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Jan Nillesen 35 jaar in Concordia

27 november 2013

op 13-jarige leeftijd zijn eerste werkzaamheden
verrichtte in het café, had hij geen horecaopleiding
gevolgd. Zijn eigenlijke beroep is namelijk constructiebankwerker. Dus moest hij een horecacursus
gaan volgen. In diezelfde jaren kregen De Wildeman en De Zwaan ook nieuwe uitbaters, dus gingen ze gezamenlijk naar deze cursus. Die tien jaar
werden er uiteindelijk wat meer. Jan zag dat er in
Concordia wel een goede toekomst zat, en besloot
om in 1983 een stuk aan de bestaande zaal te
bouwen en er tevens een kleiner zaaltje aan toe te
voegen. Als er grote evenementen werden gehouden bleek de zaal in de praktijk toch wel aan de
kleine kant. Een optreden van de Hop Swing Band
gaf de doorslag, om tot een verbouwing over te
gaan. Veel leden van de familie werden ingeschakeld en de verbouwing was snel gerealiseerd.

Op 30 november is het groot feest in Zalencentrum
Concordia. Eigenaar Jan Nillesen zit dan
35 jaar "in het vak", en hij wil dat met een groot
feest vieren, met veel muziek en vooral gezelligheid.

Nadat de Gemeente Vierlingsbeek werd opgeheven
kreeg Jan in 1998 het aanbod om het oude gemeentehuis over te nemen, en er een nieuwe horecazaak
van te maken. Hij kreeg 3 weken om te beslissen.
Dit betekende dat hij binnen die tijd een tekening
van het nieuwe pand moest maken, en alles moest
doorrekenen. Gelukkig kon een familielid, die veel
ervaring had met het inrichten van horecazaken,
hem daarbij intensief ondersteunen. De grote verbouwing liep echter keer op keer vertragingen op.
Zo lag o.a. vanwege de stankcirkel van een agrarisch bedrijf, dat in de buurt gevestigd was, de
bouw enkele maanden stil. Er moest veel worden
gesloopt, gebouwd en verbouwd. Overal nieuwe
betonnen vloeren en heel veel sanitair moest worden aangesloten. Ook de bodemsanering van de
oude brandweerkazerne en de vele voorschriften
zorgden ervoor dat pas met Pinksteren 2002 het
nieuwe Zalencentrum Concordia officieel kon worden geopend.
Verenigingen kunnen hun activiteiten en creativiteit
bij Jan in de zaak kwijt, er wordt ze vaak geen strobreed in de weg gelegd. Veel verenigingen maken
hier dan ook dankbaar gebruik van. Bij grote activiteiten kan Jan een beroep doen op een team van
7 personen, De werksituatie (rooting) is optimaal,
waardoor het werken gemakkelijk is. Er zijn ook verenigingen die vrijwilligers leveren om mee te helpen,
waardoor natuurlijk de kosten worden gedrukt.
zie vervolg op pagina 2 en 3

Jan Nillesen bezig met z’n grote hobby:
het bespelen van de saxofoon.
Met Pasen 1978 werd Jan de nieuwe uitbater van
Concordia, nadat zijn vader had aangegeven dat
hij de zaak wou verkopen. Aanvankelijk was Jan
van plan om het tien jaar vol te houden. In die tijd
was Concordia een café en zaal waar vooral veel
verenigingen gebruik van maakten. Hoewel Jan al
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Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
27 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Djembe 		
Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
29 nov KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof
30 nov Ophalen oud papier: Evergreen,
tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden? 		
Valentinus 632426 draaien!
30 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Sinterklaas bezoekt Bibliobeek
30 nov Concordia: Jan Nillesen 35 jaar
kastelein; aanvang 20:00 uur in
Concordia. Met muziek van:
COLD TURKEY, feestband UNIEK en 		
Live concert van U2NL
3 dec Gêf ’t dûr: Bekse Bootcamp.
Van 19.30 tot 20:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
3 dec Gêf ’t dûr: Beek Social Media:
Facebook. Van 20.00 tot 21:30 uur;
Aanmelden en info op
www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
3 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
9-22 dec JOC: ophalen bestellingen
50e oliebollenactie
10 dec Gêf ’t dûr: Wijnproeverij
Van 20.00 tot 22:00 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 dec Gêf ’t dûr: Beek Beweegt; Hardloop en
Wandeltraining Bekse Bruggenloop
Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 dec VOVG: kerstmarkt
15 dec Koningskerkje: concert & Co
17 dec KBO: Kerstviering in Concordia
18 dec VOVG: kerstviering
21 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
22 dec Groenings koor: Kerstconcert met 		
Stadskoor Grave, Elisabethkerk in Grave
aanvang 19:30 uur

Van de redactie:
Ons dorp bruist van het leven...
• Jan 35 jaar kastelein
• Peter auteur van zijn: Even een boodschap
doen.
• Prins Ron en zijn Yvon bij de Keischieters.
• Piet van de Plus: met recht trots op de
nieuwe Plus in Overloon.
Zalencentrum Concordia ligt er vrij en fier bij
na de sloop van naast gelegen pand...
Klaar voor het feest van Jan!
Klaar voor...?????
De volgende uitgave is alweer het
Kerstnummer en daarmee de laatste Globaal
van 2013!
Houdt u er rekening mee dat de kopij de periode t/m 15 januari 2014 overbrugd!

EVENEMENTEN:
2013:
31 dec

JOC: 50e oliebollenactie, bezorgen
bestellingen

2014:
4 jan
20 jan

De Keieschieters: Groeningseavond
Gêf ’t dûr: Beek Overig: Wie ben ik.
Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en
info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
25 jan
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
31 jan
KBO: feest 60 jaar KBO
8 feb
De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb
De Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
16 feb
De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt CARNAVAL
17 apr
Vondel: Bloemenactie
18 mei Koningskerkje: Koningsloper
29 mei / Feestweekend Volharding t.g.v.
1 juni
100-jarig bestaan voetbalclub
5-8 sept Groeningse Kermis

Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

AGENDA:

In eerste instantie was Jan van plan om boven de
zaak te gaan wonen, maar de mogelijkheid om de
kamers boven de zaak om te bouwen tot hotelkamers, bleek ook een interessante optie. Geen
slechte beslissing, want er wordt veel gebruik van
gemaakt. Seizoenswerkers voor de tuinbouw, monteurs die enkele dagen in de buurt moeten werken
en Pieter pad lopers zijn een greep uit de gasten die
ervoor zorgen dat de kamers bijna wekelijks zijn volgeboekt. Reclame hoeft Jan niet te maken, het gaat
vaak via mond-op-mondreclame dat Concordia een
prima plek is om te overnachten. Hij maakt hierdoor
wel lange dagen. Vaak moet hij al om 6 uur op
staan, om de gasten van een ontbijt te voorzien en
in de avonduren is er elke dag van de week wel een
vereniging die gebruik maakt van de zaal. Natuur-

2013:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77RABO 015.43.92.502
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
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lijk staat hijzelf ook achter de tap in het café, zodat
er nachten bij zijn dat hij maar aan enkele uurtjes
slaap toe komt. Van de recessie heeft hij geen last,
eerder het tegenovergestelde.

de zaak voor de gemeenschap blijft voortbestaan.
Vele verenigingen, zoals Vondel, Harmonie de
Herleving, Dansgarde De Bekse Klinkertjes, VOVG,
De Oude Schoenendoos en de Carnavalsvereniging maken gebruik van de faciliteiten van Concordia. Het is van groot belang dat dit kan worden
voortgezet. Ook voor grote evenementen is er in
Vierlingsbeek verder geen plek om zoiets te realiseren.

