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Steakhuys bij Hallo Holland
OVERLOON - Restaurant 
‘Steakhuys Leuke Broeders’ 
in Overloon is benaderd 
door RTL 4 om deel te nemen 
aan het televisieprogramma 
Hallo Holland. In het RTL 4-
programma gaat elke week 
één gezin op bezoek in een 
mooi en interessant stukje 
Nederland.
Het in februari 2012 ge-
opende Steakhuys heeft een 
unieke aankleding. Alles, 
zowel binnen als buiten, is 
in stijl van het ruige Wilde 
Westen. De ongedwongen 
sfeer, heerlijk Bourgondisch 
eten en regelmatig live mu-
ziek, hebben geresulteerd in 
een bijzondere combinatie 
van Brabantse gezelligheid 
en het ruige Wilde Westen. 

Het is een plek waar gasten 
komen om te genieten.
Afgelopen zaterdagavond 
heeft de cameraploeg van 

RTL een kort filmpje opge-
nomen. De uitzending is op 
31 december  om 13.30 uur 
en 1 januari om 14.30 uur.

Steakhuys Leuke Broeders vertegenwoordigt regio in Hallo 
Holland (RTL 4).

‘Goede, blijvende dingen’
Vervolg van voorpagina
BOXMEER - Burgemeester 
Karel van Soest kijkt terug 
op een druk jaar. “De her-
denking van 70 jaar vrijheid 
heeft veel goede, blijvende 
dingen opgeleverd, zoals 
boeken in enkele dorpen en 
interviews door leerlingen. 
Alle kernen hebben meege-
daan. Tot 15 mei loopt de 
herdenking, die dan afge-
sloten gaat worden met een 
soort bevrijdingsfestival, 
een avond met alle hoogte-
punten.”
In het verlengde van vrij-
heid staat de komst van 
het asielzoekerscentrum. 
“Mensen uit oorlogsgebie-
den die hier hun vrijheid 
hopen te vinden.” Ook het 
oorlogsmuseum in Over-
loon staat in het teken van 
vrijheid. “De provincie staat 
nu ook steeds meer achter 

de toekomstplannen om uit 
te mogen breiden en moder-
niseren.”
Niet over alles was Van 
Soest content in 2014. “De 
theepotjes-kwestie heeft 
sporen achtergelaten. Alsof 
het persoonlijk gewin van 
ons bestuurders was. De in-
tegriteit mag niet in het ge-
ding komen. Politie en jus-
titie zijn nog niet klaar met 
hun onderzoek.”
Het komend jaar is voor de 
gemeente de start van de 
uitvoering van de transities 
in onder meer de zorg. Ook 
wordt gewerkt aan het weg-
werken van achterstanden 
in de woningbouw. Werkge-
legenheid staat hoog op de 
agenda. “Denk aan een bu-
reau voor aquinsitie van be-
drijventerreinen, maar werk 
ook samen in projecten met 
onze Duitse buren.” 

Goede voornemens: meer 
sporten en minder pesten

Mijn laatste stukkie van het jaar. In 
deze dagen heb ik altijd de neiging 
om terug te blikken. Peinzend op 

de bank thuis bedenk ik wat er is gebeurd 
in 2014. Een enerverend jaartje op het 
werk. Meer en harder werken, met minder 
mensen. Afscheid genomen van dierbare 
collega’s. Dat hakt er soms wel in. 

Kantoorhumor is aparte humor, zo 
bleek ook de afgelopen tijd weer. Ik 
doe wel eens voorzetje over mijn 

(wereld)problemen, mijn redactiecollega’s 
koppen die dan als een ervaren spits in. 
Soms is het wat pesterig, maar niet gemeen 
gemeend. Pesten op het werk, er zijn werk-
nemers die er veel last van hebben. Ik niet, 
ik weet hoe ze zijn mijn collega’s. 

