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Di. 17-12-19
Di
17-12-19
Za 28-12-19
Zo 05-01-20
Ma 06-01-20
Di
07-01-20
Do 09-01-20
Ma 13-01-20
Za 18-01-20
Za 11-01-20
Zo 12-01-20
Wo 15-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Za 18-01-20
Zo 19-01-20
Di
21-01-20
Di
21-01-20
Vr 24-01-20
Za 25-01-20
Za 25-01-20
Zo 26-01-20
Zo 26-01-20
Di
28-01-20
Vr 31-01-20
Za 01-02-20
Di
04-02-20
Do 06-02-20
Vr 07-02-20
Za 08-02-20
Ma 10-02-20
Di
11-02-20
Di
11-02-20
Zo 16-02-20
Di
18-02-20
Wo 19-02-20
Do 20-02-20
Vr 21-02-20
Vr 21-02-20
Za 22-02-20
Zo 23-02-20
Ma 24-02-20
Di
25-02-20

Kerstviering
‘KVB’
Zaalvoetbal in Oeffelt
‘Vios’38’
Prinsenreceptie De Leemkneiers oeffelt
‘De Vêrkeskop’
Nieuwjaarsbijeenkomst
‘KBO’
Nieuwjaarsborrel
‘KVB’
Kienen
‘KBO’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Teerdag
‘Het Gilde’
Prinsenreceptie De Vêrkeskop
‘De Vêrkeskop’
Prinsenreceptie De Knoepers Sambeek
‘De Vêrkeskop’
Samen koken-eten
‘KBO’
Jubileumreceptie De Huibuekke Overloon
‘De Vêrkeskop’
Beugen Buiten Winterfestival
2de Open Beugense Fluitketelschuifkampioenschap
1ste Open Beugense Kinderfluitketelschuifkampioenschap.
Voorverkoop Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Excursie naar Kermismuseum in Vortum
‘KVB’
Jaarvergadering. 20.00u.
‘AVB’
Ontspanningsmiddag
‘KBO’
Kringjaarvergadering te Beugen
‘Het Gilde’
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
Bliksemaktie
‘De Vêrkeskop’
Informatiemiddag Zorg/Welzijn en Wonen, Buurthulp en Naoberschap
Jaarvergadering EHBO Vereniging Beugen
‘EHBO’
Generale repetitie Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Kaartavond
‘KVB’
Kienen
‘KBO’
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Pronkzitting
‘De Vêrkeskop’
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Opruimcoach. 20.00u.
‘AVB’
Botbreuken, kneuzingen, verzwikkingen, en wervelletsel ‘EHBO’
Jubileumreceptie De Zelfkant Haps
‘De Vêrkeskop’
Excursie naar museum in Groeningen.
‘KVB’
Samen koken-eten
‘KBO’
Vrolliebal
‘De Vêrkeskop’
Carnavalsmiddag
‘KBO’
Carnaval met diverse bezoeken en Installatie Prins
‘De Vêrkeskop’
Carnaval met H.Mis, Lichtjesoptocht, Hengsten/Merriebal ‘De Vêrkeskop’
Knakworstrennen
‘De Vêrkeskop’
Optocht
‘De Vêrkeskop’
Jeugdmiddag
‘De Vêrkeskop’
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Vr 28-02-20
Herringschellen
‘De Vêrkeskop’
Di
03-03-20
Jaarvergadering
‘KVB’
Do 05-03-20
Kienen
‘KBO’
Ma 09-03-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
10-03-20
Vrijhouden luchtwegen
‘EHBO’
Di
17-03-20
Sjoel-avond
‘KVB’
Wo 18-03-20
Commissiehoofden overleg
‘De Vêrkeskop’
Wo 18-03-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Vr 20-03-20
Evaluatievergadering
‘De Vêrkeskop’
Vr 20-03-20
Pannenkoeken Dag
‘Dorpsraad’
Di
24-03-20
Word jij De Picasso chocolademaker?
‘AVB’
Vr 27-03-20
Algemene Leden Vergadering
‘KBO’
Za 28-03-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Do 02-04-20
Kienen
‘KBO’
Vr 03-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Za 04-04-20
Toneelvoorstelling in MFC Het Kruispunt
‘Tobé’
Di
07-04-20
Workshop met Angela. 19.30 u.
‘AVB’
Di
07-04-20
Letsel aan oog, oor, neus en mond. Letsel door dieren ‘EHBO’
Do 09-04-20
Bowlen in Molenhoek
‘KVB’
Za 11-04-20
Pepe’s PubQuiz Aanvang 20.00 uur in MFC Het Kruispunt.
Za 11-04-20/Zo 12-04-20 Eastern Open
‘Vios’38’
Ma 13-04-20
Kofferbakverkoop (2e paasdag)
‘Het Gilde’
Ma 13-04-20
2de paasdag Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Wo 15-04-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Di
21-04-20
Thema-avond OPRUIMCOACH samen met AVB
‘KVB’
Vr 24-04-20
Toneelmiddag
‘KBO’
Za 25-04-20
H. Mis – na afloop koffie
‘KBO’
Di
28-04-20
Excursie museum Nostalgie en techniek Langenboom. ‘AVB’
Medio mei
Fietsen met bedrijfsbezoek
‘KBO’
Do 07-05-20
Kienen
‘KBO’
Ma 11-05-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Di
12-05-20
Moederdagviering
‘KVB’
Di
12-05-20
Eerste hulp aan kinderen
‘EHBO’
Wo 20-05-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Zo 24-05-20
Kringgildedag Haps
‘Het Gilde’
Zo 24-05-20
Vrijwilligersbrunch
‘KBO’
Di
26-05-20
Fietstocht
‘KVB’
Ma 01-06-20
Koningsschieten (2e pinksterdag)
‘Het Gilde’
Do 04 -06-20
Kienen
‘KBO’
Za/zo 06/07-06-20 Boekenmarkt
‘KBO’
Za 06-06-20
Tiny Fransentoernooi
‘Vios’38’
Za 06-06-20/Zo 07-06-20 jeugdkamp jongere jeugd.
‘Vios’38’
Za 06-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
Za 06-06-20
Dorpsquiz: 2e editie
‘Jongens knakworst’
Zo 07-06-20
Boekenmarkt
‘KBO’
Ma 08-06-20
Wandelen + koffie-uurtje
‘KBO’
Zo 14-06-20
Vaartprocessie Boxmeer
‘Het Gilde’
Wo 17-06-20
Samen koken-eten
‘KBO’
Wo 24-06-20
Busreis
‘KBO’
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Zaterdag 21 december om 19.00 uur H. Mis
(4e Zondag van de Advent)
Pastoor v.d. Steen; Nellie Weerepas (verjaardag)
Acolieten
Fr. Verstraten en G. Hendriks
Koor
Gemengd koor