Een ander onderdeel van Concordia is de catering.
In de wijde omtrek zijn er veel vaste klanten (bedrijven/instanties/particulieren) die de catering door
hem laten verzorgen. Kwaliteit en kwantiteit zijn belangrijk voor een goede klantenbinding. Vooral
voor de Kerst is het druk met de catering. Jan doet
alles zelf, van inkopen, koken tot bezorgen. De catering verzorgen tot 300 personen doet hij in zijn
eentje. Net zoals de boekhouding, technisch onderhoud van het pand en andere dagelijkse werkzaamheden. Momenteel zijn alle keuringen weer helemaal
up-to-date. Door zijn achtergrond als brandweerman heeft Jan veel ervaring en inzicht in de veiligheidsaspecten van de zaak. Er is ook veel werk
achter de schermen waar de meeste mensen geen
weet van hebben.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden, vindt Jan
nog tijd voor enkele hobby's. Hij speelt al jaren
saxofoon bij de harmonie en de band ODDS. Ook
tijdens het optreden van U2NL op 30 november
zal hij enkele nummers met deze band spelen. Verder is hij een fanatieke motorrijder. Hij heeft een
Harley Davidson, maar voor de lange ritten naar
het buitenland met een groep vrienden gebruikt hij
toch liever zijn BMW-motor. Motorrijden doet hij al
vanaf zijn 17e. Toentertijd was het met een speciale toestemming van de gemeente mogelijk om
dicht bij huis op die leeftijd al wel te mogen rijden!

Verder is er ook nog de bierhandel. Nadat de vorige bierhandelaar, waar Jan zaken mee deed failliet
ging, is hij overgestapt naar het merk Steenberge, onderdeel van het Belgische Palm. Concordia
is de grootste afnemer (binnen de horeca) van dit
merk. Van verhuur van tapinstallatie inclusief alle
attributen en glazen, tot aan het leveren van biertanks, Jan kan ervoor zorgen.
Volgens Jan is deze handel echter een beetje kapot gemaakt doordat veel mensen zelf goedkoop
bier in Duitsland gaan halen.

Tijdens de jubileumavond op 30 november treden
er verspreid over de zalen en het café diverse
bands op (zie hiervoor ook elders in Globaal). Deze
avond zal tevens ook een soort reünie worden van
familie, vaste gasten uit het café en het hotel. Jan
hoopt, maar is er eigenlijk wel bijna van overtuigd,
dat het een geweldige happening zal worden!

Diensten
en
Intenties

Het oude Concordia in de Spoorstraat lag op het
laagste punt van Vierlingsbeek, waardoor er vaak
wateroverlast was na een flinke regenbui. Echter,
ook in het nieuwe Concordia heeft Jan hetzelfde
probleem. Omdat het plein voor de zaak hoger
ligt, kan het voor komen dat er water in de kelderruimtes staat. Vooral in 2009 was de schade groot.
Verenigingen zoals De Oude Schoenendoos, Carnavalsvereniging en de Dansgarde beschikken
over een ruimte in de kelder en hebben toen aanzienlijke schade opgelopen. Gelukkig is dit goed
afgewerkt, maar moest hijzelf ook verschillende
apparaten vervangen, die door waterschade onherstelbaar beschadigd werden.
Jan heeft al vaak met de gemeente in de clinch
gelegen om het probleem van wateroverlast voor
eens en voor altijd aan te pakken.

november december
Zaterdag 30 november:
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 1 december:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
met kinderwoorddienst
Intenties: Overl. ouders Willems-van Dommelen.
Dinsdag 3 december:
9.30 uur: Steunpunt Merlet: Eucharistieviering
Zaterdag 14 december:
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 15 december:
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Cor Claassen vanwege sterfdag.
Donderdag 19 december:
14.00 uur: Steunpunt Merlet: Kerstviering
Zondag 22 december:
kerk Vierlingsbeek:
9.00 uur: Eucharistieviering
				

In januari wordt Jan 60 jaar. Aan stoppen heeft hij
nog niet gedacht, maar opvolging vanuit de familie
zit er niet in. Dochter Linda heeft een kapperszaak
in Boxmeer, en zoon Randy heeft een baan in de
machineconstructie, hoewel hij wel bijspringt in de
zaak van pa, als het nodig is. Zolang zijn gezondheid maar goed is, dan is Jan tevreden. Hij is niet
veeleisend betreffende de toekomst. Als de tijd is
gekomen om afscheid te nemen van Concordia zal
Jan er geen traan om laten. Wel is hij bezorgd dat
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Kerstmis:

seren en daarom hebben de zusters actief naar andere mogelijkheden gezocht. Inmiddels hebben ze
een mooi bedrag bij elkaar gehaald en zijn ze begonnen met de verbouwing.

24 december:
kerk Vierlingsbeek: 17.30 uur: Herdertjesviering
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
kerk Vierlingsbeek: 19.30 uur: Eucharistieviering
25 december:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Kerk Maashees: 10.30 uur: Herdertjesviering
26 december: kapel Groeningen:
10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties tijdens de kerstdagen: Pastoor De Vree,
Sjef en Koosje v. Kempen- v.d. Vorle, overl. ouders Camps-Gerrits en Toon, Thea Pijls-Jacobs
en overl. fam. Pijls-Jacobs, Chris en Maria EversPoels en René, Mien Verhofstad en overl. fam,
Bert v.d. Berg, Sil en Roos Bruijsten-v. Wagenberg, Piet Bruijsten, Thij de Hoog vanwege sterfdag en zoon Martien, Wim en Antonet JacobsHaanen, Wiel Hendriks.

Ik ben zelf enkele weken geleden op vakantie geweest in Bajawa en heb natuurlijk ook een bezoek
aan de zusters gebracht. Het was geweldig om iedereen weer terug te zien en tijdens een speech van
de hoofdzuster werden de gulle gevers uit Vierlingsbeek en Maashees nogmaals bedankt.
Helaas waren ze nog niet begonnen met de verbouwing, maar wel heb ik alle plannen kunnen inzien en
hebben ze me het nieuwe dak laten zien. Eerder dit
jaar was er een lekkage ontstaan door de vele regen
en een klein gedeelte van het geld is gebruikt om het
dak te repareren. Eén van de kinderen vertelde me
vol overgave hoe het water was binnengekomen en
de vloer had vernield en hoe de "tukang" (klusjesman) het dak had gemaakt. Voor de zusters zijn dit
soort extra uitgaven niet altijd mogelijk, dus je kan
wel begrijpen hoe dankbaar ze waren dat ze het zo
konden oplossen. En als je dat dan ziet en hoort,
besef je weer hoe oneerlijk het verdeeld is in deze
wereld. Wij klagen in het westen over de economische crisis, terwijl daar mensen al moeite moeten
doen voor een normaal dak boven hun hoofd.

Intenties

Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek.
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222.
De kosten van e en intentie zijn € 10.00

Helaas kan ik jullie dus nog geen foto's van het resultaat laten zien, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat ze er iets moois van gaan maken.

Aangezien er niet elk weekend meer een eucharistieviering in onze deelparochie is, heeft de pastoraatsgroep besloten om parochianen die in die
betreffende weekenden toch naar de kerk willen,
met de auto te brengen naar de vieringen in
Maashees en/of Overloon. Als U van deze
mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u contact
hierover opnemen met mevr. Marietje Hubers,
tel. 631222.

Nogmaals bedankt en ik beloof dat ik jullie op de
hoogte houd van de ontwikkelingen.
Salam uit Indonesia,
Sarah Opheij