De jongedame die de regio Nijmegen 
bestiert (of verstiert, haha, ik kan 
dus ook pesten) heeft het vaak over 

de leeftijd van twee van haar mannelijke 

collega’s. Dit duo dat Boxmeer en Cuijk 
onder zijn hoede heeft, is de vijftig gepas-
seerd. En we mogen dan Abraham kort 
geleden zijn tegen gekomen, met passie 
werken wij als ware jonge matadoren elke 
week weer aan prachtige kranten. 

De Brug in Nijmegen is vaak de dikste 
krant van de week, met uw BW als 
goede tweede. Maar ik win met 

afstand door lijfelijke aanwezigheid: ik 
ben eigenlijk altijd de dikste. Daarom ga 
ik volgend jaar meer sporten. En als mijn 
collega’s mij ook ontzien, ga ik minder 
terugpesten. ‘Kritisch beginnen, maar 
positief eindigen’, schreef dit jaar een 
collega van De Gelderlander over mij in 
een mooi interview. Als uw columnist, 
eindredacteur en stukjesschrijver wens ik 
u een goed, gezond en liefdevol 2015 toe. 
Dat het in Boksmèr weer een prachtig jaar 
mag worden. Hojje wa.

BOkkig                                       TwaN DOHMEN

KORT NIEUWS

Lintjes bij twee 
leden brandweer

BOXMEER - Twee brand-
weermannen ontvingen 
op zaterdag 20 december 
de Koninklijke onder-
scheiding Lid in de orde 
van Oranje Nassai. Dit 
vond plaats tijdens hun 
officiële afscheid op de 
korpsavond van de vrij-
willige brandweer.
De 55-jarige Herman Jans-
sen was vanaf 1988 lid 
van de vrijwillige brand-
weer van Boxmeer. Marc 
Siebers was vanaf 1989 
lid van de vrijwillige 
brandweer van Boxmeer. 
De Boxmerenaar is 56 jaar 
oud.

‘Bussluis open  in 
weekenden en 
vakanties’ (VVD)

BOXMEER - De gemeen-
teraad ontving een mail 
van een Boxmeerse over 
de bussluis bij Metameer. 
Zij geeft aan hierover een 
brief te hebben geschre-
ven aan het college. In 
de mail pleit ze voor een 
beperkte openstelling van 
de bussluis op tijden dat 
de scholen gesloten zijn. 
Het verkeer moet nu door 
een woonwijk heen om bij 
het station te komen. Om-
rijden via het industrie-
terrein brengt nog meer 
druk op de overweg nabij 
het station.
VVD-raadslid Judith Log-
tens steunt deze mening. 
“De wijk wordt zo wel op 
slot gezet. De gemeente-
raad heeft nog geen zeven 
weken geleden het be-
stemmingsplan Boxmeer 
Zuidwest vastgesteld. Het 
desbetreffende gedeelte is 
als verkeer bestemd. Dus 
onder andere voor wegen. 
De toegankelijkheid is ge-
regeld via een verkeersbe-
sluit. Een heroverweging 
is zeker op zijn plaats, ze-
ker nu kennelijk de raad in 
het nu geldende bestem-
mingsplan op dat niveau 
in elk geval geen beletsel 
heeft aangebracht.”
Logtens: “Is het college 
het met de VVD eens dat 
het mogelijk moet zijn 
om de bussluis in de Sta-
tionsweg open te stellen 
in weekenden en vakan-
ties aangezien er in die 
perioden geen reden is 
voor de veiligheid van de 
schoolgaande jeugd het 
autoverkeer in die straat 
te weren?”

actie Morgana
BOXMEER - Korte dagen, 
lange nachten: nog even 
lekker blijven liggen. Ga 
eens een keertje lekker 
vroeg naar bed of slaap 
extra lang uit. “Dat wordt 
nog fijner in een bed dat 
op jouw lijf is geschre-
ven. Bijvoorbeeld onder 
een heerlijk warm donzen 
dekbed. Daar kun je ei-
genlijk nooit te lang onder 
liggen. Haal dat comforta-
bele dekbed en bijpassend 
bedtextiel in huis voordat 
het hartje winter is!”, al-
dus Morgana de Best Noy 
in Boxmeer.

www.morgana.nl

Nepomuk klaar voor toekomst
Met een nieuwe website 
investeert Nepomuk zoals 
het zelf zegt ‘met het 
verleden in de toekomst’. 
Een interactieve 
website moet onder 
meer bij jongeren de 
interesse wekken voor 
de Boxmeerse historie. 
Een koerswijziging, 
zonder dat de meer dan 
tweehonderd leden 
zich terkort hoeven te 
voelen. Want de huidige 
activiteiten als lezingen 
en themabijeenkomsten 
blijven.

