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Zondag 8 januari.
De Huibuuke waren massaal naar de 
Kultuurbunker gekomen voor de be-
kendmaking van de jeugdcarnaval 
2023. Vele Huibuuke, Huibuukinnen, 
Huibuukskes en Huibuukinnekes wa-
ren getuige dat jeugdprins Wout Fran-
sen, jeugdprinses Lola Weerts en Nar 

Anne Vogelsangs met hun adjudanten Jens Rooijak-
kers en Wies Jeuken, samen met de raad van elf en de 
deelnemers aan het thema bekend werden gemaakt. 
Samen regeren zij over het Huibuukeland, met als the-
ma dit jaar ‘Après-Ski’.

Een bomvolle Cultuurbunker heeft live kunnen volgen 
hoe de bekendmaking verliep. Hoog in de Alpen leeft 
een schaapsherder Rudy. De hele dag is hij op de al-
penweide bij zijn dieren. Maar als het begint te sneeu-
wen ondergaat hij een metamorfose. In het sneeuw-
seizoen is Rudy een populaire skileraar die de après-ski 
zeker zo belangrijk vindt als het skiën zelf. En zo ge-
schiedde het ook deze winter. Toen de sneeuwvlokken 
begonnen neer te dwarrelen maakte Rudy haast om 
zich klaar te maken voor het feesten en het skiën. Als 
een ware koning betrad hij, op zijn bekende manier, 
de kroeg en hij werd feestelijk onthaald. De sfeer was 
goed en er werd volop feest gevierd, gedanst en polo-

naise gelopen. Door het feestgedruis begon de sneeuw 
op de alp te schuiven en een lawine was niet meer te 
voorkomen. Het bleek dat de sneeuw mensen had 
meegesleurd, waarbij ook de Jeugdprins, Jeugdprinses 
en Jeugdnar. Een extra NOS-uitzending bracht dit ver-
schrikkelijke nieuws bij alle Huibuukskes en Huibuukin-
nekes in de huiskamers.

Verslaggevers Rob Weerts en Nikkie Gommans waren 
direct ter plaatse om verslag te doen van de zoek-
tocht naar de hoofdrolspelers van de jeugdcarna-
val. Als eerste ontdekten zij Rudy en zijn alpenmeis-
je. Hoestend en proestend kwamen zij gezond onder 
de sneeuw vandaan. Zij gingen direct verder op zoek 
naar de andere overlevenden van de lawine. Een spe-
ciale Sint-Bernardshond werd ingeschakeld bij deze 
zoektocht. Gelukkig ontdekte de hond sporen van de 
hoofdrolspelers van de carnaval. Door de grote hoe-
veelheid sneeuw leken zij wel op sneeuwpoppen. Een 
kachel zorgde voor warmte, zodat de sneeuw ging 
smelten.

Onder luid gejuich kwam jeugdnar Anne als eerste uit 
de sneeuw tevoorschijn. Anne is dochter van Arno Vo-
gelsangs en Saskia Hendriks-Hillenbrink.

De spanning in de Kultuurbunker bleef stijgen. Zou het 
reddingsteam er ook in slagen 
om de andere hoofdrolspelers 
te ontdooien? Onder groot en-
thousiasme springt jeugdprinses 
Lola uit de sneeuw tevoorschijn. 
Lola is dochter van Edwin en 
Femke Weerts.

Het wordt muisstil in de pit. Zou 
de sneeuw op tijd gesmolten 
zijn zodat ook de Jeugdprins 
gered kon worden? Het dak 
van Kultuurbunker vliegt er bij-
na af als ook Jeugdprins Wout 
trots en vol enthousiasme uit 
de sneeuw tevoorschijn springt. 
Wout is zoon van Rob en Anki 
Fransen.

De jeugdprins en jeugdprinses 
worden tijdens de carnaval on-

Jeugdprins Wout en Jeugdprinses Lola
regeren in 2023 over het Huibuukerijk
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Het mag geen naam hebben
•  Zelfde medicijnen in een andere (dokters)jas?

•  Een kalender om af te vallen?

•  Een stiltedag voor vrouwen? Eindelijk.

•  De oliebollen en beignets waren weer hartstikke SJIL.

Gérard Kocken ATB-toertocht Overloon op 15 januari

Toerklub Overloon organiseert 
op zondag 15 januari 2023 de 
spectaculaire Gérard Kocken 

ATB-toertocht. We hebben afstanden van 35, 45 en 
53 km. Dit geeft de fanatieke, en ook de beginnen-
de ATB-er de mogelijkheid om zijn of haar grenzen 
te verkennen. Uiteraard zal de vaste ATB-route van 
Overloon het hart vormen van deze tocht afgewis-
seld met vele andere uitdagende paden.   

De pauzeplaats is bij Loonbedrijf Hubers. De route 
sluit af met een uitdagend rondje door het Muse-
umpark, hier kan men nog het onderste uit de kan 
halen!

De startplaats is bij eetcafé en pannenkoekenhuis 
“Museumzicht” aan het Museumplein in Overloon. 
De fi etser kan hier na afl oop gebruik maken van 
een afspuitplaats voor de fi ets. Er kan gestart wor-
den tussen 08:30 en 10:00 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt € 5,-. NTFU- en KNWU-leden en jongeren tot 
en met 18 jaar ontvangen € 1,- korting. In verband 
met de veiligheid van onze deelnemers zal de vaste 
ATB-route die dag tot 14:00 uur afgesloten zijn voor 
niet-deelnemers.

Meer informatie vind je op www.toerklub.nl 

Foto: Jo van Gemert 

dersteund door hun adjudanten Jens Rooijakkers 
en Wies Jeuken. Direct daarna kwamen alle deel-
nemers van de jeugdcarnaval op het podium. Een 
groep van ruim 30 kinderen genieten van het en-
thousiasme in de zaal en gaan zorgen voor een ge-
weldige jeugdcarnaval 2023!!!

Het vijftal sluit  af met hun gezamenlijk jel:  “Op de 

latten ziede òs dit jaor nie, mar wel feaste  mit de 
après ski. Carnaval vieren weej mit jong en ald, dit 
jaor met Prinses Lola en Prins Wout”.

Foto: Dorry Vullings-Vloet
v.l.n.r: adjudant Rens, prins Wout, nar Anne, prinses 
Lola en adjudant Wies. 
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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

Kerkberichten

Actie kerkbalans 2023
In de kerstuitgave van Ons Eigen Erf heeft u infor-
matie kunnen lezen over de actie kerkbalans 2023.
Dit jaar wordt er geen brief huis-aan-huis verspreid. 
De brief vindt u in de vorige editie van dit blad. Ook 
kunt u de brief lezen en downloaden vanaf de web-
site van de deelparochie www.theobaldusparochie.
nl onder kerkberichten.
Graag ontvangen wij het ingevulde formulier met 
bevestiging van uw deelname terug in de brieven-
bus van de pastorie.

