. 
De kaarten betreffen alleen de voorstelling van vrij-
dag 27 januari. 

Uit op Zondag 11 december
Optreden van de Renewal Band voor iedere senior, 
ook niet-leden. Deze zondagmiddag om 14:30 uur 
kunt u komen luisteren en is er de mogelijkheid om 
te dansen op muziek van voornoemde band met 
Overloonse bezetting door Jan Melssen en Harry El-
bers versterkt door Rob Greevink, Marion Weert en 
gewezen Overloner Gerrit Drabbels.
De basis van de band ligt voornamelijk in de jaren 
‘60 en ‘70, rock, country en americana, maar ook re-
centere werken staan op hun programma.
Ze spelen nummers van o.a. Elvis, The Eagles, Roy 
Orbison, Ricky Nelson, CCR, Alan Jackson, Danny 
Vera, The Rolling Stones, The Shadows en The Bel-
lamy Brothers.
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“ 't is goed…”
Mam is 93 jaar mogen worden.

Via deze weg willen we iedereen
bedanken voor de vele kaarten,

lieve woorden, het medeleven die we
ontvingen na het overlijden van

ons mam, oma en omi. 
Dit deed ons goed en heeft ons gesteund om 

afscheid te nemen van ons mam,

Mia Janssen- Deriet
(Mia van Gerrit van Piet den Bekker)

We hebben een mooie donatie kunnen doen 
aan Alzheimer Nederland. Ook hiervoor onze 

hartelijke dank.

Kinderen, kleinkinderen Janssen

11 november 2022

Het mooiste cadeau dat je kunt geven is je tijd.
Het mooie wat je terug krijgt is voldoening en 
verdieping.

Hospice Zenit Venray
Kan versterking van de groep vrijwilligers voor 

de directe zorg  goed gebruiken!
Zorg je graag voor anderen en ben je fl exibel? 

Dan is het voor onze gasten en ons team fi jn als 
je je aanmeldt voor deze groep.

We zorgen ervoor dat je goed voorbereid aan 
de slag kunt: op 1 maart 2023 start de cursus die 
elke nieuwe zorgvrijwilliger gaat volgen. Deze 
bestaat uit 9 avonden en wordt op 25 april af-

gesloten.
Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier 

dat staat op de website van het hospice:
info@hospicezenit.nl. Bellen mag ook!

Wil je eerst nadere informatie?
Bel dan naar 0478-551434.

We staan je graag te woord!!

Zanggroep Palet, Zangvereniging Logeko en Zang & theatergroep Oker nodigen u uit 
voor de  ‘WINTERSURPRISE’ op dinsdagavond 13 december in de Pit in Overloon. 

In 2019 kwam het eerste idee om een gezamenlijk winteroptreden te organiseren. Het werd 
enthousiast ontvangen en beluisterd. Dit was zeker voor herhaling vatbaar. 
Inmiddels zijn we alweer druk aan het repeteren. De werkgroep Wintersurprise is gestart en
lijntjes worden uitgezet. Langzaam vallen puzzelstukjes in elkaar.  
Om u in de juiste sfeer te brengen zullen Oker, Palet en Logeko een diversiteit aan liederen ten 
gehore brengen. Het belooft 'n sfeervolle muzikale avond te worden. 

Nieuwsgierig geworden? Dan zien we graag op dinsdagavond 13 december in de Pit in
Overloon, gelegen aan het 14 oktoberplein 2.  
Aanvang 19 30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Consumpties via muntverkoop.

De entree is gratis – een vrijwillige bijdrage is welkom! 

Muzikale groeten en tot ziens bij de Wintersurprise! 

Welkom bij Wintersurprise !

Dinsdag 13 december in De Pit!
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Michel Kuijpers verlaat SSS’18 na drie seizoenen

Hoofdtrainer en coach van de 
herenselectie Michel Kuijpers 
verlaat SSS’18 na het huidige sei-

zoen. Michel Kuijpers was in de zomer van 2020 de 
opvolger van Ruud Vermeer en kwam destijds over 
van Hapse Boys. Ondanks de goede en prettige sa-
menwerking met de spelers en staf kiest Michel voor 
een nieuwe uitdaging in zijn trainerscarrière. SSS’18 

wenst Michel veel succes toe in zijn verdere carrière.

De voetbaltechnische commissie van SSS’18 gaat op 
zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en coach voor 
de herenselectie voor het seizoen 2023-2024.

Op de foto zit Michel in het midden

LEKKER LOËN
Zondag 18 december van 11:00 tot 17:00 uur

PLEIN Museumpark Overloon

Eindelijk is het zover. Op zondag 18 december van 
11:00 uur tot 17:00 uur vindt sfeer- en kerstmarkt 
LEKKER LOËN plaats op het prachtige plein Muse-
umpark te Overloon. De voorbereidingen zijn in vol-
le gang. 