Vieringen met KERST en Nieuwjaar:
Dinsdag 24 december om 19.00 uur en woensdag 25 december,
Eerste Kerstdag om 9.00 uur H. Mis
(Kerstmis)
Jan Gerrits; Hendrikus v. Benthum en Petronella Ebbers; Gerrit en
Drika v. Benthum; Theo en Mia v. Benthum; Pieter en Willem Verdijck;
Theo Bindels en Ria; Herman Kersten en Mina Groenen; Piet en Marie
v. Boekel-v.d. Kerkhof; Koos en Mien Gruntjes-Franssen en zoon Jan;
Tien Peters
Voorganger
Dinsdag en woensdag: pastor Tullemans
Acolieten
Dinsdag: W. Verdijck en J. Lamers
Woensdag: C. Philipse en W. Schaminee
Koor
Dinsdag: Carminis
Woensdag: Seniorenkoor Maaslandsglorie
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Zaterdag 28 december om 19.00 uur H. Mis
(Feest: Onnozele Kinderen, Martelaren)
Nelly Graat-Gijsbers (verjaardag); Hendrik Daanen en Cisca Daanenv.d. Heuvel
Acolieten
Fr. Verstraten en G. Hendriks
Koor Gemengd koor
Woensdag 1 januari om 09.00 uur H. Mis
(Nieuwjaarsdag)
Alle overledenen van onze parochie
Voorganger
Pastor Tullemans
Acolieten
W. Verdijck en J. Lamers
Koor Gemengd koor
Zaterdag 4 januari om 19.00 uur H. Mis
(Openbaring des Heren: Driekoningen)
Acolieten
A. Hendriks en G. Verberkt (Rijkevoort)
Koor Cantamus Rijkevoort
Mededeling:

Kerststal bezichtigen.
Op Eerste Kerstdag zal onze kerk aansluitend aan de viering van 9.00
uur geopend blijven tot 14.00 uur zodat er gelegenheid is om de
Kerststal te komen bekijken, die zoals elk jaar weer met veel zorg en
toewijding door de vrijwilligers is opgebouwd.
6