Zondag 15 januari 2023, 10:30 uur
Eucharistieviering
Voorganger: nog niet bekend
Acoliet: Joep Smeets
Theobalduskoor

Misintentie:
Jan Hendriks, vanwege zijn verjaardag

Zondag 22 januari
Geen eucharistieviering

Kosterdienst

15 – 21 januari
Tiny Willems
Tel.:  0478 - 641814

22 -28 januari
Jeanne Peeters
Tel.: 0478 - 641835

Indien u uw intentie voor de vieringen van 29 janu-
ari en 5 februari 2023 bij de kerkberichten in Ons 
Eigen Erf vermeld wilt zien, wordt u vriendelijk ver-
zocht deze uiterlijk 17 januari 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
Sinds 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 vrij-
wel alle tv-aanbieders te ontvangen.

Voor het melden van een overlijden
Nadat binnen de deelparochie H. Theobaldus bij 
de dienstdoende koster, die vermeld staat bij deze 
kerkberichten, of bij het e-mailadres van de parochie 
(info@theobaldusparochie.nl) een kennisgeving van 
overlijden is ontvangen, zullen bij de eerstvolgende 
mogelijkheid om 18:00 uur de kerkklokken worden 
geluid en zal melding worden gedaan op de paro-
chiesite: www.theobaldusparochie.nl 
U kunt 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.theobaldusparochie.nl

Voor vragen of andere zaken kunt u zich richten 
naar het e-mailadres info@theobaldusparochie.nl
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In de eerste weken van het nieuwe jaar 2023 
wil de Dorpsraad Overloon alle inwoners van 
ons dorp Overloon én allen die betrokkenheid 
hebben bij ons dorp van harte een goed 2023 
wensen. Een goed jaar, in betrokkenheid, in 
creativiteit, in enthousiasme, in welzijn én in
gezondheid. De Dorpsraad vergadert elke eer-
ste maandag van de maand in De Pit en u bent 
van harte welkom om als toehoorder deze ver-
gaderingen bij te wonen. Ook is er de moge-
lijkheid om een onderwerp  bespreekbaar te 
maken tijdens het inspreekkwartier.

EHBO Cursus in Overloon

Waar:
Gemeenschapshuis De Pit in Overloon (op 2 data op 
een andere locatie in Overloon).
Tijd:
09:00 – 12:30 uur. 
Wanneer:
De theorie kan gestart worden vanaf medio februa-
ri (theorie moet met een voldoende afgesloten zijn 
voordat praktijklessen gevolgd kunnen worden).

De praktijkochtenden zijn op zaterdag. Namelijk op 

18 en 25 maart en op 1, 8 en 15 april. Examen is op  
22 april 2023.

Hoe: 
U volgt thuis online theorielessen. Daarna volgt u 5 
praktijklessen bij ons en vervolgens doet u examen. 
Kosten:
€195,- incl. lesmaterialen, koffi e/thee, 1x examen, 
een erkend EHBO-diploma en lidmaatschap van 
onze vereniging in 2023. (Veel zorgverzekeraars 
vergoeden de cursus of een deel daarvan).

Info + aanmelden voor 1 februari 2023

secretariaatehbo.overloon@gmail.com

Oproep aan alle hobbyisten
Heeft iemand een hobby waarover hij/zij meer wil vertellen aan de lezers 
van Ons Eigen Erf? Neem dan contact met ons op! Wij komen graag naar je 

toe om je te interviewen. 

Interesse? Stuur een mail met je naam en hobby naar:
redactie@onseigenerf.nl of bel naar 06-51394102
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Agenda

Woensdag 11 jan. Koken voor Ouderen in de Pit om 
12:00 uur. Alleen voor genodigden.
Zondag 15 jan.  Uit op Zondag. Film: La Famille Bé-
lier. Aanvang 14:30 uur in De Pit.
Woensdag 18 jan. Kienen in de Pit. Aanvang 14:00 
uur.
Dinsdag 31 jan. Samen Eten en Ontmoeten bij Res-
taurant Broer en Zus. Aanvang 17:30 uur.
Woensdag 1 feb. Kienen in de Pit. Aanvang 14:00 
uur.

Uit op Zondag 15 januari
Deze middag wordt de fi lm La Famille Bélier ge-
toond. Het gaat om een doofstom gezin waarin al-
leen het pubermeisje kan praten. Hoe leven zij met 
deze beperking binnen het gezin en in hun omge-
ving? Deze fi lm is een geslaagde komedie. Geniet 
ervan…! Aanvang 14:30 uur in De Pit. Noteer het al 

op je kalender. Na de feestdagen, diep winter met 
vaak minder naar buiten, is dit aanbod een welkom 
uitje op die zondagmiddag. Ook voor jou? Kom 
eens samen kijken en genieten met een bekende of 
je familie die die middag toch bij je op bezoek is. 
Dit aanbod is er voor alle senioren, ook niet-leden 
zijn welkom.

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 publicatiebord in 
De Pit. Er zijn zolang de voorraad strekt nog enkele 
gratis entreekaarten af te halen op het secretariaat.

Pitstop
Pitstop en activiteiten bezoeken in deze donkere 
dagen geeft gezelligheid met elkaar. Wees welkom 
op maandagmiddag om 14:00 uur, woensdagmor-
gen om 9:30 uur en op vrijdagmiddag om 14:00 uur! 
Iedereen is welkom! 

Het bestuur en leden van het Sint Theobaldus-
gilde hebben Willeke Boom-Arts benoemd tot 
Erelid van het Sint Theobaldusgilde.

Voordat de fi lmopname van ons concert ‘Out 
of the Box’ werd getoond werd Willeke ver-
rast door het Gilde.

Willeke werd benoemd tot erelid van het Sint 
Theobaldusgilde.

Willeke, de grote kartrekker van ons Gilde, 
werd op deze manier bedankt voor haar to-
meloze inzet gedurende ruim 47 jaar, als mu-
zikant, dirigent, secretaris en hoofdman. 

Willeke Boom-Arts erelid van het
Sint Theobaldusgilde
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Kerstboom

Plastic verpakkingen,
blik en drinkpakken

Let op!
Inzameldag is verplaatst 
naar zaterdag

Gft en etensresten

Restafval

Zet uw afval op tijd aan de straat!
Vóór 7.00 uur op de inzameldag of 
ná 22.00 uur de dag daarvoor.