LEKKER LOËN is een initiatief van PLIEN, Museum-
zicht en de Papegaai, met medewerking van het 
Oorlogsmuseum. 

Wij hopen op een grote opkomst. Neem gerust fa-
milie, vrienden en kennissen mee. 
De markt is ook een prima plek om elkaar nog even 
te ontmoeten en om bij te praten zo vlak voor de 
feestdagen.

Wat kunt u verwachten
•  Er zijn ruim 30 gezellige kramen aanwezig met

ambachten, hobby’s, kunst en streekproducten.
•  U kunt van alles beleven, zien, proeven en kopen.
•  Er worden kerststukken gemaakt.
•  Demonstraties van oud speelgoed.
•  Knuffelpony’s voor de kinderen.
•  Er wordt geschminkt.

•  Glühwein, warme chocomel, een likeurtje of an-
der lekkers.

•  En natuurlijk is de horeca open!

Muziekoptredens tijdens LEKKER LOËN
11:30 uur en 13:00 uur  -> Jeugdfanfare, Fanfare 

Vriendenkring
12:15 uur en 13:45 uur -> O’ Gleck
14:30 uur -> St. Theobaldusgilde

Kerstman
De kerstman is ook aanwezig en hij verkoopt op 
zijn eigen wijze de loten voor de loterij waarvan de 
trekking rond half 4 is. Loten: 2 voor 1 euro. 

Prijzen loterij
Familiekaarten Oorlogsmuseum – pannenkoek-
menu – kerststol – boodschappenpakket – lederen 
voetballen Nederlands elftal - rondleiding Bavaria – 
Ferraririt – prachtige olijfboom en nog meer!

LEKKER LOËN
Zorg dat u erbij bent! Tot zondag 18 december.
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PPiieetteerr eenn AAnnnneemmiiee vv//dd MMuunncckkhhooff,, tteell.. 00447788--664411440044 ooff 0066--2277000077551111   eemmaaiill tt--hheellddeerr@@zziiggggoo..nnll    HHeellddeerrsseewweegg 3311,, OOvveerrlloooonn wwwwww..hheellddeerr--oovveerrlloooonn..ccoomm 

22 ddeecc.. FFaammiilliieeooppsstteelllliinnggeenn ‘‘HHeellddeerr iinn vveerrbbiinnddiinngg’’ DDoooorr MMiieekkee JJaannsssseenn eenn PPeeggggyy WWiissmmaannss 
88 ddeecc.. EEnnggeelleennaavvoonndd iinn KKeerrssttssffeeeerr mmeett MMaarriieellllee BBeekkss ((aavvoonndd 1155 ddeecc.. eenn mmiiddddaagg 2200 ddeecc.. zziijjnn vvooll)) 
1166 ddeecc.. DDaaggwwoorrkksshhoopp ‘‘OOpp vveerrhhaaaall kkoommeenn’’ WWiinntteerreeddiittiiee DDoooorr SSiillvviiaa JJaannsssseenn eenn FFeemmkkee RRoonnnneess 
2211 ddeecc.. VVrroouuwweenncciirrkkeell ddoooorr ‘‘BBiijj LLooeess’’ 
2233 ddeecc.. FFaammiilliieeooppsstteelllliinnggeenn ‘‘HHeellddeerr iinn vveerrbbiinnddiinngg’’ DDoooorr MMiieekkee JJaannsssseenn eenn PPeeggggyy WWiissmmaannss 

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

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

DA Drogisterij en Parfumerie
Zie pagina achteraan.

IN VERBAND MET VAKANTIE IS
HUISARTSENPRAKTIJK VAN ORSOUW GESLOTEN OP :

maandag 26 t/m vrijdag 30 december
Voor waarneming bij uiterste Spoedgevallen kunt u bellen 

van 8.00-17.00 uur met onderstaande arts

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

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

Tel.0478-631315

Voor uitsluitend spoedwaarneming tijdens avond,
nacht/weekend en feestdagen mag u bellen met de 

Centrale huisartsenpost: 0900-8880
Bestel minimaal 2 weken voor onze vakantie uw medicatie!

Uit op Zondag 
Waar: De Pit | Wanneer: zondag 11 december | Tijd: 14:30 uur

Iedereen is welkom, ook niet-leden. Entree is gratis!

Kom luisteren en dansen op muziek van Renewal Band met

o.a. Jan Melssen, Harry Elbers en Gerrit Drabbels.
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Mooi resultaat voor voedselbank Land Van Cuijk

Voedselbank Land van Cuijk bedankt iedereen die 
zijn postcodeloterij cadeaukaart ingeleverd heeft 
ten goede van de Voedselbank Land van Cuijk.

Het aantal van 29 kaarten van 2021 werd dit jaar 
ruimschoots overtroffen. Maar liefst 47 kaarten met 

een totale waarde van € 587,50 lagen er bij de inle-
veradressen in Overloon in de bus. Hiermee wordt 
het totaalbedrag € 2.975,- over alle inleveradressen 
in de regio. Hierdoor kan de Voedselbank fl ink wat 
maaltijden uitreiken aan de mensen die het nodig 
hebben. Een bijzonder dank aan Maria Stroecken 
en Anita Klaassen voor het beschikbaar stellen van 
hun adres en promotie daarbij.