(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

Beste dorpsgenoten,
Zoals jullie wellicht nog weten heeft de Vastenactie
dit jaar een mooi bedrag opgehaald voor het tehuis
voor kinderen met een beperking "Susteran Alma"
in Bajawa op Flores (Indonesië). Een van de organisaties waar ik 2 jaar lang met hart en ziel vrijwilligerswerk gedaan heb. Dit tehuis wordt gerund door zusters en zij wilden het geld dat is opgehaald gebruiken voor een grootse verbouwing van het tehuis
met als doel om therapieruimtes te creëren. Daarnaast wilden zij nieuw therapiemateriaal kopen om
te gebruiken tijdens de verschillende therapievormen die zij aanbieden.
Helaas bleek al snel dat alleen het geld van de Vastenactie niet voldoende was om dit allemaal te reali-
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folders moesten weg, die kruiden moesten verkocht.
Straks was het december en waren alle worsten gedraaid, was Sinterklaas alweer terug naar Spanje en
viste “De Körver”achter het net.
Roemer werd benaderd met de vraag of hij geen oplossing wist. Zou hij niet een paar man kunnen optrommelen die bereid waren ’s avonds een paar uur
over te werken? Hij zou zijn best doen, zei hij. Als
hij in de specerijenmalerij niet genoeg volk bij elkaar
kon krijgen, kwam hij zelf.
Op de afgesproken avond kwamen er drie personen
opdraven.
Roemer zei dat hij wel tien man had benaderd. Uiteindelijk had hij slechts Jan van den Hoogen van de
specerijenmalerij bereid gevonden mee te komen
helpen.
Dat vond hij een beetje mager en daarom waren hijzelf en ook zijn vrouw maar meegekomen. Kijk, dat
was nou nog eens hart voor de zaak hebben.
Met mij erbij waren we dus met z’n vieren.
Jan van den Hoogen was een paar jaar jonger dan
ik. Klein van stuk, breedgeschouderd en rossig. Hij
was een zoon van de plaatselijke boswachter en
woonde aan de rand van Boxmeer, op Sint Tunnis
aan.
Toen Roemer hem benaderde had hij niet erg hoeven aan te dringen. Jan kwam maar al te graag. Hij
dronk ’s zondags graag een pot bier en had een
hok duiven waarmee hij meedeed aan wedvluchten.
Hij voerde zijn blauwbanders en rooien met Hendrix’ duivenvoer. Uitstekend voer, maar hartstikke
duur. Hij moest er veel meer voor betalen dan Paleis
Soestdijk. De Koninklijke Familie, die ook een hok
duiven had, kreeg het bijna voor niks. In ruil hiervoor
mocht Hendrix zich Hofleverancier noemen. De baas
was hier uiteraard erg trots op. Op het officiële briefpapier van Hendrix stond “Hofleverancier ZKH Prins
der Nederlanden”. Met een mooi kroontje erbij.
Jan kreeg geen cent korting. Terwijl hij nota bene
werknemer was, moest hij de volle mep betalen. En
daar had hij zwaar de schurft over in.

VOORLEESUURTJE

in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere
voorlezer.
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen
die willen komen luisteren.
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen
kinderen.
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
info@bibliobeek.nl

BUITEN DE DORPSGRENZEN (50)
De personeelschef heette Chris Roemer en hij kwam
uit Rotterdam. Hij was een jaar of dertig, vijfendertig
en leek op Prins Bernhard. Maar in tegenstelling tot
de flierefluiter van Soestdijk rookte hij geen pijp maar
sigaretten, maakte hij minder vlieguren en hield hij
het bij één vrouw.
Hij had goede ideeën. Hij pleitte voor fietsvergoeding
voor buitendorpse werknemers, voor soep in de kantine en een personeelsblad.
“Rustig aan, menneke”, zei de baas.
Hij had geen volledige dagtaak aan het ontvangen
van sollicitanten en het sturen van afwijzingsbrieven
en daarom sprong hij hier en daar maar wat bij als
men hem daarom vroeg.
Zo had specerijenmalerij “De Körver”eens een najaarsactie.
Alle slagers en bakkers van Nederland moesten bestookt worden met folders. De tekst werd door mij
op stencil gezet, Kwaks maakte er een paar prachtige
tekeningen bij. In de folder voor de slagers werd de
nadruk op bloed- en leverworstkruiden gelegd, in de
bakkersfolder op speculaas- en taaitaaikruiden. Het
water liep me in de mond bij het typen. Alle enveloppen, het waren er duizenden, waarin die folders gestopt moesten worden, waren door mij van adressen
voorzien. Toen ik met de voorbereidende werkzaamheden klaar was, lagen er een stuk of zes stapels papier van anderhalve meter hoog tegen de muur opgetast. Het vouwen, inpakken en verzenden kon beginnen. In mijn eentje zou ik dat in een week wel voor
elkaar krijgen. Maar zo lang kon het niet wachten. Die

Meteen na zes uur waren we begonnen.
Onder het vouwen en instoppen werd er over van alles gepraat.
Roemer vroeg waar ik vandaan kwam.
Van Groeningen, zei ik. Maar daar zou hij nog wel
nooit van gehoord hebben.
Daar vergiste ik mij in, zei hij. Direct na de oorlog had
hij er met zijn onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten ingekwartierd gezeten. In de zaal van Café
De Zandpoort.
Hij was er een paar weken geleden nog geweest, zei
hij. Samen met zijn vrouw.
Die knikte.
Dat oude weduwvrouwtje met dat knotje ( vrouwke Arts ), was er nog steeds en kwebbelde nog even
hard als tien jaar geleden, zei hij. En hij had er nog
steeds niks van kunnen verstaan.
Wordt vervolgd.
Nelson.
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In de dorpsraadsvergadering van dinsdag 3 december a.s. zal verslag gedaan worden van bovengenoemd overleg.
Dorpsraad Vierlingsbeek

Vierlingsbeek, praat mee en doe
mee met de Dorpsraad.

Uitnodiging
dorpsraadvergadering

Samen met de woningstichting “Wonen Vierlingsbeek” is een dorpsvisie ontwikkeld. Deze visie
moet omgezet worden in een dorpsontwikkelingsplan (DOP). De dorpsraad wil / moet hier de kartrekker van worden. O.a. hiervoor is de dorpsraad
opzoek naar nieuwe leden die een mening hebben,
die ideeën hebben, die actief meedenken, meepraten, coördineren, en het voortouw pakken, alles voor de toekomst van Vierlingsbeek. De huidige dorpsraad (circa 10 leden) heeft onvoldoende
capaciteit om deze rollen in te vullen. Grijp je kans
om jouw mening te ventileren in de dorpsraad en
zo ons dorp een betere toekomst te garanderen.
Als we met een breed draagvlak veranderingen
voorstellen en kunnen realiseren, dan is de hele
dorpsgemeenschap daarmee gebaad!
Samen komen we met de beste oplossing.

Datum: dinsdag 3 december 2013
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Joffershof te Vierlingsbeek

De eerst volgende DR vergadering is dinsdag 3
december om 20:00 in de Joffershof. Kom en laat
je stem horen. Mocht je eerst nog wat uitleg nodig hebben, neem dan contact op met een van de
leden van de Dorpsraad. Je kunt ons bereiken via
de secretaris Frans Spiekman (tel. 0478-631826
en/of e-mail: frans.spiekman@ziggo.nl) of een van
de andere leden van de dorpsraad (zie http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl of het aankondigingsbord op het Vrijthof.

*
*

*
*
*
*
*

*

Agenda
Welkom
Op/aanmerkingen betreffende notulen vorige
vergadering d.d. 5 november 2013.
Bestuursaangelegenheden.
Algemene informatie:
4.1 Van de dorpsvisie Vierlingsbeek naar een
DOP (dorpsontwikkelingsplan).
4.2 Stand van zaken CPO.
4.3 Terugkoppeling gesprek m.b.t. de
toekomst van de kermis Vierlingsbeek.
4.4 Stand van zaken deelname Brabantse
Dorpen Derby.
4.5 Website Dorpsraad Vierlingsbeek.
W.v.t.t.k.
Bespreken uitstaande acties
(zie notulen 5 november 2013).
Rondvraag

Alle inwoners van Vierlingsbeek zijn van harte uitgenodigd voor deze dorpsraadsvergadering.
De Dorpsraad Vierlingsbeek

Toekomst kermis Vierlingsbeek.

Het verslag van de vergadering van 5 november
2013 staat op de site van de Dorpsraad Vierlingsbeek (http://vierlingsbeek.dorpenboxmeer.nl onder
de kop “Notulen actueel”.

De gemeente heeft aan de dorpsraad gevraagd wat
de ervaringen m.b.t. de kermis in Vierlingsbeek tot
nu toe zijn, of er mogelijke verbeterpunten zijn en wat
de verwachtingen zijn voor de toekomst. Hiervoor
hebben wij overleg gehad met alle horeca-ondernemers uit Vierlingsbeek, de ondernemers-vereniging
en de organisatie van de Bekse Kroegentocht.
In dit overleg is een voorstel besproken, waarvoor wij
de mening van de inwoners van Vierlingsbeek willen
peilen. Dit voorstel is om de kermis op vrijdagavond
te openen i.p.v. op zaterdagavond.
Wanneer u tégen dit voorstel bent, dan vragen wij
u dringend om dit aan ons kenbaar te maken door
(vóór zondag 1 december a.s) een mailtje te sturen
aan het secretariaat: frans.spiekman@ziggo.nl.
Hebt u geen bezwaar tegen het plan om de kermis
een dag eerder te laten beginnen, dan mag u dit natuurlijk ook aan ons laten weten…..