Door Twan Dohmen

BOXMEER - Gedegen, leuk, 
uitdagend, interessant en 
modern. Voorzitter Dick Jet-
ten, Dick Reijnen en Patrick 
Peeters presenteren de nieu-
we website aan een zaal vol 
belangstellende leden. “Het 
was een hele zoektoch om 
het digitale pad op te gaan”, 
erkent Jetten. 
Vier jaar geleden kreeg Ne-
pomuk een bijdrage van 
ruim 4 mille van de Rabo-
bank voor het maken van de 
website. Reden voor de om-
slag is nieuwe doelgroepen 
te willen bereiken. 

Een kwart eeuw hield de 
Historische Vereniging uit 
Boxmeer de jaarlijkse ten-
toonstelling in de Nepo-
mukkapel aan de Veerstraat. 
Tijdens de Vaart waren het 
altijd drukke weekenden. 
“Maar wij wilden weer eens 
wat anders”, vertelt Jetten. 
“Naar buiten treden met 
de blik vooruit. Afgelopen 
jaar hebben wij gesnuffeld 
en dingen uitgeprobeerd. 
Zo hadden wij een digitale 

wandelingen over oud Box-
meer georganiseerd. Loven-
de reacties kregen wij van 
onze leden.”
Hoewel Nepomuk-lid Reij-
nen al een populaire we-
blog onderhield, heeft de 
vereniging nu ook de keuze 
voor internet gemaakt. “Een 
ideaal medium, maar een 
website kan binnen een jaar 
al verouderd raken, daarom 
is het een interactieve site 
geworden, waar wij zelf het 

beheer en onderhoud van de 
‘content’ aan hebben. Met de 
nieuwste technieken heeft 
Cybox uit Boxmeer, een jon-
ge club enthousiaste webde-
signers, de site kunnen ma-
ken”, licht Reijnen toe.
Op de website een schat aan 
informatie. Met een uitge-
breid archief van markante 
Boxmerenaren, maar ook 
een overzicht van de lezin-
gen en tentoonstellingen. 
Het leukste van alles: met 

de computermuis over het 
beeldscherm scrollen. Een 
moderne foto maakt dan 
vanzelf plaats voor een oude 
prent van bijvoorbeeld het 
stamhuis van de vereniging, 
de Nepomukkapel. Een 
mooie afwisseling van oud 
met nieuw.
Behalve dat de site de jeugd 
moet aanspreken is het pro-
ject ook voor ‘iets van ons-
zelf’, benadrukt voorzitter 
Jetten. “Wij willen het stof 
van de historie afblazen. 
Een rustige site, kleurrijk, 
maar ook duidelijk en ge-
bruiksvriendelijk.”
En passent presenteerde 
Reijnen zich als de maker 
van de facebook-pagina 
‘Kiek daor Boxmeer, oe 
toch witte nog’. Een pagina 
helemaal in de streektaal. 
Met hulp via sociale media 
en meer dan zevenhonderd 
volgers op deze pagina wil 
Nepomuk zich nog meer be-
kend maken en profileren bij 
de Boxmerenaren. “De aan-
loop is prima, de verwach-
tingen zijn groot. De website 
is al goed gevuld, maar er 
komt nog veel meer”, belooft 
voorzitter Jetten.
Met de tablet en smartphone 
op pad in Boxmeer, het kan 
straks ook allemaal. Nepo-
muk is klaar voor de toe-
komst.  

www.nepomukboxmeer.nl

Dick Reijnen (links), Toke Lucassen en voorzitter Dick Jetten presenteren de website van Historische 
Vereniging Nepomuk.       (Foto: Tom Oosthout)
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