Parochie H. Maria ten Hemelopneming.
Als je onze kerk binnenloopt zie je direct in welke
periode van het jaar we ons bevinden. Het is weer
Advent.
Nabij het altaar is de adventskrans, met het frisse
groen, met daarop 4 kaarsen, geplaatst. Inmiddels
staan we vlak voor de 4e en laatste zondag van de
Advent. De kerststal is nagenoeg geheel opgebouwd
en de van oudsher bekende beelden van Maria en
Jozef en de herders met de schapen hebben hun plek
gekregen. Het duurt niet lang meer of Jezus, de
Koning van de Vrede, wordt
geboren. Symbolisch in de
stallen waar ook ter wereld.
Maar deze vrede kan geen
gestalte krijgen als wij daar
zelf niet aan werken!
Kerstmis wordt gevolgd door
de afsluiting van het oude
jaar en het begin van het
nieuwe jaar. Een tijd waarin
families, gezinnen en
vrienden samen komen om
aandacht te schenken aan
elkaar en waarderingen uit te
spreken, even stil te staan bij
de dagelijkse dingen en terug
te kijken op de afgelopen periode, maar zeker ook om
vooruit te kijken.
Voor velen is de Kersttijd ook een moment van
bezinning en ruimte voor het bijwonen van een viering
van het Hoogfeest van Kerstmis in de parochiekerk of
om de kerststal in de kerk te bekijken die door de
vrijwilligers met zorg is opgebouwd.
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Terugblik op het afgelopen jaar
Naast de bijzondere vieringen zijn er wekelijkse
Eucharistievieringen gehouden in onze eigen
parochiekerk in Beugen.
Dat dit kan is op de eerste plaats een verdienste van
de eigen parochiegemeenschap met daarbij de
ondersteuning van het pastorale team en het bestuur
van de Parochie Maria Moeder van de Kerk. Het aantal
bezoekers is mede afhankelijk van de misintenties
maar vergeleken met het kerkbezoek in omliggende
deelparochies nog steeds heel redelijk.
Speciale vieringen.
Dit jaar zijn wij als parochiegemeenschap 4 keer
samengekomen in onze parochiekerk om afscheid te
nemen van een dierbare, een dorpsgenoot. Laten wij
hen blijven gedenken.
Interieur aanvullingen.
Op advies van het pastorale team zijn in het begin van
dit jaar twee Engelenbeelden geplaatst op de
traptreden van het Hoofdaltaar. Deze beelden passen
qua kleurstelling en afmetingen perfect bij het
Hoofdaltaar en vormen een mooi geheel.
Het behoud eigen parochiekerk.
De inzet van de vrijwilligers is, naast de financiële
bijdragen van de parochianen, een van de belangrijke
voorwaarden voor het in stand houden van onze
parochiekerk
De bereidheid van de groep vrijwilligers om zich in te
zetten voor onze parochiegemeenschap is groot. Veel
mensen zetten zich voor een of meer van de
bestaande werkgroepen in.
Ook de inzet van de diverse koren is belangrijk.
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Het afgelopen jaar zijn nagenoeg alle vieringen in onze
parochiekerk, opgeluisterd door een koor.
De jaarlijkse financiële bijdrage in de kerkbalans is
met name belangrijk voor het in stand houden van ons
eigen mooie kerkgebouw. Deze bijdrage blijft
eveneens stabiel.
De opbrengsten tijdens de vieringen zijn afhankelijk
van de aard van de vieringen en het aantal
aanwezigen.
Een woord van dank
De leden van de deelparochieraad Beugen willen al
degenen die zich in zetten voor het behoud van onze
kerk en / of een financiële bijdragen leveren, heel
hartelijk danken en zij spreken daarbij de hoop uit
dat u zich allen wilt blijven inzetten, voor zover het in
uw vermogen ligt, voor onze geloofsgemeenschap.
Van harte wensen wij u allen een Goede Kersttijd, een
gezellige jaarwisseling en een gezond en Gelukkig
Nieuwjaar.
De leden van de deelparochieraad Beugen
van de Parochie Maria Moeder van de Kerk,
Rita van Haandel Steegs
Gonny Stroeken
Sandra Thelosen
Fred van Bree
Jos Schaminée
Wim Verdijck
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KERSTMIS
Kerstmis is het feest van hoop! Hoop voor een wereld
in verwarring. In het midden van alle duisternis
worden weerloze kinderen geboren die onze zachte en
onze beste gevoelens oproepen.
Hoop dat bij elke nieuwgeborene een goede, een
betere toekomst in het verschiet ligt.
Met kerstmis staat even de wereld stil en is er ruimte
voor een wonder, toen, maar ook voor nu. Het wonder
dat een kind licht brengt, een stralend licht dat in
staat is onze duisternis te verdrijven, dat onze harten
kan openen voor vrede.
Op kerstavond is er een familieviering die begint om
19.00 uur waarbij de zang wordt verzorgd door
Carminis. Er zal dit jaar in tegenstelling tot andere
jaren geen Kerstverhaal worden uitgebeeld door de
communicanten.
Op 1e Kerstdag is de viering om 9.00 uur met
medewerking van het koor Maaslandsglorie.
Bij beide vieringen is pastor Harry Tullemans de
voorganger.
KERSTGEDACHTE
Ik wens je een ster
voor de donkerste nacht.
Ik wens je zachtzinnig licht
om het goede te zien
in de wereld.
Ik wens je woorden
die niet breken
maar verbinden.
Ik wens je
tussen het doodgewone
nu en dan een godsgeschenk.
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Uitnodiging Lichtjes op oorlogsgraven op 24 december
Datum: 24 december 2019
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Engelse begraafplaats (Vierlingsbeekseweg ongenummerd
Overloon)
Het initiatief 'Lichtjes op oorlogsgraven' is niet vreemd in Nederland.
Op meer dan 180 geallieerde kerkhoven in Nederland worden ieder
jaar op 24 december duizenden kaarsjes aangemaakt. De gedachte is
om jonge soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid,
te eren op kerstavond met aandacht in de vorm van een warm lichtje.
In de gemeente Boxmeer is alleen in Overloon een (Engelse)
begraafplaats waar soldaten begraven liggen die rechtstreeks
betrokken waren bij de bevrijding 75 jaar geleden. De organisatie van
Lichtjes op oorlogsgraven werd vorig jaar spontaan opgepakt door
enkele vrijwilligers samen met de basisschool in Overloon. Nu, een jaar
later, hebben de Veteranen gemeente Boxmeer de organisatie
overgenomen. De Veteranencommissie nodigt inwoners uit de hele
gemeente, jong en oud uit, om 75 jaar na de bevrijding, naar Overloon
te komen. Een mooier begin van het kerstfeest is er niet!
Het programma op 24 december is als volgt:
Om 15.00 uur samenkomst op de militaire begraafplaats te Overloon.
Bij de ingang van de begraafplaats zullen veteranen kaarsjes uitreiken,
voornamelijk aan kinderen en indien nodig aan volwassenen. De
organisatie zorgt ervoor dat er in ieder geval voldoende kaarsen
aanwezig zijn voor alle 279 graven. Mocht u op eigen initiatief een
lichtje willen plaatsen bij een specifiek graf, daarin bent u geheel vrij .
Een trompettist speelt The Last Post en daarna lopen de kinderen naar
de graven met de brandende kaarsen. Hierna verzamelen we ons rond
het monument voor een toespraak. We sluiten de bijeenkomst af met
een lied gezongen door Rieany Janssen, over soldaten die nooit meer
terugkeerden naar huis. Na afloop is er iets lekkers, gesponsord door
lokale ondernemers. . De grafkaarsen zijn wind en regen bestendig en
zullen dus de hele kerst branden! Op 27 december ruimen de
veteranen alle kaarsen weer op.
Voor meer informatie: Veteranencommissie gemeente Boxmeer,
tel. 06-15408501.
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Beste buurtbewoners,
Basisschool Onze Bouwsteen wil aan het einde van 2019, graag een
goed doel ondersteunen. Dit jaar is gekozen voor: stichting Tante
Lenie, Nieuw-Bergen. Tante Lenie organiseert gezinsweken voor
gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind ten gevolge van een
ongeval, chronische of levensbedreigende ziekte in de
leeftijdscategorie van 4 t/m 16 jaar. Met een midweekse gezinsweek
krijgen ze de kans om de dagelijkse zorgen rondom de ziekte van een
kind te doorbreken en zo weer samen een gezin te zijn.
Samen met alle kinderen willen we lege flessen inzamelen. We vragen
ook uw hulp! In de school, bij beide ingangen, staan 2 dozen waar u
lege flessen kunt inleveren. We zullen het statiegeld doneren aan
stichting Tante Lenie. Inleveren kan tot 19 december 10:00 uur!
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een gezond 2020!
Team Onze Bouwsteen.
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beleef de natuur
https://ivn.nl/afdeling/de-maasvallei
Facebook.com/ivn.demaasvallei
………………………………