Gêf ’t Dûr feliciteert Prins Ron d’n Urste
Wij feliciteren Prins Ron d’n Urste,
Prinses Yvon en Adjudant Carlo van
harte. We zijn blij dat Prins Ron d’n Urste
dit jaar de scepter via Gêf ’t Dûr heeft
mogen ontvangen.

Dorpsraad Vierlingsbeek
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Zie hieronder een overzicht van de workshops van
2013:
Beek social Media;
Facebook
Bijna iedereen doet het of heeft ervan gehoord,
Facebook. Toch zijn er nog veel mensen die niet
weten wat het is of hoe het werkt. De mensen die
het wel weten hebben vaak nog veel te ontdekken.
In deze workshop legt Tim Reefs het fenomeen
Facebook uit en laat hij je zien hoe het werkt. Na
afloop ben je volledig op de hoogte en kun je alle
mogelijkheden benutten van dit mooie sociale
platform.
Data:3-12-2013 van 20.00 uur tot 21.30 uur

woorde bewegingstips krijgt van onze sportieve
sportcoaches; Rik Geurts en Niek Aarts, die elke
keer een mooie route uitzoeken. Je dag kan niet
meer stuk als je ’s morgens al kunt genieten van
de frisse buitenlucht. Daarbij trainen we natuurlijk
onze conditie voor de Bekse Bruggenloop van
2014.
Datum: 15-12-2013 van 9.00 uur tot 10.30 uur
Beek an Tôffel:
Wijnworkshop:
Onze Bêkse wijnspecialisten, Jan Verbeeten en
Ton Cuijpers, laten je kennismaken met diverse
wijnen. Aan de hand van een proeverij zullen ze
je leren, hoe je welke wijn kiest bij gerechten. Het
is zeker niet zo dat het om exclusieve wijnen zal
gaan, de wijnen die aan bod komen zijn goede wijnen van een mooie prijsklasse.
Data: 10-12-2013 van 20.00 uur tot 22.00 uur

Beek Beweegt;
Bèkse Bootcamp
Tijdens de 1-uur durende, intensieve full-body
workout ga je in de Bèkse buitenlucht onder de fanatieke begeleiding van Femke van Wijk-van Tilburg op verschillende manieren aan de slag. Wat
kun je zoal verwachten: Squats, push ups, crunches, Jumping jacks, sprintjes trekken, touwtje
springen, tikspellen, traprennen… etc etc
Data: 3-12-2013 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Voor meer info en aanmelding: www.bibliobeek.nl
Geef je snel op want vol is vol!
Lukt het niet om via internet aan te melden, bel
dan even naar 06-30970196 of 06-22220874
Tot ziens namens werkgroep Gêf ’t Dûr
Petra Denen, Lisette Verploegen, Marion Reefs,
Ellen Smits

Groepstraining Bekse Bruggenloop
Samen wandelen of hardlopen terwijl je verant-

Door: Jeugdorkest en Slagwerkgroep van De Herleving,
samen met Zev-ultra
Z
l
li
light
h en d
de Bl
Blokfluitleerlingen
kfl i l li
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15de Week van Beek
Sport toen en nu
Elk jaar is het voor ons weer een uitdaging om een
toepasselijk thema te kiezen voor de Week van
Beek. Er is al zoveel de revue gepasseerd, denk
maar aan kastelen, heiligen, bomen, winkeltjes en
oude burgermeesters.
Toch is het dit jaar weer gelukt een succesvol thema te kiezen. Met sporten van vroeger en nu was
goed te zien hoe onvoorstelbaar veel clubs en talenten er zijn in ons Dorp. Op de “Wall of Fame’
hingen bijvoorbeeld Kika van Es (voetbal), Judith
van Os (roeien), Lynn Blenckers (volleybal), Inge
Arts (zwemmen), Loes de Groot (Dansgarde), Pieter Jenniskens (paardrijden) en Pol en Jos van
Boekel (voetbal/scheidsrechteren).
Van alle sportverenigingen was wel iets moois van
toen en nu te zien. Op zondag was ook Diny Winkelmolen er met een presentatie van haar prestaties tijdens Alpe du’zes.
Het was een geslaagde week met mooie bijdrages uit het hele dorp, daarom willen we ook graag
alle verenigingen en sporters bedanken die hun
spullen beschikbaar gesteld hebben. Ook Grafisch
Vierlingsbeek (Vincent Vervoort) willen we bedanken voor het printen van de foto’s van de Oude
Schoenendoos.
Tot volgend jaar in de Week van Beek!
Margriet Hendriks, Dorrie van de Ven en Anneke
Willems.
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veel extra vouchers op en bovendien worden voor
de leukste vijf activiteiten extra prijzen uitgeloofd.
De hoofdprijs hiervan is 250 euro, de tweede prijs
is goed voor 100 euro en de overige prijzen zijn
ieder 50 euro. De winnaars hiervan worden op de
feestelijke afsluitingsavond bekend gemaakt.
Op woensdag 20 november j.l. hebben de verenigingen bij Partycentrum de Hofdame in Overloon
een uitgebreide uitleg gehad. Voor aanmelding van
deelname kunnen verenigingen en scholen een
mail sturen naar janverbeeten@plusverbeeten.nl
(inschrijving sluit op 6 december a.s.)

Grootse sponsoractie
bij PLUS Verbeeten
In deze tijd van economische malaise en slechte
nieuwsberichten, is het nu tijd voor goed nieuws;
PLUS Verbeeten start binnenkort met de PLUS
Sponsoractie voor verenigingen. Sportverenigingen,
culturele verenigingen en scholen binnen het folderverspreidingsgebied van PLUS Verbeeten Overloon
en Vierlingsbeek kunnen sparen voor een substantiële bijdrage in de clubkas!
Van zondag 8 december 2013 t/m zaterdag 15 februari 2014 ontvangt de klant bij elke besteding
van € 10,00 (excl. wettelijk niet toegestane artikelen) een voucher t.w.v. € 0,10. De klant kan vervolgens kiezen aan welke vereniging hij/zij de vouchers
wil schenken. Hoe actiever u als vereniging bent
bij het verwerven van zoveel mogelijk vouchers,
hoe hoger het bedrag voor uw vereniging oploopt.
“Het is in ieder geval zeker dat we vele duizenden
euro’s gaan schenken aan de verschillende verenigingen, dus ook het bedrag voor uw vereniging
kan fors oplopen” aldus Jan Verbeeten. Maar dat
is nog niet alles.
Naast het sparen van vouchers is er nóg een manier om extra geld in uw clubkas te krijgen. Verenigingen mogen zichzelf presenteren in of rondom de winkel(s) met een ludieke activiteit om extra
vouchers te scoren van klanten. Denk aan auto’s
wassen voor klanten, een optreden in de winkel,
een workshop geven etc. Een leuke activiteit levert

leden van de harmonie. Om 10.20 uur van huis
gegaan voor de intocht in Vierlingsbeek en pas
weer om 16.30 uur thuis van de intocht in
Groeningen.

Harmonie
de
Herleving

Aan de ene kant dus een drukke dag maar aan de
andere kant ook een hele mooie dag. Want wat is
er mooier dan samen met kinderen en (groot)ouders
Sinterklaas' intocht te vieren?
Eerst in de bomvolle zaal van Concordia in
Vierlingsbeek en daarna in het kleine, knusse zaaltje van De Zandpoort in Groeningen.

HARMONIE IS VÓÓR
ZWARTE PIETEN.

Maar wat hoorden we zo links en rechts fluisteren? De harmonie zou ook meedoen met het protest tegen de zwarte pieten. De harmonie zou zich
aangesloten hebben bij de club van de zeurpieten.

Op zondag 17 november hadden we in Vierlingsbeek en Groeningen de intocht van Sinterklaas.
En wat was het weer een drukke dag voor de
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En uit protest zouden ze daarom niet hebben
meegelopen naar de Maas om daar de Sint en z'n
Pieten af te halen.
Gelukkig klopt dat verhaaltje helemaal niet. Want
de harmonie is juist vóór het in stand houden van
een eeuwenlange traditie. En dus ook vóór hartstikke zwarte pieten. Maar waarom ging de harmonie dan niet mee naar de Maas om Sint met zijn
gevolg daar welkom te heten?