DeAfvalapp     |       www.gemeentelandvancuijk.nl/afval      |      gemeente@landvancuijk.nl       |     0485 85 40 00

januari februari maart

junimeiapril

juli augustus september

oktober november december

Afvalkalender 2023
Route 19

Vrijdag 6 

Vrijdag 13

Vrijdag 20

Vrijdag 3 

Vrijdag 10

Vrijdag 17

Vrijdag 3 

Vrijdag 10

Vrijdag 17

Vrijdag 31

Vrijdag 7 

Vrijdag 14

Vrijdag 21

Vrijdag 28

Vrijdag 5 

Vrijdag 12

Vrijdag 19

Vrijdag 26

Vrijdag 2 

Vrijdag 9 

Vrijdag 16

Vrijdag 23

Vrijdag 30

Vrijdag 7 

Vrijdag 14

Vrijdag 21

Vrijdag 28

Vrijdag 4 

Vrijdag 11

Vrijdag 18

Vrijdag 25

Vrijdag 1 

Vrijdag 8 

Vrijdag 15

Vrijdag 22

Vrijdag 29

Vrijdag 6 

Vrijdag 13

Vrijdag 20

Vrijdag 27

Vrijdag 3 

Vrijdag 10

Vrijdag 17

Vrijdag 24

Vrijdag 1 

Vrijdag 8 

Vrijdag 15

Vrijdag 22
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Startsein nieuwbouw kindcentrum Overloon

Samen met leerlingen van de Josefschool Overloon 
en kinderen van Spring kinderopvang, heeft wet-
houder Joost Hendriks het offi ciële startsein gege-
ven voor de nieuwbouw kindcentrum Overloon. Op 
het onthulde bouwbord staat het nieuwe kindcen-
trum afgebeeld dat eind 2023 gereed moet zijn.

In de zomer van 2020 is er door de gemeente 
groen licht gegeven voor vervangende nieuw-
bouw van de Josefschool in Overloon. De stichting 
SKOV, waar de Josefschool bij hoort, is hiervoor 
opdrachtnemer. De gemeente, SKOV-onderwijs 
en Spring kinderopvang, hebben samen afspra-
ken gemaakt om het nieuwe gebouw in te gaan 
richten als kindcentrum. Het is een langgekoester-
de wens voor alle partijen; een toekomstbesten-
dig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 14 jaar. 
Vanuit die gedachte zijn de partijen samen aan de 
slag gegaan.

Het gebouw is ontworpen na een intensief partici-
patietraject. Ook zijn ervaringen opgehaald bij an-
dere kindcentra in het land. Dit alles onder begelei-
ding van de ervaren bouwers van SORS adviesgroep. 
Henny Cremers en Jeanette Deenen, bestuurders 
van SKOV, zijn blij dat de bouw nu kan starten. Zo-
als de planning nu loopt, kunnen de kinderen over 
een jaar hun intrek nemen in dit geweldige nieuwe 
gebouw. Daar kijken alle partijen enorm naar uit. 

De afgelopen jaren is ook regelmatig overleg met 
de direct omwonenden gevoerd. Dat was soms 
wel een uitdaging met de lockdowns. Diverse bij-
eenkomsten moesten daardoor digitaal plaats-
vinden. Ook kunnen omwonenden, teamleden en 
ouders de bouw volgen via een digitale bouwapp. 
“Gelukkig kunnen we elkaar nu weer gewoon ont-
moeten, en dat doen we nog steeds. We zijn nu sa-
men aan het nadenken over de inrichting rondom 
het gebouw. Ik heb er alle vertrouwen in dat we 
ook daar goed uitkomen” zegt Cremers met een 
gulle lach.

Voortgang volgen
De voortgang van de nieuwbouw is te volgen via 
de Bouwapp. Ons bouwteam plaatst regelmatig 
nieuws in deze app. Via de Bouwapp hebben be-
trokkenen ook de mogelijkheid direct contact op te 
nemen met de Bouwgroep. 
•  Scan de QR-code of ga naar de appstore om de 

app gratis te downloaden 
•  Zoek naar het project ‘Nieuwbouw kindcentrum 

Overloon’ en klik op Volgen
•  Of klik op de BouwApp en klik op volgen

Foto: Albert Hendriks
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Nieuwe wegen... een nieuwe naam: Pelgrim van het hart

Wandelen is voor mij meer dan 
een hobby. Wandelen is mijn 
tweede natuur. Wandelen voelt 
voor mij als thuiskomen. Gaan-
deweg het afgelopen jaar, ont-
stonden er nieuwe paden in mijn 
leven. Mijn intuïtie wees mij de 
weg. Het resulteerde in een nieu-
we vorm van leven, waarbij ik 
regelmatig lange afstandswan-
delingen loop in binnen- en bui-
tenland. De nieuwe hippe term 
‘digital nomad’ past daarbij. 
Mensen die al reizend hun werk 
(deels) doen. In mijn geval mijn 
werk als Luisterkindwerker.

Naast mijn werk voor Luisterkind 
(afstemmingen en opleiding), 
wil ik ook meer gaan uitdragen 
over dat wat het wandelen ons 
als mensen kan brengen. Het letterlijk in beweging 
zijn, zet ook een innerlijke beweging op gang. De 
verbinding met de natuur buiten, helpt te verbin-
den met onze innerlijke natuur. De onbekende pa-
den die bewandeld worden, zorgen voor nieuwe 

in- en uitzichten.

Een pelgrim is op eigen kracht, 
meestal te voet, op weg naar 
een heilige plaats. Voor mij is een 
wandeltocht, steeds meer een op 
weg zijn naar mijn eigen hart. 
De heilige plaats, het doel of de 
bestemming niet buiten mezelf 
zoekende, maar juist in mezelf. 

Vanaf 28 januari organiseer ik 
daarom maandelijks een mind-
fulnesswandeling voor volwasse-
nen, van anderhalf uur, in de bos-
sen van Overloon. Tijdens deze 
wandeling gaan we aandacht 
geven aan een bepaald thema. 
Op 28 januari starten we met het 
thema: Stilte in jou.

Voor meer informatie, de overige data en aanmel-
ding. Kijk op: www.ankevanleeuwen.nl

Warme groet,
Anke van Leeuwen

Even voorstellen: Ik ben Anja Broeren en ik run Mas-
sage Praktijk Ikigai in Overloon.