Super bedankt voor jullie bijdrage allen!

Tijdens de 3e zitting waren de 3 sterkste paren in de 
gele lijn:
1 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 61.46%
2 Jac Huijs & Piet Willems 60.07%
3 Ria van Son & Antoinette Coppus 59.38%

In de rode lijn komen op de eerste 3 plaatsen:
1 Marianne Jennen & André Poels 65.00%
2 Hein Fick & Door van Tartwijk 55.83%
3 Harrie de Bruijn & August Janssen 54.58%

Deze week de 4e zitting, de 3 beste paren in de gele 
lijn:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 59.03%
1 Corrie Hartong & Math Keulards 59.03%
3 Mien Kuenen & Paul Vloet 56.60%

In de rode lijn scoorden de volgende 3 paren het 
hoogst:
1 José Clevers & Annie Siroen 58.33%
2 Luus van Son & Thea Peters 57.29%
3 Thea & Lex Biessels 56.94%

♠♣ ♥♦

Tegoedbon voor alle huurders, gemeente Land van Cuijk van € 45

Alle huurders die een woning huren bij een wo-
ningstichting of van een particuliere eigenaar ko-
men hiervoor in aanmerking. De bon is bedoeld 
voor het kopen van producten om daarmee gas 
en elektriciteit te besparen zoals radiatorfolie, een 
waterbesparende douchekop, tochtstrippen of 
LED-lampen. In Overloon kunt u de bon inleveren 
bij Hubo. In de winkel kunnen ze met u meedenken 
over wat voor u een geschikt product is.

De bon moet wel aangevraagd worden door te bel-
len naar 085 0410410 of te mailen naar:
communicatie@groenegroei.nl

Meer uitleg over de tegoedbon kunt u ook lezen op: 
www.brabantwoontslim.nl/tegoedbonlandvancuijk
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Je bent in bezit van rijbewijs CE en in bezit van code 95 (of bent 
bereid deze te halen).
Je vindt het leuk/bent geïnteresseerd om een aantal (extra) uren 
te maken in de avond op een jonge en nette vrachtwagen. 
Je bent minimaal 1 avond in de week (maandag t/m vrijdag) van 
19:30 tot ca. 01:30 beschikbaar. Meerder avonden per week is 
uiteraard ook mogelijk.

Het betreft een dagelijkse pendel (Venray – Venray) met één
tussenstop. Je rijdt ca. 200 km per dag.
Het betreffen goederen voor de farmaceutische industrie die
op pallets verpakt staan. Hierdoor is het minimaal belastend
werk.

Eventueel meerdere uren maken is bespreekbaar.
Zowel in loonverband als op ZZP-basis is mogelijk.
Draag jij de geschikte kandidaat aan ons voor, dan wordt dit op
een passende manier beloond.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hendrik
Verstraaten;

Naar wie zijn wij op zoek:

Wat houden de werkzaamheden in:

Aanvullende informatie:

H.verstraaten@verstraatenexpress.nl – 06-36294764

Wij zijn op zoek naar
vrachtwagenchauffeurs!
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Drukke maand voor LOGEKO

Al jaren zorgt LOGEKO in de 
maand december voor wat licht in deze donkere 
maand voor de inwoners van Overloon en omstre-
ken met optredens in verzorgingshuis, gemeen-
schapshuis en kerk.

Dit jaar is het extra druk, er staat heel wat op de 
agenda, te beginnen met een verrassing voor de 
Overloners in de Wintersurprise op 13 december om 
19:30 uur in de Pit. Dat doen we samen met de an-
dere koren Oker en Palet, net als in 2019.

Dan volgt op de 17e kerstzingen in het Hoogveld, 
St. Anthonis, 14:30 uur.

Op 22 december gaan we in de Pit de leden van de 
KBO blij maken tijdens hun Kerstviering om 14:30 
uur.
Tenslotte zingen we op 1ste Kerstdag de Hoogmis in 
onze kerk om 10:30 uur.

Al met al een volle maand met veel zanggenot voor 
ons.

Serenade Bep en Ben Beelen

Donderdag 17 november jl. 
vierden Bep en Ben Beelen 

hun 50-jarig huwelijksfeest. Voor Fanfare Vrienden-
kring een heel mooie gelegenheid om Bep en Ben 
te bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze 
Fanfare. Veel leden maakten daarom graag tijd vrij 
om hen met een serenade bij Partycentrum BOS te 
eren.