Wandelen in het donker met het hele gezin
Op zondag 29 december, midden in de kerstvakantie, organiseert IVN
De Maasvallei samen met restaurant De Heksenboom een wandeling
voor kinderen van de basisschool met hun ouders en opa’s en oma’s.
Het is geen gewone wandeling, want je loopt in het donkere bos,
lekker spannend.
De 2½ km lange route is met lichtjes uitgezet. Onderweg kom je gidsen
tegen die je een opdrachtje geven of je iets vertellen. Na afloop van de
wandeling is er rondom de vuurkorf bij De Heksenboom
chocolademelk voor de kids en glühwein voor de volwassenen. We
horen dan graag wat jullie allemaal beleeft hebben in het donkere bos.
Voor de wandeling moet je, je per mail aanmelden, dit kan tot vrijdag
27 december. Je mag ook met twee gezinnen samenlopen. Na
aanmelding krijg je per mail je vertrektijd. De wandeling begint om
17.00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Heksenboom, Bosweg 40 in
Sint Anthonis. De groepen starten om de 10 minuten. Een zaklamp
meenemen mag, maar gebruik deze zo min mogelijk.
Opgave tot 27 december bij marjosimons11@gmail.com. De kosten
zijn € 5,00 per persoon. Voor informatie kun je terecht bij Marjo
Simons tel. O485-362328, Carla Hendriks tel. 0485-381821 en bij De
Heksenboom tel. 0485-382803.
We gaan jullie een leuke spannende tocht laten beleven, meld je snel
aan.
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Bijeenkomst prostaatkanker
Op vrijdag 20 december organiseert de ProstaatKankerStichting samen
met het Maasziekenhuis een middag voor mannen met
prostaatkanker. Het thema deze middag is: Hormoontherapie, heb ik
dan nog kwaliteit van leven?
Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen en tips
uitwisselen. De bijeenkomst staat ook in het teken van kennismaking
met de ProstaatKankerStichting en wat de stichting voor patiënten kan
betekenen. Ook partners en naasten zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het
vergadercentrum op de begane grond van het Maasziekenhuis (direct
achter het restaurant). De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
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22 december: eerste concert uitverkocht, tweede concert om 13.30 uur