Ik heb jarenlang geworsteld met migraine, tot ik 
de Japanse massages ontdekte. Vijf maanden lang 
kreeg ik elke maand een Japanse massage. Tot mijn 
verbazing zat er steeds langere tijd tussen mijn mi-
graineaanvallen. Inmiddels ben ik al zes jaar migrai-
nevrij en ik kan zeggen dat voelt echt goed; wat een 
verlichting in mijn hoofd en lichaam.

Ik vind het erg prettig om met 
mensen te werken, om ze ver-
lichting te geven of zelfs van hun 
klachten te bevrijden. Mensen 
moeten zich lekker voelen in hun 
eigen lichaam. Ik ben niet alleen 
bezig met masseren, zeker zo be-
langrijk is het luisteren en advise-
ren. Het doel is dan ook om daar 
een eenheid in te vinden, zodat 
degene die bij mij is zichzelf goed 
voelt, vandaar de naam Ikigai.

Het masseren ontdekte ik na een ontmoeting met 
Sylvia Verbruggen-Honing. Zij vertelde mij over de 
massage-opleidingen die ze gaf en hoe mooi deze 
Sabaaydi massages zijn. Ik was meteen enthousiast 
en heb mij ingeschreven voor de wellness masseur-
opleiding die ik in 8 maanden tijd heb behaald. Met-
een heb ik de doorstart gemaakt met de opleiding 
erkend Sabaaydi masseur. Die heb ik in een jaar tijd 
afgerond. Inmiddels heb ik meerdere massage-op-
leidingen gevolgd en met goed gevolg afgerond. 

Bij mij kom je voor een massage-ervaring met per-
soonlijke aandacht. Vooral mensen bij wie het 
hoofd vol zit, die stress-gerelateerde klachten heb-
ben en behoefte hebben aan of moeite hebben met 
ontspanning. Ook geef ik zwangerschaps-, kinder-, 
hoofdpijn-, en Fibromyalgiemassages. 

Neem gerust eens een kijkje op 
mijn website www.ikigaimassage.
nl, daar staan alle massages op die 
we in de Massage Praktijk geven. 
Ook kunt u bij ons terecht voor 
duo-massages. 

Met vriendelijke groet, Anja Broe-
ren
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Een bedevaart naar Lourdes is altijd bijzonder 

In 2023 gaat Stg. Overloonse Bedevaart naar Lour-
des. 
Van donderdag 4 t/m dinsdag 9 mei 2023. 

Op zondag 15 januari is er een informatiebijeen-
komst in de Pit om 11:00 uur. Is het niet mogelijk om 
op deze bijeenkomst te komen dan kunt u bellen 
naar: Jeannette Cremers 06-53516213, wij komen 
bij u aan huis voor informatie en het invullen van 
de papieren. 

Bent u CZ (Centraal Ziekenfonds) verzekerde dan 
kunt u om de 5 jaar voor een speciaal tarief mee 
naar Lourdes. Opgave is mogelijk zolang de gereser-
veerde plekken voor groep Overloon niet vol zijn.

Ook zijn wij op zoek naar begeleiders. Ben je fi t en 
in staat om rolstoelen te duwen, geef je op via de 
mail bedevaartoverloon@gmail.com
Wij nemen contact met je op. Opgave is geen ga-
rantie dat je mee kunt. Het kan zijn dat er zich vol-
doende familiebegeleiders aanmelden. Je krijgt zo 
snel mogelijk bericht. Voor pelgrims en begeleiders 
die zich hebben ingeschreven organiseren we voor 
vertrek naar Lourdes een ontmoetingsbijeenkomst.

Website Stg. Overloonse Bedevaart: https://www.
theobaldusparochie.nl/
Hier zie je de link naar Stg. Overloonse Bedevaart.

Wilmie Bongers, Jeannette Cremers en Riet van Raaij

Preferentiebeleid zorgverzekeraars per 2023

Bent u verzekerd bij 
VGZ, CZ of Menzis dan 
bent inmiddels bekend 
met het preferentiebe-
leid. Dit betekent dat de 
zorgverzekeraar bepaalt 
welk merk medicatie we 
aan u moeten afl everen. 
De stofnaam van het me-

dicijn blijft hetzelfde, maar zit in een ander jasje. 
Zorgverzekeraars kiezen voor preferentiebeleid om 
de zorgkosten te verlagen.

Vanaf 2023 gaan bijna ALLE zorgverzekeraars over 
op preferentiebeleid. Dit betekent dat een groot 
aantal medicijnen, die niet in het preferentiebeleid 
vallen, voortaan onvoldoende worden verkocht. Le-
veranciers zullen deze medicijnen niet meer inko-

pen en sommige medicijnen verdwijnen daardoor 
van de Nederlandse markt. Veel leveranciers zijn nu 
al bezig met het schrappen van deze medicijnen. 

Wat betekent dit voor u? Het is mogelijk dat uw 
merk medicijn niet meer leverbaar is in Nederland. U 
ontvangt hetzelfde medicijn, maar dan van een an-
der merk. Wij zullen u zo goed mogelijk begeleiden 
indien u van merk moet overstappen. Wij vragen 
om uw begrip. Het preferentiebeleid is een keuze 
van de zorgverzekeraar, niet van de apotheek.

Huisartsenpraktijken Van den Boom en Van Orsouw

Bedankt dat u SJIL steunt!

Bedankt allemaal dat u ons heeft gesteund door 
het kopen van oliebollen en appelbeignets tijdens 
onze actie op oudejaarsdag. Door deze steun kun-
nen we weer leuke dingen doen met en voor de 
Overloonse jeugd.

Omdat het zo’n succesvolle actie is gaan we eind 
2023 weer ons best doen om iedereen van heerlij-
ke oliebollen en appelbeignets te voorzien.

Een SJIL 2023 allemaal!Een SJIL 2023 allemaal!
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HAPPY
NEW YEAR

Let's Celebrate!

Graag proosten wij met jullie in onze vernieuwde
showroom op een mooi 2023

Zaterdag 14 januari
11u - 17u

Theobaldusweg 3 Overloon

Team Autobedrijf de Hoog

Deze dag 15% korting
op alle voorradige artikelen*

*Kijk voor de actuele voorraad op www.henkdehoog.nl

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

 

Uit op Zondag 

 

 

Waar: De Pit als bioscoop| Wanneer: zondag 15 januari 2023 | Tijd: 14:30 uur
Iedereen is welkom, ook niet-leden. Entree is gratis!