Bep is vele jaren actief lid geweest van de jeugd-
werkgroep en heeft langere tijd een bestuursfunc-
tie bekleed. Altijd met veel gevoel voor wat voor 
leden belangrijk is. Jarenlang heeft zij als lid van de 
‘vouwploeg’ de Vrolijke Noot samengesteld. Ook nu 
is Bep nog altijd actief voor de Fanfare: ze helpt als 
vrijwilligster van De Pit bij onder andere onze acti-
viteiten.

Ben is onze Willie Wortel: geen technisch probleem 
zo groot of Ben verzint wel een passende oplossing. 
Op creatieve wijze knutselt hij een speciale muziek-
standaard in elkaar, repareert van alles en nog wat, 
maakt een hele trommelinstallatie voor de slag-
werkgroep zodat zij mee kunnen doen aan de Bon-
te Avonden enz. enz.

Ook zijn Bep en Ben al vele jaren trouw lid van de 
Club van 100.

Het was voor ons dan ook een groot plezier om ze 
met een serenade te mogen verblijden. We hopen 
nog lange tijd van de ondersteuning van Bep en Ben 
gebruik te mogen maken.

Bestuur Fanfare Vriendenkring



12

Lunch
Keuzemenu 3 gangen € 24,50

Diner
Keuzemenu 3 gangen € 42,50
Keuzemenu 4 gangen € 47,50

Kerstavond  diner

1e Kerstdag lunch diner

2e Kerstdag lunch diner

rrVOL

Menu en reserveren:
kijk op grandcafebroerenzus.nl/kerst-2022

of bel 0478-642045

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

OPLEIDING TOT
LUISTERKINDWERKER

-IN VERBINDING MET JOUW
INTUÏTIE LUISTEREN NAAR

DE ANDER-

Start:
Zaterdag 

7 januari 2023 

of 

Dinsdag 
14 maart 2023

Overloon 
' t  Helder

Meer informatie:
www.ankevanleeuwen.nl
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Grootste kerstconcert Land van Cuijk 
viert jubileum

‘Kerst à la Carte’ zoals wij dit concept al 25 jaar noe-
men of toch gewoon het ‘Kerstconcert van Fanfare 
Vriendenkring uit Overloon’? Het maakt ons niet 
zoveel uit hoe je het 25 jaar geleden opschreef op 
de kalender of hoe je het nu invoert in je digitale 
agenda op je telefoon. Dit jaar vieren we dus ons 
25e jubileum. Een reden om dit jaar àlles uit de kast 
te halen. Een editie als een ‘neusje van de zalm’ die 
we maar twee avonden spelen. Een editie waar je 
bij moet zijn geweest!

Emma Loeffen
Natuurlijk wordt er al maanden volop gerepeteerd 
door het fanfareorkest, maar we willen ook graag 
alvast een paar van onze speciale gastdeelnemers 
aan jullie voorstellen. In de afgelopen jaren heb-
ben we al meerdere keren mogen genieten van op-
komend talent, zoals o.a. pianist Rangel Silaev en 
musicalzangers Renée van Wegberg. Ook in deze 
jubileumeditie hebben we een ‘rising star’. Het is 
Emma Loeffen, 23 jaar en ze komt uit Vianen/Cuijk. 
Op 11-jarige leeftijd startte ze als klein meisje met 
zangles en al snel besloot ze mee te doen met ‘The 
Voice of Holland Kids’. Tijdens de Blind Audition 
draaiden alle coaches hun stoel. Het fundament van 
een professionele zangcarrière was gelegd. Vorig 
jaar is ze op zang afgestudeerd aan Artez University 
of the Arts. Nu gaat ze met haar eigen nummers 
de wereld in en staat ze in verschillende theaters. 
Emma is dus eigenlijk de fase van ‘rising star’ wel 
voorbij. Het is een zangeres op topniveau en we zijn 
super trots dat ze met ons komt optreden

Zangers van St. Frans
Dit Venrayse koor kent zijn oorsprong al in 1959 
toen bij de Venrayse Paters Franciscanen een jon-
genskoortje werd opgericht. In de afgelopen vijftig 
jaren heeft het koor vele hoogtepunten gekend: 
concertreizen door Europa (onder andere Rome, 
Krakow, Berlijn, Moskou en Barcelona) en de Ver-
enigde Staten en Canada. Van een jongenskoortje 
dat de mis in de Paterskerk opluisterde, groeide het 
koor uit tot een succesvol gemengd koor dat van bin-
nen en buiten Europa concertuitnodigingen krijgt. 
Bovendien is het koor voor een aantal zangers de 
start geweest van een muzikale carrière en/of stu-
die aan het conservatorium. Op dit moment bestaat 
het koor uit ongeveer 30 leden, variërend in leeftijd 
van 7 tot 45 jaar. De muzikale leiding is handen van 
dirigent Geert Verhallen, die wordt ondersteund 
door zangpedagoge Janine Heuts. De Zangers van 
St. Frans zullen naast enkele mooie klassieke wer-
ken ons ook gaan verrassen met een bijdrage in het 
lichtere genre muziek.