Voix Là viert Kerst met Ballen in Sambeek
Voix Là viert op zondag 22 december Kerst met Ballen. Dat doet het
koor in de kapel van Het Kloosterhuis in Sambeek. De eerste
voorstelling, om 11.00 uur, was in no time uitverkocht. Maar het
goede nieuws is dat het koor er een tweede concert aan vastplakt.
Dat begint om 13.30 uur.
De titel van het kerstconcert slaat op de vele ballen die Voix Là
traditioneel in de lucht houdt. Van Zweeds tot Frans, van grappig tot
stemmig, van pop tot hymnes… het koor verkent als vanouds alle
uithoeken van de wereld in genres, talen en stijlen. Dat gebeurt al acht
jaar lang onder leiding van dirigent, componist en arrangeur Wilbert
Friederichs.
Parels
Vorig jaar sloeg Voix Là kerst een keertje over. “We hadden toen net
drie grote voorstellingen achter de rug van ons programma ‘Zeewier
en Fluitenkruid’ en dachten dat we wel wat rust verdiend hadden”,
zegt Voix Là-voorzitter Mariet Seegers. “Daar dachten onze fans anders
over want die vroegen en masse waar we bleven met ons
kerstprogramma. Gelukkig kunnen ze op 22 december weer kerst met
ons vieren.”
Toch, kerst is bij Voix Là nooit ‘zo maar’ kerst. Al te voor de hand
liggende klassiekers worden vermeden of anders wel in een verrassend
arrangement gegoten. Het koor duikt onbekende parels op terwijl ook
liedjes die naar de letter van de wet geen kerstliedjes zijn - maar die
wel prachtig in de sfeer en de boodschap van het feest passen - voorbij
komen.
Reserveren
Het eerste concert op 22 december om 11.00 uur is inmiddels
uitverkocht. De tweede voorstelling begint om 13.30 uur (zaal open
om 13.15 uur). Kaartjes kosten € 5,-. Om zeker te zijn van een plek in
de kapel kun je het beste reserveren per e-mail:
reserveren@voixlabeugen.nl. Vermeld duidelijk het aantal kaartjes en
op wiens naam ze gereserveerd moeten worden. Daarna ontvang je
een mail terug met de betalingsgegevens. Telefonisch bestellen kan
ook: 06-12468396.
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Het jaar loopt zachtjes ten einde en
daarmee komt Kerst en Oud en Nieuw
dichtbij.
Cafetaria Franny is GESLOTEN van
maandag 23 t/m donderdag 26
december.
Vrijdag 27 december t/m zondag 29 december gelden de
gewone openingstijden.
Maandag 30 december GESLOTEN.
Dinsdag 31 december OPEN van 17.00-19.30 uur.
Woensdag 1 januari GESLOTEN
Vanaf 2 januari gelden weer de normale openingstijden.