Prinsenbal 2013.
In het rijk van de "Keieschieters" was het weer tijd
voor een nieuwe prins. Prins Ollie, adjudant Bart
en Prinses Linda kijken terug op een mooi en fantastisch jaar. Prins Ollie bedankt alle mensen voor
de steun en in het bijzonder de mensen in zijn directe omgeving. Ook voor hem is een tijd van komen en een tijd van gaan en de tijd om te gaan
was op zaterdag 16 november om 23:11.
Het publiek er was getuige van dat prins Ollie, adjudant Bart en prinses Linda van hun attributen
werden ontdaan, de scepter wordt hiermee symbolisch overgedragen.
Dit overdragen was het onderwerp om te achterhalen wie de nieuwe prins van Vierlingsbeek en
Groeningen wordt.
De APK van Vierlingsbeek had dit aangegrepen
en verwerkt in een prachtig filmpje waarin diverse
mensen de scepter werd aangeboden en die hem
dan om diverse redenen weer doorgaven. Uiteindelijk was de scepter bij de huidige prins van de
Keieschieters terecht gekomen.
Dit was iemand die al jaren hoog op de verwachtingslijst stond en eindelijk de scepter oppakte. De
nieuwe hoogheid, zijn prinses en adjudant gaan
het carnavalsseizoen 2013/2014 regeren.

Nou, het antwoord is heel simpel. Het programma
was al zo vol gepland dat de organisatie in de optocht geen plaats meer had voor de harmonie. En
daarom werd er door de organisatie aan ons gevraagd om het maken van muziek te beperken tot
het Vrijthof en zaal Concordia.
Dus niks protest of geen zin of zo........ En als ons
de volgende keer wel gevraagd zou worden weer
mee te lopen naar de Maas dan doen we dat gewoon weer met evenveel plezier als dat we dit jaar
muziek hebben gemaakt voor Sint en z'n pieten.
We wensen iedereen een hartstikke fijn Sinterklaasfeest toe !
Jan Ewals

Bedankt!
De afgelopen weken konden klanten van PLUS
Verbeeten in Vierlingsbeek hun statiegeld-bonnetjes doneren aan Unicef (dit in het kader van de
Unicef Statiegeld Estafette in het Land van Cuijk).
De opbrengst van de PLUS Goede-doelen-bus
voor Unicef was dik € 195,-!

Prins Ron (van Daal), Prinses Yvon (van Daal) en
hun adjudant Carlo (Janssen) gaan met volle overtuiging het jaar in en hebben er zin in. Onder een
daverend applaus werden ze welkom geheten in
de zaal en de polonaise werd direct ingezet. Het
aantreden duurde tot in de late uurtjes of anders
gezegd in de vroege uurtjes.
Prins Ron, Prinses Yvon en adjudant Carlo veel
carnavalsplezier!

Op de foto Marianne Verstraaten die de envelop,
namens het Regionaal Comité Unicef, in ontvangst
neemt van bedrijfsleider Ton Cuijpers.
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35 JAAR KASTELEIN CONCORDIA!
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Feestband Uniek

30 NOVEMBER

CONCORDIA
VIERLINGSBEEK

ZAAL OPEN: 20.00 UUR
ENTREE: € 12,50 (VVK) / € 17,50 (KASSA) / INCLUSIEF 2 GRATIS CONSUMPTIES
KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ: ZALENCENTRUM CONCORDIA,
PLUS VIERLINGSBEEK-OVERLOON, THE PHONEHOUSE BOXMEER-VENRAY
OF BESTELLEN VIA: CONCORDIA35@ZIGGO.NL
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ALLER BESTE KINDEREN!!!!!!
Fijn dat jullie mee gedaan hebben aan de ballonnenwedstrijd op de kermis in Vierlingsbeek. Het was
druk en het was er natuurlijk weer KEI-GEZELLIG
met al die vrolijke mensen, Clown Japie en al die fel
gekleurde ballonnen. Maar ja, zoals jullie weten kunnen er maar een paar ballonnen het áller-, állerverste komen. De prijswinnaars zijn dan ook door ons
gebeld en op zaterdag 2 november 2013 zijn de prijzen uitgereikt in het Zoo Parc in Overloon door Piet
Verbeeten, Roel Huibers en Marja Roosen. Alle andere kinderen, van wie we een kaartje terug hebben
gehad, ál die kinderen hebben inmiddels een briefje
van ons gekregen met daarin hun gevonden kaartje zodat ze konden zien waar hun ballon uiteindelijk
terecht is gekomen. Héél fijn dat jullie allemaal mee
gedaan hebben en héél graag tot ziens volgend jaar
op de kermissen van Vierlingsbeek en Overloon.
Misschien hebben diegenen die nu geen prijs hebben gewonnen dan méér geluk.
GRAAG TOT ZIENS IN 2014!!!!!!

Vierlingsbeek heeft een idee ingezonden voor de
Brabantse Dorpenderby die georganiseerd wordt
door de provincie Noord-Brabant in 2014.
Jong en oud hebben in verschillende brainstormsessies mee gedacht en uiteindelijk is er in Vierlingsbeek een super leuk project ontstaan.
“Symphonica in sporto featuring Vierlingsbeek”
Cultuur ontmoet sport het hele jaar door
Samen in beweging door beweging

Namens de Ondernemersvereniging Regio Vierlingsbeek-Overloon.

Een visitatiecommissie van de provincie is al in
Vierlingsbeek op bezoek geweest om ons project
te beoordelen. We horen binnenkort of we genomineerd zijn om mee te doen als een van de 9 genomineerde van de provincie Brabant.
Wij gaan er in Vierlingsbeek voor zorgen dat we
naast het leukste dorp van de provincie ook nog
eens door samenwerking en verbinding, het hele
jaar door met elkaar gaan bewegen.

HIERONDER VOLGT DAN DE UITSLAG:
Kermis Vierlingsbeek: 		
Evy Weymans
2 jaar
87,10 km
Grotestraat 124			
5821 AJ VIERLINGSBEEK
Rick Goossens
7 jaar
82,40 km
Heihoekseweg 27			
5821 GE VIERLINGSBEEK
Lise van der Meulen
8 jaar
70,30 km
Spoorstraat 47a			
5821 BC VIERLINGSBEEK		

Wat is dan het idee? Iets met sport, iets met cultuur, iets met samenwerken, iets met een kalender, iets met een beweegmeter en iets met een
derby.

PROFICIAT ALLEMAAL MET JULLIE PRIJS !!!!!!
Ondernemersvereniging Regio VierlingsbeekOverloon
Marja Roosen-Michiels

Kortom: Kom in beweging en kom op 27 november om 20.00 uur naar de presentatie van
het project in het Joffershof te Vierlingsbeek.
Rik Geurts en Niek Aarts
Dorpsraad Vierlingsbeek, Stichting Doejemee,
Beek Beweegt(Bibliobeek)

De gelukkige prijswinnaars uit Vierlingsbeek en
Overloon op de foto met Piet Verbeeten en Marja
Roosen.
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raad. 6 november jl. werden door de gemeenteraad
de Algemene Beschouwingen gehouden. Net als in
Den Haag is dit tevens het moment waarop de partijen hun visie voor het voetlicht kunnen brengen en
vragen over de begroting van het volgende jaar kunnen stellen en met moties eventueel nog en aangepast zien te krijgen, waarna deze in stemming gebracht wordt. Hieronder staan een aantal zaken die
het Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon ingebracht
heeft (aanvullend aan het vorig jaar overeengekomen
coalitieverdrag met het CDA en LOF):

Winnend lot van de Nationale
Zonnebloemloterij:
Afgelopen jaar is in Vierlingsbeek bij de Plus een
winnend lot verkocht van de nationale Zonnebloemloterij. Het is een lot met als eindcijfer 931,
hier is een bedrag van 15 euro op gevallen.