Noteer alvast in je digitale agenda of gewoon op de 
kalender, zaterdag 17 én zondag 18 december 19:30 
uur Kerst à la Carte, de jubileumeditie.

De kaartjes zijn verkrijgbaar via www.fanfarevrien-
denkring.nl of via onderstaande QR code, bij Bakke-
rij Degen en PLUS Verbeeten Overloon, en bij Kap-
per Karen in Venray.

Foto: Albert Hendriks
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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 

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

www.saloncarolina.nl



14

       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 

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

www.saloncarolina.nl

15

Eerste kinderdirecteur voor
Oorlogsmuseum Overloon

Naast de ‘grote’ directeur heeft Oorlogsmuseum 
Overloon sinds afgelopen zaterdag ook een Kin-
derdirecteur. Het museum vond in Liam Spikmans, 
13 jaar, uit Eindhoven de perfecte kandidaat. Liam 
gaf tijdens de Nationale 5 mei viering op televisie 
een indrukwekkende speech over vrijheid en zijn 
betrokkenheid bij verhalen uit de Tweede We-
reldoorlog. Het museum denkt met het aanstel-
len van de kinderdirecteur nog meer en beter een 
aansluiting te vinden bij de jongere doelgroep.

Voordat Liam aangesteld werd als kinderdirecteur 
volgde er eerst een nadere kennismaking in het mu-
seum met o.a. museumdirecteur Erik van den Dun-
gen. Er was direct een goede klik en zowel Liam als 
het museum hebben toen aangeven deze leuke uit-
daging met elkaar aan te willen gaan.
Niet lang daarna volgde de eerste management-ver-
gadering waarin gebrainstormd werd over de invul-
ling van zijn rol en de onderwerpen waarmee hij aan 
de slag zou willen gaan om het museum kind-vrien-
delijker te maken. Liam had samen met zijn ouders 
en broertje al veel voorwerk verricht en een heu-
se ‘hei-sessie’ in de natuur gehad. Hieruit kwamen 

maar liefst vijftien hele bruikbare ideeën naar voren 
die op dit moment verder uitgewerkt worden.
Zaterdag 19 november was het moment dan daar 
voor de offi ciële aanstelling van Liam als kinderdi-
recteur van Oorlogsmuseum Overloon. Dit gebeur-
de tijdens de jaarlijkse Vriendendag in het museum. 
Nadat Liam zich uitgebreid had voorgesteld aan het 
aanwezige publiek en met trots zijn eerste idee-
en had gepresenteerd kreeg hij uit handen van de 
grote directeur zijn eigen museumpolo met naam-
badge en een sjerp met daarop ‘kinderdirecteur’ 
uitgereikt. Liam is daarmee de eerste kinderdirec-
teur sinds de opening van het museum in mei 1946.

Crisis-cupcakes
Als verrassing had de kok van het museum één van 
de ideeën van Liam al uitgewerkt. Liam is namelijk 
erg benieuwd wat de mensen tijdens de Tweede We-
reldoorlog zoal aten. Zeker omdat veel producten 
niet te verkrijgen waren en vaak was het dan ook 
nog op de bon. Smaakt dat bijvoorbeeld, bloembol-
len? En wat aten ze nog meer? Speciaal voor deze 
dag had de museumkok crisis-cupcakes gemaakt. Ca-
kejes van gedroogd fruit, bakmeel, thee, suiker en 

nog een paar ingrediënten die tij-
dens oorlogstijd soms toch zorgde 
voor een smakelijke traktatie. Liam 
mocht als eerste proeven en keurde 
de cake goed! De cakejes worden 
tijdens de Kerstvakantie gratis aan-
geboden aan bezoekers die ook 
nieuwsgierig zijn naar de smaak.

Liam barst van de ideeën en wil 
graag andere kinderen en jonge-
ren betrekken hierin. Liam zijn ei-
gen woorden waren dan ook “Ik 
ga heel erg hard mijn best doen 
en hoop hierin vele andere kinde-
ren te betrekken. We kunnen er zo 
hopelijk voor zorgen dat niet de 
ouders zeggen ‘kom we gaan een 
dagje naar Oorlogsmuseum Over-
loon’ maar dat de kinderen dat 
juist tegen hun ouders zeggen”.

Op zondag 18 december 
neemt de Lónse bieb deel 
aan de sfeermarkt ‘Lekker 
Loën’ op het plein bij het 

Museumpark. Graag zien we jullie die dag om voor 
een klein prijsje een leuk boek uit te zoeken om in 
te duiken tijdens de kerstvakantie. Mocht je thuis 

op je zolder, in de garage of in een overvolle boe-
kenkast nog mooie boeken hebben staan, dan mag 
je deze tijdens openingstijden afgeven bij de Lónse 
bieb in de Pit. De opbrengst van de boekenverkoop 
gaat naar het in stand houden van het servicepunt 
van de bibliotheek in Overloon.
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EEN MOOIE 
HERINNERING 
IS ZOVEEL 
WAARD
Briensveld uitvaartverzorging

luistert, denkt mee en verzorgt 

de uitvaart die bij de overledene, 

familie en vrienden past.