Naar de FILM Titel: La Famille Bélier
Het gaat om een doofstom gezin waarin alleen

het pubermeisje kan praten. 
Hoe leven zij met deze beperking binnen het gezin

en in hun omgeving? 
Deze fi lm is een geslaagde komedie. Geniet ervan…!

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen
Zie pagina achteraan.



10

HAPPY
NEW YEAR

Let's Celebrate!

Graag proosten wij met jullie in onze vernieuwde
showroom op een mooi 2023

Zaterdag 14 januari
11u - 17u

Theobaldusweg 3 Overloon

Team Autobedrijf de Hoog

Deze dag 15% korting
op alle voorradige artikelen*

*Kijk voor de actuele voorraad op www.henkdehoog.nl

Heeft u vragen  

of wilt u een 

afspraak? Bel:

(0478) 64 24 75

www.fysiovandervliet.nl

 

Uit op Zondag 

 

 

Waar: De Pit als bioscoop| Wanneer: zondag 15 januari 2023 | Tijd: 14:30 uur
Iedereen is welkom, ook niet-leden. Entree is gratis!

Naar de FILM Titel: La Famille Bélier
Het gaat om een doofstom gezin waarin alleen

het pubermeisje kan praten. 
Hoe leven zij met deze beperking binnen het gezin

en in hun omgeving? 
Deze fi lm is een geslaagde komedie. Geniet ervan…!

Puzzelen? Leuk...

Prijs deze keer beschikbaar gesteld door

Warme Bakker Degen
Zie pagina achteraan.

11

Wij wensen u allen een 

gelukkig, liefdevol, gezond en 

natuurlijk een muzikaal 2023! 

Bestuur en leden van Zang & theatergroep Oker kijken terug op een fijn muzikaal jaar. 

Tijdens het concert De Baton in ’t Helder namen we afscheid van Dorrie Besouw als 
dirigent en verwelkomden we op de volgende repetitie Marco Mariën. Samen met Marco 
en popkoor New Sound uit Pelt, eveneens onder zijn leiding, verzorgden wij een optreden 
in Pelt/België. Enkele dagen later mochten wij samen met Logeko en  Palet het concert 
‘Wintersurprise’ in De Pit verzorgen. Wij waren verrast door de grote opkomst en 
daarom bij deze dank aan het publiek. Wij hebben met zijn allen genoten! 

Tijdens de laatste repetitie werd het contract met Marco als nieuwe dirigent officieel 
ondertekend en ontving hij symbolisch de Oker-baton.  

Nu starten we het nieuwe jaar weer fris op en werken we toe naar het eerstvolgende 
optreden tijdens de Sing Challenge in De Schatberg te Sevenum op zondag 19 maart. 
Hierover leest u later meer. 

www.oker-overloon.nl 
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Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor 
de  warme belangstelling bij het overlijden van

Th eo Vloet - Th eej 
Zoveel mensen, bloemen, kaarten, telefoon-
tjes, lieve woorden. Samen met ons hebben jul-
lie afscheid van Th eo genomen op een manier 
waaraan wij altijd in liefde terug zullen denken.

Lien Vloet-Kersten
   Myra-Frank
            Maik-Janne
           Dennis-Lisanne
   Dorry-Ron
            Mick-Nina
   René-Inge
            Ties
           Puk

Met groot verdriet, maar vol bewondering voor 
de wijze waarop zij haar strijd gestreden heeft, 
nemen wij veel te vroeg afscheid van mijn lieve 

vrouw en mijn lieve mam

Ingrid Gruijters-Lichteveld

Ondanks haar positieve instelling en enorme 
vechtlust heeft zij de strijd niet kunnen winnen. 

Zij mocht maar 59 jaar worden.

Jan
Dennis

Familie Lichteveld
Familie Gruijters

Meester Henckensstraat 10, 5825 CS Overloon.

Wij hebben 5 januari in de Witte Hoeve in Ven-
ray afscheid genomen van Ingrid en haar daar-
na begeleid naar crematorium Boschhuizen.

Pelgrim van
het hart
Lezing Luisterkind 
17 januari, 19:30 uur

Overloon 
 

Opleiding tot Luisterkindwerker 
Start: Zaterdag 4 februari óf 

Dinsdag 14 maart
 Overloon

 
 Mindfulnesswandelingen 

Kijk voor de data op mijn website. 
 

Meer info & aanmelden:
www.ankevanleeuwen.nl
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De laatste zitting in deze ronde. De 3 sterkste paren 
in geel:
1 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 62.50%
1 Mien Kuenen & Bert Vloet 62.50%
3 Gerda & Mathieu Crooijmans 57.64%

In de rode lijn scoorden de volgende 3 paren het 
hoogst:
1 Hein Fick & Door van Tarwijk  58.33%
2 Els Bovee & Luus van Son 56.77%
3 Thea & Lex Biessels 55.73%

Einde deze ronde. De 3 paren in geel met het hoog-
ste gemiddelde waren:
1 Truus Kusters & Bert Vloet 58.32%
2 Ethel Hilhorst & Nellie Basten 54.31%
3 Piet Willems & Jac Huijs 53.83%

In de rode lijn waren de 3 paren met het hoogste 
gemiddelde:
1 José Clevers & Annie Siroen 56.49%
2 Thea & Lex Biessels 55.91%
3 Harrie de Bruijn & August Janssen 53.52% 

Net voor de kerst een vrije kerstdrive. De 3 besten 
in lijn 1:
1 Ethel Hilhorst & Nellie Basten 62.78%
2 Ricky Henckens & Leny Jansen  59.33%
3 Jo de Backer & Jos van de Pas 59.27%

In lijn 2 waren de 3 paren met de hoogste score:
1 Gerda & Mathieu Crooijmans 66.46%
2 Els Bovee & Wil ten Horn 56.42%
3 Marijke van den Boom &
   Aike van Glabbeek 55.87%

Na kerst opnieuw een vrije drive. De 3 sterkste paren 
in lijn 1:
1 Adele van Leuken & Leo van Grootel 60.31%
2 Ethel Hilhorst & Nellie Basten 59.24%
3 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 55.57%

In lijn 2 waren de hoogst scorende paren:
1 Tonny van Ham & Mieke Stappers 65.63%
2 Marijke van den Boom &
    Aike van Glabbeek 60.63%
3 José Clevers & Truus Kusters 56.25%
3 Mien Kuenen & Piet Willems 56.25%

♠♣ ♥♦

Stilte dag

'Vanuit stilstand weer in beweging 
komen.'

Op 5 februari organiseert Bij Loes een stilte dag 
voor vrouwen, op de inspirerende locatie ’t Helder 
in Overloon. 