Kermis: Bij een groot aantal van de kerkdorpen binnen onze gemeente is op dit moment het contract
met de exploitanten voor de kermissen verlopen. Wij
als Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon hechten heel
veel waarde aan de leefbaarheid van de kernen. Een
van de jaarlijks terugkerende evenementen in een
dorp is de kermis. De gemeente heeft bij de dorpsraden de vraag neergelegd of zij een kermis in hun kern
nog wenselijk achten. En zo ja dan behoort het tot de
mogelijkheden om de kermis op eigen initiatief te organiseren. Dit laatste vinden wij geen goede zaak.
Het VDB/LO heeft het college meegeven dat de organisatie een taak van de gemeente is. We vinden het
niet wenselijk als iedere kern zelfstandig de onderhandelingen met de kermisexploitant aan moeten
gaan, want dan zijn de kleinere kernen de dupe hiervan, tenzij de dorpen dat natuurlijk zelf willen. Ook
hebben we aandacht gevraagd voor het niveau van
de kermissen omdat we zien dat de kwaliteit de laatste jaren terugloopt. Het college heeft onze visie
overgenomen. Dus dat de kernen zelf aangeven of
een kermis wenselijk is, en indien gewenst de gemeente de regie behoudt en de kwaliteit dan ook
waarborgt.
MFC Vierlingsbeek: Onze motie, samen met het
CDA ingediend, voor een haalbaarheidsstudie voor
een multifunctioneel centrum in Vierlingsbeek werd
unaniem door de raad ondersteund.
Crossen in de bossen: dit blijft een voortdurend
punt van aandacht en het college heeft toegezegd
dat handhaving en mogelijkheid voor het plaatsen
van verbodsborden de volle aandacht zal krijgen in
het reguliere overleg met de politie
Begrazing heidevelden Overloon door schapen:
ter bevordering van het toeristische imago gaat het
college met IVN Maasvallei bekijken of beweiding van
onze heides op gezette tijden door schapen haalbaar
is, ter voorkoming van dure machinale afplagging in
de toekomst
Financiele ondersteuning bibliotheken Overloon
en Vierlingsbeek: het VDB/LO heeft samen met PO
een motie hierover gesteund maar deze heeft het net
niet gehaald. Beide biebs kunnen in de toekomst op
onze steun blijven rekenen als er concrete verzoeken
hiertoe ons ter ore komen.
Gildeterrein Overloon: regelmatig worden er in
Overloon op het gildeterrein diverse evenementen
georganiseerd zoals: tentfeesten, circus, schoolverlaterdagen, de gildeactiviteiten etc. Vanuit de dorpsraad en verenigingen uit Overloon bestaat de wens

Wanneer u in het bezit bent van het lot met als
eindcijfer 931 stuur dit lot dan geheel ingevuld
naar: Pondres t.a.v. Zonnebloemloterij
		
Postbus 1279
		
5004 BG Tilburg
(onder voorbehoud van typefouten)
Wij willen tevens nog even onder de aandacht
brengen dat iedereen van 75 jaar en ouder aan
Zonnebloemactiviteiten deel mag nemen. Bent u
75 jaar maar krijgt u geen uitnodigingen voor Zonnebloemactiviteiten en wilt u deze wel graag ontvangen laat dit dan weten bij een van onderstaande bestuursleden.
Of wanneer u iemand in uw omgeving kent waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking komt voor
Zonnebloemactiviteiten of bezoek van een vrijwilligster, dan kunt u dit ook laten weten aan een van
onderstaande personen. Ook (chronisch) zieken of
mensen die eenzaam zijn maar nog geen 75 jaar
komen in aanmerking.
Tinie Teunissen
Mientje Mulder
Ria de Hoog

631998
631988
632180

Graag tot ziens:
Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem afdeling
Vierlingsbeek-Groeningen.

Algemene Beschouwingen
Gemeente Boxmeer
6 november jl.
De Algemene Beschouwingen is een van de belangrijkste vergaderingen van de gemeenteraad. De raad
bepaalt hoe het geld van de gemeente wordt beheerd en gebruikt. Dat heet het budgetrecht van de

13

Tot zover de belangrijkste punten wat de kerkdorpen
in het zuiden van onze gemeente betreft. Op de oproep “Politieke talenten gezocht” van augustus hebben we verschillende positieve reacties ontvangen,
waarvoor onze dank. Heb je interesse in lokale vraagstukken en het bedenken van oplossingen, neem
dan nog gerust contact op met een van onze fractieleden, burgerraadsleden of bestuursleden, maar ook
als je zaken op de politieke agenda wilt zien. De achterban vergaderingen vinden beurtelings plaats in
Overloon en Vierlingsbeek. Alle besluitvorming en zaken die spelen, alsook de commissie en gemeenteraadsvergaderingen zijn live te volgen op:
http://www.boxmeer.nl/openbare-ris
Wie weet vind je het echt leuk en uitdagend en ben jij
één van onze nieuwe mensen op onze verkiezingslijst voor 2014.

ook om in de winter een tijdelijke ijsbaan te realiseren.
Het idee is dan ook om een gedeelte van dit terrein
te verharden om deze activiteiten te kunnen laten
plaatsvinden. In de winter kan er dan een tijdelijke ijsbaan komen wat nu niet mogelijk is omdat het terrein
een hellend vlak is. Het college is gevraagd om dit te
bespreken met de dorpraad van Overloon en het Gilde, om de mogelijkheden te bekijken.
De Begroting voor 2014 werd na na bijna 10 uur behandeling unaniem goedgekeurd en betekent slechts
een lichte lastenstijging voor onze inwoners. Dit is vorig jaar, toen we met het Vijf Dorpen Belang / Lijst
Overloon in de coalitie gestapt zijn, overeengekomen
met de coalitiepartners CDA en het LOF.
Motorcrossclub MSV Overloon: op de door ons gestelde vraag deelde Wethouder Willy Hendriks tevens mee dat de hoge kosten m.b.t. de vaste vergunning tot nu toe voor rekening van de gemeente komen.

Raadsleden
		
Marc Oudenhoven
Vierlingsbeek
06 22201989
Johan Hermanussen
Maashees
06 51283831
		
Burgerraadsleden
		
Martien Hendriks
Overloon
0478-642018
Peter van de Pasch
Overloon
06 54661909
Sander Oudenhoven
Vierlingsbeek
06 46388013
		
Bestuur 		
Toon Hendriks
Overloon
06 2718646
Paul Arts		
Overloon
06 57349356
Peter van de Pasch
Overloon
06 54661909
Jeu Verstraaten
Overloon
06 46026022

Marc.Oudenhoven@Planet.nl
JHermanussen@Hetnet.nl
martien.h.hendriks@gmail.com
PvdPasch@ziggo.nl
S.Oudenhoven@gmail.com
ToonHendriks@Planet.nl
PaulArts@ziggo.nl
PvdPasch@ziggo.nl
jverstra@xs4all.nl

Namens Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon
Jeu Verstraaten

menwerking met de natuur wordt gezocht. In dit systeem komen geen plagen voor en neemt de bodemvruchtbaarheid toe. Het resultaat is een mooie tuin,
met rijke oogsten. Hij zal inhoudelijke kennis combineren met praktische voorbeelden.
Wouter van Eck was directeur bij Floron (kenniscentrum inheemse planten) en campagneleider Landbouw en Voedsel bij Milieudefensie. De afgelopen jaren realiseerde hij nabij Groesbeek het eerste voedselbos van Nederland. Voor Foodforestry Netherlands is Wouter betrokken bij de aanleg van diverse
permacultuurtuinen.

Lezing: Permacultuur.
November
Op donderdag 12 december 2013 organiseert
Groei & Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een
dialezing over “Permacultuur”.
Spreker is de Hr. Wouter van Eck
Deze wordt gehouden in Café/Zaal “ De Posthoorn”,
Kerkstraat 6, Haps tel. 0485-313331.
Aanvang 20.00 uur.
Entreeprijs: leden gratis, niet-leden € 2,50.

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact opnemen met de secretaris van de KMTP/Groei & Bloei
afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord. Maria van Elst
0485-315937.
Noot voor de redactie: Aankondiging in de agenda

Permacultuur: tuinieren in samenwerking met de natuur.
Een mooie (moes)tuin kan tegelijkertijd een natuurgebiedje zijn. Een plek waar bloemen bloeien, vlinders
fladderen, vogels nestelen en vruchten rijpen. Permacultuur is een manier van tuinieren waarbij de sa-

Meer informatie:
KMTP/Groei & Bloei, afd. Land v. Cuijk en Limburg
Noord
Maria van Elst 0485-315937
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Concert van Het Neva Ensemble
uit Rusland samen met Logeko.