Overloon

www.briensveld.nl

Bel 24/7  

0478-640026

 

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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

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

ifi, onderhoud en reparatie.  

Voor meer informatie: www.hondenschoolbrabantlimburg.nl

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

Gemeenteraad Land van Cuijk stemt in met begro-
ting 2023
Verhoging OZB, rioolheffi ng en afvalstoffenheffi ng 
niet nodig

Tijdens een levendige vergadering heeft de gemeen-
teraad van Land van Cuijk de Programmabegroting 
2023 - met 35 stemmen voor en 1 tegen – aangeno-
men. Om de begroting sluitend te krijgen was geen 
verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), 
rioolheffi ng of afvalstoffenheffi ng nodig. Zelfs de 
min of meer gebruikelijke infl atiecorrectie - een ver-
hoging van zo’n 3% - bleef achterwege. Gelet op de 
gedurende het afgelopen jaar fors gestegen ener-
gie- en andere lasten, besloot de raad dat een extra 
verhoging van de belastingdruk voor inwoners niet 
noodzakelijk was.

Voel je je soms eenzaam? Je bent niet de enige. In 
Nederland voelt de helft van de mensen zich wel-
eens eenzaam. Het kan iedereen overkomen, jong 
én oud. Daarom is het belangrijk om eenzaamheid 
te herkennen en te bespreken.
De komende weken vertellen mensen hier over hun 
ervaring met eenzaamheid en hoe ze hiermee om-
gaan. Wil je jouw verhaal ook vertellen? Dat kan 
eventueel ook anoniem. Je kunt contact opnemen 
via communicatie@landvancuijk.nl. We gaan graag 
met je in gesprek.

WIU: Werk In Uitvoering, handig voor wijk- en dorps-
raden en alle andere inwoners
wijk- en dorpsraden kunnen binnenkort aan de slag 

met Werk in Uitvoering, oftewel WIU. In de gemeen-
te Land van Cuijk is WIU een digitale overzichtskaart 
van werkzaamheden. Deze geeft een goed over-
zicht wat er de komende jaren staat te gebeuren 
aan grotere ingrepen in de openbare ruimte. Hier-
op zie je werkzaamheden van de verschillende af-
delingen, maar ook van bijvoorbeeld nutsbedrijven 
(water, gas, telecom en elektra).

Op deze manier worden werkzaamheden, waar 
het kan, zo goed mogelijk gecombineerd. Zodat 
bijvoorbeeld een straat niet twee keer kort achter 
elkaar op de schop hoeft. De overzichtskaart is ook 
handig voor inwoners om te zien wat en wanneer er 
iets in hun omgeving speelt. Ook is bij elk project te 
zien wie de contactpersoon is. Op ons.landvancuijk.
nl/wiu vind je meer informatie en de link naar de 
kaart.

Wensen en ideeën 
Wijk- en dorpsraden kunnen deze kaart ook gebrui-
ken om wensen en ideeën te combineren met dat 
wat er al staat te gebeuren. Maar ook buiten de al 
geplande werkzaamheden kunnen ze verzoeken 
voor de openbare ruimte aanleveren. Dat kan elk 
jaar tot 15 januari, zodat deze in de begrotingscy-
clus kunnen worden meegenomen. Daarmee wordt 
vaak sneller duidelijk wat haalbaar is, dan wanneer 
op een willekeurig moment in het jaar een verzoek 
wordt gedaan.
Wethouder David Sölez: “In de gemeente Boxmeer 
werd al op deze manier met WIU gewerkt. Van ver-
schillende wijk- en dorpsraden heb ik gehoord dat 

5 op de 10 mensen voelen zich eenzaam. 
Hoe herken je dit? 

Leer eenzaamheid herkennen 
Kijk op: www.sociom.nl/herkeneenzaamheid
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Agenda

2022
3 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
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, Winter-
concert, de Pit, 19:30 uur

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 december
LOGEKO, Kerstzingen, Het Hoog-
veld St. Anthonis, 14:30 uur
17 en 18 december
Fanfare, Kerstconcert, kerk, 19:30 
uur
18 december
Lekker Loën, (kerst) Sfeermarkt, 
Museumpark, 11:00 - 17:00 uur
18 december
Kaartverkoop Bonte Avond, de 
Pit, 11:00 - 13:00 uur
22 december
KBO, Kerstviering, de Pit, 12:30 
uur

24 december
Overloon War Chronicles, Licht-
jes op oorlogsgraven, CWGC 
begraafplaats (Engels kerkhof), 
15:30 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 uit-
komen Jeugdcarnaval

dit meerwaarde had. We hopen dat het voor de an-
dere wijk- en dorpsraden in het Land van Cuijk net 
zo’n handig middel wordt. WIU is op deze manier 
weliswaar een eenvoudige, maar ook zeer prakti-
sche uitvoering van kernendemocratie”.