Een dag voor vertraging, verstilling en bezinning.

Hoe ziet de dag eruit?
Op deze dag neem ik jou mee de volledige stilte in. 
Denk aan meditatie, journalen, ademwerk, stilte-
wandeling, energetische oefeningen.

We volgen de natuurlijke fl ow van de seizoenen.
Zomer: Releasen van energie
Herfst: Langzaam de vertraging en verstilling in, los-
laten
Winter: Totale stilte en luisteren wat geboren wil 
worden, intenties zetten
Lente: Zachtjes in beweging komen, gevoed en op-
geladen. Klaar voor het nieuwe

Deze dag is voor jou als je:
- bewust tot stilstand wilt komen;
- behoefte hebt aan refl ectie en bezinning;

- zonder de ruis van de wereld om je heen;
- tot nieuwe inzichten wilt komen die richting ge-
ven;
- om van daaruit weer bewust in beweging te ko-
men.

Je bent meer dan welkom mooie vrouw!

Over Loes
Ik ben energetisch en systemisch vrouwencoach en 
begeleidt op bezielde wijze vrouwen bij het beli-
chamen van vrouwelijk leiderschap: regie nemen 
over je leven vanuit je vrouwenkracht. 
Tijdens deze stilte dag laat ik je vertragen en ver-
stillen vanuit de krachtigste energiebron voor vrou-
wen: de vrouwelijke energie.

Praktisch
Zondag 5 februari van 9:30 tot 16:00
‘t Helder in Overloon
Ticket t/m 15 januari € 89,00, daarna €111,00
meer info: www.bij-loes.nl
Ticket kopen via onderstaande QR code of via:
https://bij-loes.nl/product/stilte-dag/
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Het Weer
December vrijwel normaal. Jaar 
2022 droog en extreem zonnig.

Tot aan deze maand toe was het 
altijd erg droog en tot de laatste 
periode van deze eerste winter-

maand was dat niet anders. We begonnen met een 
noordelijke stroming en daardoor waren de tem-
peraturen zeer gematigd. Toch bleef het de eerste 
week wel vorstvrij, maar ook extreem somber. Van 
de eerste 11 dagen waren er 8 dagen waarbij de zon 
geen enkele kans kreeg om door te breken. Nadien 
volgde een paar fraaie heldere winterdagen. De 
temperaturen gingen fl ink onderuit en bracht op 7 
dagen matige vorst. De laagste waarde kon ik op de 
14e december noteren. Het kwik daalde naar -8.2 
graden en er kwamen nog 5 ijsdagen voor. 
Vanaf de 19e was het gedaan met het wintertje. 
De wind trok verder aan en bracht steeds zachte-
re lucht naar onze omgeving, met het hoogtepunt 
aan het einde van de maand. Daarvoor trokken er 
steeds storingen over onze regio en die brachten 
fl ink wat regen. Hiermee werd het tekort aan neer-
slag ruimschoots goedgemaakt. Op 3 dagen viel er 
meer dan 10 mm. De hoogste dagsom, met bijna 18 
mm, kon ik op de laatste dag van het jaar in het 
bestand aanbrengen. Op mijn station viel 92 mm te-
gen 74 mm normaal. Op enkele plaatsen in de regio 
viel meer dan 100 mm. De laatste 2 weken, en ook 
beide kerstdagen, verliepen zeer zacht. Op de 31e 
december sneuvelde nog enkele records. Ondanks 
de vrijwel zonloze en verregende dag steeg de tem-
peratuur naar een ongekend hoge waarde. Het 
werd 17.2 graden. Niet alleen een dagrecord, maar 

ook de warmste decemberdag ooit. Arcen haalde 
een temperatuur van 17.6 gr.
Ook de nachttemperatuur van 12.6 graden bete-
kende een record. De daaropvolgende jaarwisseling 
bracht met bijna 16 graden ook een record.
Het aantal zonuren bleef steken op 49 uren, nor-
maal schijnt de zon 56 uren.

Net als de voorgaande jaren was het in 2022 fl ink 
warm, droog en nu zelfs record zonnig. De warm-
tebron scheen hier 2192 uren en dat is 7 uren meer 
dan het extreem zonnige jaar 2018. Het 30-jarig ge-
middelde bedraagt 1740 uren. Januari en december 
waren de enige maanden met een klein tekort. Iets 
te natte maanden waren februari, september en de-
cember. De overige maanden hadden vaak een fl ink 
tekort aan neerslag. Daardoor is het jaartotaal op 
mijn station met 612 mm, 142 mm te laag uitgeko-
men. Dus alweer een erg droog jaar, zoals de laatste 
jaren zijn voorgekomen. Niet verwonderlijk dat het 
grondwaterpeil nog altijd ruim beneden normaal 
uitkomt. 
Het jaar 2022 is een zeer warm jaar geworden. Een 
gedeelde eerste plaats met het jaar 2020 uitgeko-
men op 12.0 graden. Normaal is 10.6 graden.

Inmiddels zijn we aan het nieuwe jaar begonnen. Na 
de extreem zachte start nog altijd geen echt winter-
weer te bekennen. Hoe het verder gaat kun je ver-
nemen als je afstemt op radio MAASLAND FM 89.6. 
Via mijn dagelijkse weerpraatje en wel om 12:30 en 
13:30 uur en ook in de avonduren met herhalingen.  

Weerman Bert Vloet

Het nieuwe jaar is alweer een aantalpaar dagen 
oud. De tijd vliegt. Het afgelopen jaar was het hard 
werken voor de mensen van de Oude Schoenen-
doos. Negatieven sorteren, tentoonstelling organi-
seren, diverse lezingen verzorgen enz.

Onze zorgen over ons onderkomen waren erg aan-
wezig. Kunnen we blijven of moeten we verhuizen 
naar wie weet waar? Gelukkig kunnen en mogen 
we blijven op onze huidige stek. Ook daar moet ste-
vig opgeruimd worden. We zijn er druk mee bezig.
Tijdens de tentoonstelling hebben we veel tips en 
namen gekregen om aan te vullen op de site. Veel is 
al gedaan, veel moet nog gebeuren. We krijgen er 
weer zicht op.

Na het overlijden van onze voorzitter Piet Marcellis 
in januari 2022 waren we ontdaan en het heeft even 
geduurd voor we onze schouders weer konden zet-
ten onder het werk wat gedaan moest worden. De 
tentoonstelling heeft ons daar zeker bij geholpen.