Het Neva Ensemble
St-Petersbrug
In 1992 kwam het eerste gezelschap van zes zangers (drie dames en drie heren) onder leiding van
Andrej Ovetchkin naar Alkmaar om gedurende
twee maanden in ons land een serie concerten te
geven. De energieke sopraan Olga Romanovskaja, die een mondje Duits sprak, zorgde voor de introductie. In kerken en zaaltjes traden zij op met
een programma van gewijde muziekvoor de pauze, gevolgd door Russische folklore. De zangers
van de groep hebben allen een uitstekende opleiding aan het conservatorium genoten en vormen
samen een fenomenaal ensemble, genoemd naar
de Neva-rivier aan de monding waarvan Peter de
Grote de stad bouwde die zijn naam draagt. Vanaf
het begin waren de beoordelingen in de pers buitengewoon lovend en putten de kenners zich uit
in superlatieven. En al spoedig waren er heel wat
liefhebbers die zich geen optreden lieten ontgaan.
Het Neva Ensemble heeft zich in de loop der jaren
een groot aantal vrienden en bewonderaars verworven.

Logeko zingt samen met het Neva Ensemble ook
enkele liederen.
Dus kom luisteren en genieten
op 8 dec om 15.00 uur in
de Theobalduskerk van Overloon.
De entree is gratis.

Herdenkingsexpositie
Harrie Schreinemachers
In december is het 10 jaar geleden dat de Venrayse kunstenaar Harrie Schreinemachers overleed. Dit is aanleiding voor de Stichting Mariakapel
Holthees om een expositie te wijden aan Harrie’s
veelvuldig geprezen werk. In samenwerking met
de familie Schreinemachers is een mooie doorsnede van het werk van de begaafde kunstenaar bijeengebracht. De werken zijn te zien in de Mariakapel te Holthees in het weekend van 29 november
tot en met 1 december. Een aantal aquarellen en
zeefdrukken worden bij deze gelegenheid te koop
aangeboden. De toegang is gratis.

Het leven van Harrie Schreinemachers stond in het
teken van de kunst en het kunstonderricht. Nadat
op de kunstacademies in Laren (Z-H) en Amersfoort een gedegen basis was gelegd, heeft de geboren Horstenaar (1946) zich ontwikkeld tot een
van Nederlands beste aquarellisten. Waar zijn fabuleuze techniek en stijl bewonderd werden door
de kenners, was het grote publiek altijd zeer enthousiast over de resultaten van zijn sprankelende
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Wanneer iemand langere tijd intensief voor een
ander gezorgd heeft, verandert er veel als die persoon komt te overlijden. Ten eerste moet het verlies van een dierbare verwerkt worden. Dat kost
tijd en energie. Naast het verwerken van het verlies, moet er een nieuwe invulling gegeven worden
aan het leven. Vaak stond lang de zorgen voor de
ander centraal en kwamen de eigen behoeftes en
interesses op een tweede plaats.
Nu moet het leven opnieuw ingevuld worden zowel persoonlijk, sociaal als maatschappelijk.
In deze bijeenkomst zal mevrouw Carina van den
Beld ritueelbegeleider bij “Voorgoed, ritueel begeleiding bij afscheid” aandacht besteden aan de
verschillende wijze van verwerken.
Els Meijer, van het Regionaal Maatschappelijk
Centrum geeft informatie over rouwverwerking en
het aanbod vanuit het Regionaal Maatschappelijk
Centrum.

spel met licht en kleur. De talrijke exposities in binnen- en buitenland en de vele verkochte werken
getuigen daarvan.
Harrie was jarenlang leraar tekenen en handvaardigheid op het InterVen-college in Venray. Lesgeven heeft hij altijd met plezier gedaan en ook in
het eigen atelier heeft hij veel creatieve mensen uit
Venray en verre omstreken de fijne kneepjes van
het schilderen en aquarelleren bijgebracht. Harrie
was als docent niet afhankelijk van het commerciële succes van zijn kunst. Artistiek kon hij doen
wat hij wilde. Hij hoefde niet mee te waaien met de
modetrends en grillen van de markt. Harrie legde
zich toe op verdieping van zijn vakmanschap en
ontwikkelde gaandeweg zijn onmiskenbare virtuoze stijl. Die wordt omschreven als impressionistisch-realistisch neigend naar het abstracte.
Harrie kon ook goed overweg met olieverf, maar
het aquarel was zijn grote liefde. “Omdat het een
snelle techniek is en vanwege het doorzichtige karakter”, zo liet hij zich eens ontvallen. “je moet als
het ware door een aquarel heen kunnen lopen. Dat
is het verschil met een olieverfschilderij. Olieverf
daar loop je tegenaan. Door een aquarel loop je
heen.” Het zijn de woorden van een expert, die als
een van de weinigen het aandurfde om portretten
te maken met de aquareltechniek. Dat is moeilijk
omdat het zo snel moet en je nauwelijks iets kunt
corrigeren.

Deelname aan deze middag is gratis.
Voor opgave of meer informatie kunt u bellen naar
het Steunpunt Mantelzorg telefoon: 0485-846739
of mailen: info@mantelzorglvc.nl

Op latere leeftijd werd Harrie alsnog beroepskunstenaar en zocht hij nieuwe uitdagingen zoals
zeefdrukken. Zijn grote oeuvre heeft voor het overgrote deel een weg naar bewonderaars gevonden.
Succes deed Harrie niet zoveel, maar hij vond het
wel heel bevredigend als mensen zijn schilderijen mooi vonden en er in hun eigen omgeving een
harmonische sfeer mee konden scheppen. Voor
even moeten sommigen daar afstand van doen.
De werken gaan naar Holthees.

"Roodborstje tikt tegen het raam,
tin tin tin. Laat mij erin, 't is hier te
guur en te koud naar mijn zin!"
De meeste mensen zijn pas in het voorjaar bezig
met het ophangen van nestkastjes. Logisch, want
in die periode leggen vogels hun eerste eitjes.

De expositie wordt geopend op vrijdag 29 november om 19.30 uur. De Mariakapel aan de Kapelstraat te Holthees is die avond voor genodigden en publiek geopend van 19.00 tot 21.00 uur.
Daarna kunt u de expositie nog gratis bezoeken
op zaterdag 30 november en zondag 1 december
2013 tussen 11.00 uur en 17.00 uur.

Wat voor veel velen nog onbekend is, is dat tuinvogels de nestkastjes ook in de koude herfst- en
winterperiode nodig hebben! Juist in het najaar
maken de vogeltjes dankbaar gebruik van nestkasten als slaapplekje om de koude winternachten
te doorstaan. Ook bij gure en barre weersomstandigheden gebruiken ze de kastjes als schuilplek.

Themabijeenkomst
voor ex-mantelzorgers

Vergeet dus niet om bestaande nestkastjes even
te inspecteren en schoon te maken, of hang een
nieuw kastje op als u er nog geen hebt. U wilt toch
ook dat de vogeltjes er warm bij zitten deze winter?

“En nu…..?”

Wat kunt u nog meer doen om de vogeltjes de
winter door te helpen? U leest het in het Vivara
handboek, boordevol tips en ideeën van Vogelbescherming Nederland. Gratis aan te vragen op
www.vivara.nl/catalogus

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert een thema
bijeenkomst voor ex-mantelzorgers op 9 december 2013 van 13.30-16.00 uur in Koffiehuis Ons
Moe, Grotestraat 10 a, 5841 AB Oploo.
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Wandelen met Mantelzorgers

soonlijke papieren te vernietigen of een goed tehuis te zoeken voor de huisdieren. Wie je aanwijst,
mag je helemaal zelf weten. Het hoeft geen erfrechtdeskundige te zijn. Het mag je oudste neef
zijn, je broer, een vriend. Maar je kunt natuurlijk
ook een deskundige inschakelen.

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert op 29 november 2013 in samenwerking met
de IVN een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen
met andere mantelzorgers. Ook kunt u kennismaken met de mantelzorgconsulent uit het Land van
Cuijk, waar u terecht kunt met vragen of advies.
We verzamelen om 10.00 uur bij de bij restaurant
De Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis.
We wandelen door de Boswachterij Sint Anthonis.
Een mooi gebied met bossen, heide velden, vennetjes en graslanden.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. De wandeling zal tot ongeveer 11.30 uur duren. Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening een consumptie te gebruiken bij restaurant
de Heksenboom.
We hopen u op 29 november te ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl. Aanmelden is
niet nodig.