Inwoners
Inwoners kunnen via hun wijk- of dorpsraad ideeën 
voor de openbare ruimte in hun omgeving aandra-
gen voor WIU. De contactgegevens van je wijk- of 
dorpsraad vind je op www.gemeentelandvancuijk.
nl/wijk-en-dorpsraden.

Verduurzamen van jouw woning
Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk 
adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw 
huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en 
geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende 
stappen die gezet kunnen worden om toe te werken 
naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. 
Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen ko-
men aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek 
ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er 
en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende 
stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van 
het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn mede-
werkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig 
voor jouw vragen over de fi nancieringsmogelijkhe-
den van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en er-
varingen met elkaar delen.

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De vol-
gende bijeenkomsten staan in de planning:
30 november  Wanroij, locatie Wapen van Wanroij
6 december  Boxmeer, Elzendaalcollege

Afvalkalender ook in 2023 digitaal
In de uitgave van Ons Eigen Erf van 14-12 of 11-1-
2023 komt de Afvalkalender ook te staan.

Gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk om 
haar inwoners juist en effectief te informeren. Door 
informatie digitaal te verspreiden kan de gemeente 
snel inspelen op actualiteiten. De afvalkalender is 
daarom ook in 2023 alleen digitaal beschikbaar. Op 
deze manier weten de inwoners altijd wat de juiste 
inzamel dag van het afval is, ook als het is een keer 
anders is dan normaal. De papieren afvalkalender is 
al snel niet meer actueel als een ophaaldag wijzigt. 
Het is daarnaast kostenbesparend en ook nog eens 
duurzaam omdat het papier en transport voorkomt. 
De afvalkalender voor 2023 is vanaf halverwege de-
cember beschikbaar via de website en DeAfvalApp.

DeAfvalApp
DeAfvalApp heeft meer voordelen dan de papieren 
afvalkalender dankzij handige functies. In DeAf-
valApp staan de ophaaldata en via de app kun je 
herinneringen ontvangen, zodat je niet meer ver-
geet om je afval aan de weg te zetten. Ook krijg je 
een melding als een ophaaldag wijzigt. Dat is handig 
tijdens bijvoorbeeld gladheid en sneeuw. Daarnaast 
bevat de app informatie over het scheiden van afval 
en milieustraten. DeAfvalApp is te downloaden in 
de App Store (voor iPhone of iPad) of Google Play 
Store (voor mobiel of tablet).

Website
Naast DeAfvalApp staan de ophaaldagen en de af-
valkalender ook op onze website www.gemeente-
landvancuijk.nl/afvalkalender. Je kan via de website 
de ophaaldagen koppelen aan je eigen agenda op 
je mobiele apparaat (iCal) of de kalender down-
loaden. Heb je vragen over het scheiden van afval, 
containerlocaties van oud papier en luiers en (mini)
milieustraten kijk dan ook op de website voor meer 
informatie.
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Perfecte combi bij DÉ proeverij
Sinds 1 september is ons team uitgebreid met niemand minder dan Ben Aerts, 
voormalig eigenaar van hotel de Zwaan in Venray. Nadat Ben en Nel de Zwaan verkocht 
hadden begin 2021, heeft Ben het even rustig aan gedaan, totdat Wendy met de vraag 
kwam om de keuken te komen versterken. 
Ben en Wendy kennen elkaar al geruime tijd en zitten goed op 1 lijn dus na wat 
bedenktijd waren ze het zo samen eens. Ben was er weer klaar voor om echt te gaan 
koken en zijn passie te volgen en zo ontstond er snel een mooie lunchkaart. Naast de 
lunchkaart is er tevens iedere vrijdagavond de mogelijkheid te dineren. Ben maakt 
steeds een mooi verrassingsmenu en Wendy zoekt hier passende wijnen bij uit, ook 
mogelijk met bier of alcoholvrij. Uiteraard is de bouillabaisse en chateaubriand ook 
terug van weggeweest. 
DÉ proeverij is gelegen bij de golfbaan in Overloon maar dit is ook een prachtige locatie 
om te zitten voor de niet-golfers. We willen het toegankelijk maken voor iedereen en zijn 
7 dagen per week open. Ideaal voor de zakelijke lunch. 
Uiteraard werkt Ben zoveel mogelijk met streekproducten en is er extra aandacht voor 
vegetariërs en dieetwensen. De tapasproeverij blijft bestaan zoals het was en is iedere 
maandagavond op de locatie mogelijk, aangevuld met wat inspiratie van Ben. 
De locatie leent zich ook uitstekend voor grote groepen, feesten, personeelsborrels 
enzovoorts. De hele maand december serveren we ieder weekend het Sinterkerst menu 
om iedereen kennis te laten maken zowel op vrijdag- zaterdag avond en op lazy 
zondagmiddag. De feestdagen zelf is de locatie gesloten, maar is het uiteraard wel mo-
gelijk om voor thuis te bestellen. 