Wij wensen iedereen alvast hele fijne Feestdagen toe en de
beste wensen voor 2020.
Frank, Anny, Britt

39

40

41

MELDING DOEN
Vernielingen, ongeregeldheden of overlast kunnen
plaatsvinden op verschillende gebieden en dienen
op een andere manier gemeld te worden. Het op de
juiste manier melden van overlast of klachten is van
belang en kan zorgen voor een snellere afhandeling.
Meldingen worden zo via de juiste weg onder
de aandacht gebracht en, indien van toepassing,
geregistreerd.

OPENBARE RUIMTE
De openbare of publieke ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk
is, zoals het groen, pleinen, stoep, fietspad, wegen. De gemeente is
verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Melden kan via:
MijnGemeente app
Via de Playstore en App store installeren
Website
www.boxmeer.nl (Tab “Melding doen”)
Telefoon
Algemeen nummer: 0485-58 59 11
Storingsnummer: 06-53 73 53 53
(spoedzaken of storingen in de openbare
ruimte buiten werktijd of in het weekend).

MILIEU
Meldingen van geuroverlast, geluid, trillingen, stof, van bedrijven, bodem-,
lucht- of waterverontreiniging of vragen over de kwaliteit van het
zwemwater.
MilieuKlachtenCentrale
Via www.milieuklachtencentrale.nl of via
www.boxmeer.nl (Tab “Melding doen”).

42

WONEN
Op welke manier woonoverlast gemeld moet worden, is afhankelijk van de
woonsituatie of het gebouw.
Huurwoningen
Via de woningbouwvereniging of particuliere verhuurder.
Koopwoningen
In gesprek gaan
Via buurtbemiddeling Land van Cuijk (www.buurtbemiddelinglvc.nl)
Via de rechtsbijstandverzekering.