Wij willen iedereen die ons heeft gesteund met wat 
dan ook, heel hartelijk bedanken. De lieve woor-
den, de giften in de schoenendoos bij de uitgang 
van de kerk, de hulp op afstand en noem maar op.
Voor ieder de beste wensen voor 2023 en graag tot 
ziens, mails of persoonlijk.

Bestuur stg. de Oude schoenendoos
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
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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.

Steiger huren Overloon 
Rolsteiger met een werkhoogte van 8.5 mtr. 

Kamersteigers voor binnen/buiten 

Info:  0622414393 

      
      
      
 

   0478-641693 / info@cijferlandoverloon.nl 
   www.cijferlandoverloon.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 

 VVeeeell ggeelluukk,, lliieeffddee eenn ggeezzoonnddhheeiidd iinn 22002233!! 
 1177 jjaann.. LLeezziinngg LLuuiisstteerrkkiinndd ddoooorr AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn 1188 jjaann.. VVrroouuwweenncciirrkkeell ddoooorr ‘‘BBiijj LLooeess’’ 2200 jjaann..  FFaammiilliieeooppsstteelllliinnggeenn HHeellddeerr iinn VVeerrbbiinnddiinngg 2244 jjaann.. EEnnggeelleennaavvoonndd mmeett MMaarriieellllee BBeekkss 2266 jjaann.. WWoorrkksshhoopp iinnnneerrlliijjkk vvuuuurrbboorrdd mmaakkeenn 2299 jjaann.. DDuubbbbeellccoonncceerrtt PPaauull VVeennss,, HHeerrmmaann VVeerrhheeiijjeenn eenn EEllss DDeenneesssseenn –– LLiieeddeerreenn,, kkllaannkksscchhaalleenn,, hhaarrppssppeell 44 ffeebbrr.. SSttaarrtt oopplleeiiddiinngg LLuuiisstteerrkkiinndd –– AAnnkkee vvaann LLeeeeuuwweenn  AAggeennddaa,, mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee eenn aaaannmmeellddeenn kkiijjkk oopp oonnzzee wweebbssiittee!! NNiieeuuwwssbbrriieeff oonnttvvaannggeenn SSttuuuurr eeeenn eemmaaiill!! 
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Gemeentenieuws 20-12-2022 en 3-1-2023

Beheer gemeentebossen Land van Cuijk 2022
Werkzaamheden Overloon

De gemeente Land van Cuijk is trotse eigenaar van 
circa 1.329 hectare bos. Veel van deze bossen zijn in 
het begin van de vorige eeuw aangeplant om ons 
te voorzien in onze houtbehoefte. Met name vanuit 
de mijnbouw was de vraag naar hout groot. Bossen 
anno 2022 hebben veel meer functies dan alleen die 
van houtproductie. Zo hebben de functies natuur 
en recreatie tegenwoordig een belangrijke positie 
ingenomen in ons bosbeheer.
Om ervoor te zorgen dat er een bos ontstaat dat 
ook kan voldoen aan de behoeftes die vanuit deze 
functies gesteld worden, is goed bosbeheer essen-
tieel.

Houtoogst
Deze winterperiode vindt er in het bosgebied rond-
om Overloon een houtoogst plaats. Dit is in de ge-
bieden het Helder, Siberië en Hondsbergen. Een 
houtoogst vormt het bos en is een belangrijke be-
heermaatregel. 
De bossen die we beheren zijn van oudsher aange-

plant voor de houtproductie. Ze bestaan vooral uit 
monotone houtopstanden (bos met weinig diversi-
teit in soorten en leeftijdsopbouw). De soortkeuze 
was toen alleen gericht met als doel de productie 
van hout in zo’n kort mogelijke periode (hoofd-
zakelijk naaldbomen). Daarbij zijn de bomen zo 
dicht op elkaar aangeplant dat er weinig daglicht 
de bodem kan bereiken. Andere boomsoorten krij-
gen daardoor geen kans om zich te vestigen in het 
bos waardoor natuurlijke bosverjonging uitblijft.
Dit maakt dat de bossen gevoelig zijn voor verande-
ringen van het klimaat, maar ook voor ziekten en 
plagen. Als gevolg van de droge zomers is er een 
explosieve toename van bastkevers (letterzetter). 
Met name de bomensoorten die gevoelig zijn voor 
droogte hebben daar last en sterven massaal.

Gezond bos door kappen
Om het bos gezond te houden en zorg te dragen 
dat er weer een veerkrachtig en weerbaar bos ont-
staat worden deze bomen gekapt en planten we 
daar waar nodig weer een divers bos terug. Door 
het uitvoeren van een houtoogst (bomen kappen) 
ontstaan er open ruimtes in het kronen dak. Hier-
door kan het daglicht weer de bodem bereiken en 
komt natuurlijke bosverjonging op gang. De bomen 
die niet gekapt worden komen vrijer te staan waar-
door ze weer ruimte hebben om te groeien.

Verantwoord bosbeheer
De bossen van de gemeente Land van Cuijk zijn 
FSC®-gecertifi ceerd (FSC = Forest Stewardship 
Council). Dat wil zeggen dat het bosbeheer voldoet 
aan de FSC-standaard voor verantwoord bosbeheer. 
Deze zogenaamde FSC-standaard (ook wel de princi-
pes en criteria) voor verantwoord bosbeheer brengt 
sociale-, milieu- en economische belangen in balans. 
Volgens dit standaard uitgevoerd bosbeheer met de 

  de beste wensen 
vanuit ons  
nieuwe land 
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• Dakinspectie, onderhoud en renovatie
• Platte daken  kunststof en bitumineuze
• Dakgoten  reinigen en renoveren
• (Spoed-)reparatie

Tel.  06-41861929 E-mail    janssendakwerkenoverloon@outlook.com

Samen met u op weg naar een persoonlijk afscheid

0478 588 889  dag en nacht bereikbaar  0485 523 043
www.goemansuitvaartzorg.nl
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2023
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
KBO, Uit op Zondag, fi lm La Fa-
mille Bélier, de Pit, 14:30 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
25 januari
OVO, Filmavond, Museumzicht, 
20:00 uur
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
31 januari
KBO, Samen Eten en Ontmoeten 
bij Restaurant Broer en Zus, Aan-
vang 17.30 uur
8 februari
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
8 februari
EHBO, Ledenvergadering en BBQ
8 februari
OVO, Jaarvergadering, de Pit, 
20:00 uur
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
8 maart
OVO, Internationale Vrouwen-
dag, de Pit, 20:00 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

hieraan gekoppelde houtproductie, beschermt de 
huidige en toekomstige generatie bossen.
Voordat de houtoogst daadwerkelijk van start kan 
gaan worden alle percelen waar geoogst wordt ge-
controleerd op de aanwezigheid van beschermde 
fl ora en fauna. Deze natuurcheck gebeurt in het ka-
der van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer die 
ervoor zorgt dat er gewerkt wordt binnen de kaders 
van de Wet Natuurbescherming.