Ben en Wendy hopen jullie snel te zien en ons motto is
Wij genieten als de gasten genieten. 
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 Volledige agenda zie
www.onseigenerf.nl

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 Huiwa-
ge
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
7 juni
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
6 t/m 9 juni
Avondvierdaagse

11 juni
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
12 juni
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
17 juni
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juni
KBO, Fietspicknick
1 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
12 juli
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
15 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 juli
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 augustus
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
18 t/m 23 augustus
Kermis
22 augustus
KBO, Kermislunch
26 augustus
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
9 september
KBO, Jeu de Boules Toernooi
10 september
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
11 september
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
13 september
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
23 september
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
5 oktober
KBO, Dag van Ouderen
7 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 oktober
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
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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 4 december.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door DA Drogisterij en Parfumerie.

De winnaar van de puzzel in de uitgave van 16-11 Willeke Dekkers 
(Prijs beschikbaar gesteld door BLOEMS.)

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.

BETON
BLEEK
BOENHOK
CEMENT
DEELCONTRACT
ETNOGRAAF
FARCE
FOCUS
FRIES
HOUTSPAAN
KASSEN
KIESTOON
KIEUW
KOPROL

MOLECULE
NETEL
NURKS
OMZETGROEI
SNEEUWBES
STORING
VERNIETIGEND
WERKPLAN
WETTEN
WINST
WORMEN
ZOVEEL
ZWEEP

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

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
duivel 5 grond-
slag 10 vlak 12
gaap 14 namid-
dag 15 jaarge-
tijde 18 spil 20
hoofddeksel 21
brandstof 22
ratelpopulier 

23 Romanum Imperium 25 vogelpro-
duct 26 en dergelijke 28 circa 29 Belg 
32 feestverlichting 35 soort hert 36 pl. 
in Gelderland 37 sportterm 41 schouw-
burg 45 voorzetsel 46 bergplaats 47 
zangnoot 48 mijns inziens 49 klap 50
evenwichtig 52 voorzetsel 53 public re-
lations 55 afgod 57 de lezer heil 58 laan 
61 gescheiden 64 gewrichtsaandoening 
65 plantenwereld.
Verticaal: 1 soortelijk gewicht 2 paling 
3 blijkens de akten 4 uitsluitend 6 aan-
tekenboek 7 selenium 8 mager 9 Sov-
jet-Unie 10 brandverf 11 enzovoort 13 tekengerei 
14 Ned. omroep 16 uniek 17 pl. in Gelderland 19
koppel 24 vet 27 babysit 30 behoeftig 31 Europeaan 
33 honingdrank 34 een weinig 37 brok 38 zangspel 

39 uiterst 40 voeg 41 drietal 42 kosmos 43 muggen-
larve 44 treksluiting 51 buitenkans 54 Engels bier 56
plaaggeest 59 lage rivierstand 60 Europese Unie 62
riv. in Italië 63 rondhout.
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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.

sterk in elk merk

het complete
Onderhoud, Reparatie, APK

voor uw
Auto, Bus, Camper

Inkoop / Verkoop
nieuw & occasions

vakgarage pechhulp € 39,95 per jaar

•
•
•

•
•
•
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Redactie:
redactie@onseigenerf.nl T 641641

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 

de uitgave van   14 december
aanleveren uiterlijk 7 december 20:00 uur
   

Wel abonnee, maar geen
“Ons Eigen Erf” ontvangen?

Dan kunt u bij ‘Maurix Tweewielers’
(Vierlingsbeekseweg 7a) tijdens

openingstijden een exemplaar ophalen!

Belangrijke telefoonnummers:
1  Als elke seconde telt, bij levensgevaar 

of heterdaad bel dan onmiddellijk 112

2  Politie: 0900 8844 

  Wijkagent Cyril van den Bosch, via

 politie.nl (Mijn Buurt)

3 Anoniem bellen: 0800 7000

4 Huisartsenpost Boxmeer

  0900 8880 spoed op ma t/m vr tussen 

17:00 - 08:00 uur.

5 Brandweer: 088 0208208

6 Maasziekenhuis Boxmeer: 

 0485 845000

7  Meldingen bij Gemeente Land van 

Cuijk: 0485 854000 

 Sociaal domein: 0485 854444

 Centrum Jeugd en gezin: 0485 853333 

 Calamiteitennummer: 0485 854100

Wist u dat

Wij ook 
in Boxmeer bezorgen

wwww.bloems-overloon.nl

Ook adverteren in de 
Kerst- Eindejaarsuitgave? 

(1 -12 ) 
Iedereen in Overloon ontvangt dan deze 
uitgave, dus 100 % bereik ! 

Geïnteresseerd ? 
Stuur een bericht naar: 
advertentie@onseigenerf.nl 

PS  Uiteraard niet bedoeld voor onze vaste 
adverteerders. 