Meer weten?
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag t/m donderdag van 10.00 en 12.00 uur in
Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel
op deze dagen tussen 09.00 en 10.00 uur voor
een afspraak (tel. 0485-576763).

Vraag van de maand
Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is
een voorpost voor de veel instellingen die in
Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het
gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn.
Iedereen die informatie of advies wil en niet
weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons
aankloppen. In deze rubriek wordt elke maand
een vraag gepubliceerd die aan het Advies- en
Informatiepunt is gesteld. De informatie is algemeen. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.

Goedkoper wonen in
Vierlingsbeek?
Door CPO bouwen is het mogelijk om 20% goedkoper je eigen huis te bouwen. Hierdoor is het financieel gemakkelijker mogelijk om in Vierlingsbeek te blijven wonen.
C.P.O.: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Vraag: Ik ben alleenstaand en wil de afwikkeling
van mijn financiën goed regelen na mijn dood. Hoe
doe ik dat?
Antwoord: Wanneer iemand overlijdt, gaat zijn nalatenschap over op de erfgenamen. Erfgenaam
kan men zijn volgens de wet (het zogeheten wettelijk erfrecht) of door een testament (testamentair
erfrecht). Wanneer iemand overlijdt zonder testament, gelden de regels van het wettelijk erfrecht.
Door een testament te maken kan men afwijken
van het wettelijk erfrecht.
In het testament kan iemand een executeur benoemen. Deze heeft tot taak de laatste wil uit te
voeren. De taak kan beperkt zijn tot het regelen van de begrafenis of de crematie (de begrafenisexecuteur), maar de executeur kan ook de bevoegdheid krijgen de nalatenschap te zelfstandig
af te handelen en te regelen. De executeur krijgt
het beheer over de nalatenschap en moet ervoor
zorgen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Ook kan hij de opdracht krijgen om per-

Het idee in grote lijnen is dat een groep mensen
(starters), die allemaal een eigen woning willen,
een collectief vormen.
De woningen worden door het collectief samen
met de zelf gekozen architect ontworpen, de toekomstige bewoners hebben dus echt zelf het ontwerp in de hand. De woningen zullen ook niet hetzelfde zijn, ieder heeft toch zijn eigen wensen en
ideeën. Het is dus niet zo dat er een vast plan is
waarbij alleen tussen wat opties gekozen kan worden (zoals bij een projectontwikkelaar vaak het geval is).
Door als collectief zaken te regelen is er veel op
kosten te besparen. Ook zijn er diverse partijen die
subsidies geven en/of kennis ter beschikking stellen voor CPO projecten. De gemeente Boxmeer
geeft bijvoorbeeld een korting van 25% op de
grond en de provincie geeft subsidie.
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Dit soort projecten zijn reeds diverse malen in de
buurt succesvol gebleken. Voorbeelden zijn: Holthees, Rijkevoort en Ledeacker,
Op 2 december is er in de Joffershof een vrijblijvende bijeenkomst voor geïnteresseerden. Tijdens
die bijeenkomst wordt dieper op CPO en de beschikbare locaties ingegaan, ook kun je vragen
stellen en zullen vervolgstappen besproken worden.
Als je geïnteresseerd bent kun je je melden bij de
secretaris van de Dorpsraad: frans.spiekman@ziggo.nl. Aub een e-mail sturen met uw naam, telefoonnummer, e-mail adres en dat u belangstelling
heeft voor CPO in Vierlingsbeek.
Aub je ook melden als je geïnteresseerd bent,
maar op 2 december niet kunt.

vrijdag 13 december > cabaret >
INTGENIEP > OP EEN HAAR

Cabaret…
… over Johan wiens lottogetallen er alle zes heel
dichtbij waren. “Hoe nipt kan het zijn?!”, riep hij tegen Hubert.
… over Sofie die een naam verzon, een wiegje kocht, een kinderkamer schilderde en nét niet
zwanger bleek.
… over solliciteren en tests. Christa had nét geen
sympathieke persoonlijkheid.
Geen baan… maar erger: de buurvrouw wilde weten waarom.
… over kleine pech… maar ook over klein geluk.
De gevolgen zijn groot. Over hoe het fenomeen
‘nipt’ je te grazen neemt maar je helpt als het klikt.
Over een realiteit die absurder is dan fictie. ‘Op
een haar’, een buitengewone cabaretvoorstelling
met typisch geniepige ingrediënten: Jo, Maarten
en Wouter.
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In 2009 werd Intgeniep winnaar van de publieksprijs van het Belgische Humorologieconcours en
stond in 2007 in de finale van het Leids Cabaret
Festival. Het Vlaamse trio serveert bevreemdende herkenbaarheid, met een heerlijk absurde saus,
onvoorspelbare nasmaken en meeslepende muzikaliteit om te bekomen. “Met ‘Op een haar’ is het
de bedoeling te verrassen, eerst onszelf, en dan,
veel belangrijker, vooral U.”
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren:
0478.631802/630508 of info@gryphus.nl > win
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen

joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

T e k oop
k er st bomen

In alle maten, alle bomen in pot
én in plastic zak, maar liefst
5 verschillende soorten!

en Facebook PLUS Verbeeten

in petto

zaterdag 21 december > concert > BEUKFEEST: SERVANTUM + BLEEDING GODS +
COLLISION
donderdag 26 december > concert > BJ BAARTMANS KERSTSPECIAL #21
vrijdag 27 december > talkshow . UUT UT
KöPKE VAN JEU
vrijdag 3 januari > quiz > WITTE GEI’T?

Picea abies
Picea omorica
Abies nordmanniana (Naaldvast, tot 2,75 meter!!)
Abies koriana (Naaldvast)
Abies fraserii (Naaldvast)
Hans Ebben, De Schans 3, Groeningen
Tel.: 0478-631480 / 06-13820298

k e rstbom e n te k oo p
5 soorten
abies nordmanniana
abies koriana
picea omorica
picea abies
picea glauca
alle maten met kluit of pot

gebr. janssen

grotestr.33 0478631218

Warme Bakker Degen

Treffer

Reclame: 2 t/m 7 december
● Pepernotenvlaai € 8,30 (8 persoons)
● Krentenman € 2,00
● Roomboter amandelstaaf € 3,45

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Reclame: 9 t/m 14 december
● Cappuccinovlaai € 10,25
● Spelt licht brood € 1,55
● 4 Winterbollen + 1 gratis

Te koop:
Een 4 pits kookplaat ( Beko aardgas)
Compleet en z.g.a.n.
Geschikt voor op een koelkast.

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Tel: 0619927250 of 0645832068.
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KOMENDE WEKEN OP ALLE

REGENKLEDING
EN

Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

FIETSTASSEN

30% - 50%

Spoorstraat
Vierlingsbeek
Spoorstraat 10
10 Vierlingsbeek
Tel
0478-632282
www.Kapsalon-Jose.nl
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

KORTING
TOT ZIENS IN ONZE WINKEL
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs
Grotestraat 79a 5821 AC Vierlingsbeek,
tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44
e-mail: info@fransthijs.nl website:
www.fransthijs.nl

Vertrouwd en
eenvoudig over je
geld beschikken

Het gemak van
onbezorgd
genieten

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor
heldere ontwerpen.”

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen

www.jipvormgeving.nl
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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BROEREN






Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl





Restaurant - Feestzaal - Catering
Kijk voor onze menukaart en
mogelijkheden op
www.devierlinden.nl
Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637
●
●
●
●
●
●

Bed & Breakfast
Mini Camping
(kinder)feestjes
Dagarrangementen
Koffie terras
Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl info@ezelgasterij.nl

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

✔ VERKOOP & INKOOP

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

Uw gezondheid... mijn zorg!

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
●
●
●
●
●
●

Alle soorten feesten tot 1200 personen
Compleet verzorgde catering
Tapverhuur met toebehoren
Koffietafels
Vergaderingen
Ect............

Voor info:
Jan Nillesen
tel.: 0478-631302
Vrijthof 1
fax: 0478-631107
5821 BG Vierlingsbeek
E-mail: jannillesen@hetnet.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl
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Fons Peltenburg












bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek



info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
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Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Erkende bromfietsopleiding
E achter B (aanhangwagen)
Tel. 0478 - 571 876

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over
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kijk op de website www.salontoine.nl
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