Wat merk je van de werkzaamheden in het bos?
Tijdens de werkzaamheden worden panelen in het 
bos geplaatst met informatie over het beheer dat 
wordt uitgevoerd. Op sommige locaties is het nodig 
aangrenzende wegen en paden tijdelijk af te slui-
ten vanwege de veiligheid. Uiteraard wordt gepro-
beerd de overlast voor recreanten tot een minimum 
te beperken.
Mocht u vragen hebben over het beheer of andere 
zaken met betrekking tot de bossen van de gemeen-
te Land van Cuijk, dan kunt u contact opnemen met 
Pieter Keiren, toezichthouder Natuur & Landschap 
via 0485 - 854000. 

Bomenonderhoud gemeente Land van Cuijk 2023
In de gemeente Land van Cuijk wordt ieder jaar 
ongeveer een vierde deel van het gemeentelijk bo-
menbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze 

komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar 
aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de 
bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld 
aan het handhaven van een minimale doorrijhoog-
te of het verwijderen van dode takken. Indien nodig 
wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval 
gekapt. 
Dit jaar worden de bomen in gebied Zuid door de 
fi rma Jos Kanters Groenvoorziening uit Erp ge-
snoeid in de periode januari tot en met juli 2023. 
Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien we-
gens gezondheids- of veiligheidsredenen direct no-
dig is, worden met voorrang aangepakt.
Gedurende deze werkzaamheden kunt u enige hin-
der hiervan ondervinden. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.

Fietsen voor Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van 
4-18 jaar. De Stichting heeft een grote behoefte aan 
tweedehands (kinder)fi etsen. Heeft u een fi ets staan 
die u niet meer gebruikt en maakt u daar graag een 
ander blij mee?
Neem dan contact op met leergeld Land van Cuijk 
via: 
info@leergeldlandvancuijk.nl of 06-255 945 98

Agenda
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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 

HAARWERKEN VOOR 
ALLE HAARPROBLEMEN

met mooi haar meer 
zelfvertrouwen!

MEER INFO?
BEL ONS OF KIJK OP DE SITE

BETROKKEN   |   PERSOONLIJK   |   KWALITEIT 
BETROUWBAAR   |   ERVAREN   |   PROFESSIONEEL
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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
29 maart
OVO, Thema avond, de Pit, 20:00 
uur
3 t/m 6 april
KBO, Oosterse dagen
8 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 april
Freunde Echo, Muziekavond 
Freunde Echo en ???
12 april
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 april
EHBO, Herhalingsles, de Pit, 20:00 
uur
12 april
OVO, Wandeling, verzamelen bij 
de kerk, 19:00 uur
16 april
KBO, Uit op Zondag, 14:30 uur
17 april
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
18 april
OVO, Reisje, verzamelen bij de 
kerk, 08:30 uur
22 april
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
27 april
Koningsdag, Oranjefeesten
3 mei
OVO, Thema avond, de Pit, 20:00 
uur
4 t/m 9 mei
KBO, samen eten en ontmoeten, 
Broer en Zus, 17:30 uur.
6 mei
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
7 mei
Freunde Echo, Frühschoppen, ‘t 
Helder
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
24 mei
OVO, Afsluitingsavond, de Pit, 
18:00 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
11 oktober
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
21 oktober
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
29 oktober
Freunde Echo, Fenmiddag
4 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
8 november
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
12 november
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 november
KBO, Kijk op Kunst, de Pit
18 november
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
23 november
KBO, Ledenvergadering, de Pit
2 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
10 december
KBO, Uit op Zondag, de Pit, 14:30 
uur
13 december
KBO, Koken voor Ouderen, de 
Pit, 12:00 uur
16 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 uur
21 december
KBO, Kerstviering
30 december
Gilde, oud papier inzameling, De 
Oude Molen, 9:00 – 12:00 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 
telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 15 januari.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen

De winnaars van de puzzels in de uitgave van 14 december zijn: Frank Wijnho-
ven (Prijs beschikbaar gesteld door MARGO BEAUTY EN ISMAKOGIE). Court Ver-
straaten en Nathalie van Dommelen (Prijs beschikbaar gesteld door Multicopy 
Venray (onze drukker van Ons Eigen Erf).

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.

ADIOS
BANKETLETTER
CACAO
EENSPAN
FINSTERWOLDE
FRIET
GERUST
HARTIG
IMAGO
KALOT
KARAF
KORAN
LUCHT
MULCH

NOOIT
ONDIEP
POEDOE
PORIE
ROUTE
ROZET
SALOON
SCHOON
STRAK
TOMELOOS
TROTTOIR
VLASLAND
VOORVERING

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

9 7 3
7 9 6 5

4
7 2 1

1 3 4
5 3
3

4 2 6 5
2 1 8
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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 
telefoonnummer.

Inleverdatum uiterlijk zondag 15 januari.
De prijs wordt deze keer beschikbaar gesteld door Warme Bakker Degen

De winnaars van de puzzels in de uitgave van 14 december zijn: Frank Wijnho-
ven (Prijs beschikbaar gesteld door MARGO BEAUTY EN ISMAKOGIE). Court Ver-
straaten en Nathalie van Dommelen (Prijs beschikbaar gesteld door Multicopy 
Venray (onze drukker van Ons Eigen Erf).

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.

ADIOS
BANKETLETTER
CACAO
EENSPAN
FINSTERWOLDE
FRIET
GERUST
HARTIG
IMAGO
KALOT
KARAF
KORAN
LUCHT
MULCH

NOOIT
ONDIEP
POEDOE
PORIE
ROUTE
ROZET
SALOON
SCHOON
STRAK
TOMELOOS
TROTTOIR
VLASLAND
VOORVERING

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

9 7 3
7 9 6 5

4
7 2 1

1 3 4
5 3
3

4 2 6 5
2 1 8
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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  

•
•
•

•
•
•
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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 2023:  € 15,--

Bankrekening: NL36RABO0141410469

Kopij en/of advertenties voor

de uitgave van   25 januari
aanleveren uiterlijk 18 januari 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 u graag helpen 

een persoonlijk cadeautje 
uit te zoeken 

wwww.bloems-overloon.nl

 

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

vanuit het hart verbinden bij afscheid

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