GELUIDSOVERLAST
Geluidsoverlast kan op verschillende manieren veroorzaakt worden,
bijvoorbeeld door mensen bij een horecagelegenheid of op een
muziekfestival. Meestal is dit ’s avonds en in het weekend. Melden kan via:
De horecagelegenheid of organisatie van het evenement of festival
Politie Telefoonnummer: 0900-8844
Geluidsoverlast van hangjongeren of uitgaanspubliek op de openbare weg.
Melden kan via Politie (0900-8844)
Belangrijk: meldingen via de app, telefoon, email, of website naar de
gemeente worden alleen op werkdagen en tijdens kantooruren in
behandeling genomen. Is er sprake van een situatie van overlast of
onveiligheid die niet kan wachten, bel het landelijk politienummer 09008844 of bij spoed 112.
Het telefoonnummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de
politie. Met dit nummer kan gebeld worden voor alle nietspoedeisende
vragen of problemen. U kunt ook volledig anoniem een melding doen via
www.meldmisdaadanoniem.nl of telefoonnummer 0800-7000.
Ambulance, politie, brandweer nodig of een verdachte situatie altijd
melden via 112!
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UITSLAGEN ZATERDAG 7 EN 14 DECEMBER
SV Venray JO9-4
 VIOS’38 JO9-1
3-8
VIOS’38 JO14-1
 Gemert JO14-2
6-0
Volharding/Sambeek JO15-3  VIOS’38/Toxandria JO15-1 1 - 7
SV Venray JO17-4
 VIOS’38 JO17-2
5-2
Excellent/SVS/Wbb JO19-2G  VIOS’38 JO19-2
4-3
ST SSE/SVSH JO14-1
 VIOS’38 JO14-1
0-4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA WOENSDAG 18 DECEMBER
aanwezig
aanvang
VIOS’38 MO15-1
 Volharding/Sambeek MO15-1 18.15 uur 19.00 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA ZATERDAG 21 DECEMBER
aanwezig
aanvang
De Zwaluw JO7-1
 VIOS’38 JO7-1
09.30 uur
10.00 uur
De Stappert in Haps
rijden: Femke
VIOS’38 JO14-1
 Oirschot Vooruit JO14-1 10.15 uur
11.00 uur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA ZATERDAG 4 JANUARI
aanwezig
aanvang
Constantia JO7-2
 VIOS’38 JO7-1
08.30 uur
09.00 uur
De Hoepel in Wanroy
rijden: Jesse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRAININGEN TIJDENS WINTERSTOP:
In week 52, 1 en 2 wordt er niet getraind; de trainingen starten weer in week 3, vanaf
maandag 13 januari.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMMA WINTERSTOP:
Op zaterdag 18 en 25 januari kunnen er bekerwedstrijden worden vastgesteld. Op
zaterdag 1 februari start de voorjaarsreeks. Tijdens de winterstop zullen er diverse
activiteiten georganiseerd worden: raadpleeg hiervoor de website van VIOS’38.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaterdag 7 december: JO15-1 glansrijk najaarskampioen!
Het zat er natuurlijk wel al even aan te komen, dat kampioenschap voor de ST
Toxandria/VIOS ’38 JO15-1G. Zeker na de winst tegen concurrent Montagnards een
paar weken geleden. Maar het moest eerst toch nog maar effe gebeuren. De
voorsprong van 3 punten op de naaste concurrent betekende dat er op de laatste
wedstrijddag minimaal 1 punt gehaald moest worden om de felbegeerde titel
definitief veilig te stellen.
Er werd afgelopen week daarom scherp getraind in Beugen en Rijkevoort. Achter de
schermen werkte een groep minstens zo fanatieke ouders aan de voorbereidingen
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wedstrijddag minimaal 1 punt gehaald moest worden om de felbegeerde titel
definitief veilig te stellen.
Er werd afgelopen week daarom scherp getraind in Beugen en Rijkevoort. Achter de
schermen werkte een groep minstens zo fanatieke ouders aan de voorbereidingen
voor het verwachte kampioenschap. Platte kar, kampioensshirts, vuurwerk,
champagne. Aan alles werd gedacht en alles werd tot in de details geregeld. In de
stellige overtuiging dat dit toch echt niet meer mis kon en mocht gaan.
En het ging niet meer mis! Vanaf de aftrap op sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek
was er maar 1 ploeg die de dienst uitmaakte: Toxandria/VIOS ’38. Een doelpunt kon
niet uitblijven en na de bevrijdende openingstreffer kwam de aanstaande kampioen
helemaal los. Bij rust was de voorsprong al opgelopen naar 1-4 en die marge moest
genoeg zijn voor een rondje op de platte kar. De meegereisde supporters, ouders,
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes gingen er in de tweede helft nog eens goed voor
staan. Ook in de tweede helft heerste de ploeg in het oranje. Nog eens 3 keer lieten
de aanstaande kampioenen het Beekse netje bollen, zodat het eindsignaal met een 17 eindstand klonk. Kampioenuh!
De champagne werd ontkurkt en het Bengaals vuurwerk werd ontstoken. De
kampioensshirts werden uitgedeeld en natuurlijk moest er even geposeerd worden
voor de mobieltjes van de trotse ouders. Een fantastische prestatie van dit
samengestelde team van Toxandria en VIOS ’38, wat dit jaar voor het eerst samen
ging spelen. Een fantastisch resultaat ook van de eerste samenwerking tussen de
beide verenigingen, die uitmondt in een kampioenschap. Zonder puntverlies zelfs en
een doelsaldo van 74 voor en 20 tegen. Dat zijn duidelijke cijfers… Na een
voorzichtige start en wat praktische opstartproblemen hebben spelers, trainers en
leiders elkaar nu helemaal gevonden. Het rondje op de platte kar door Beugen en
Rijkevoort is helemaal verdiend. Geweldig mannen en dame! Van harte gefeliciteerd
allemaal met jullie kampioenschap!

Gevonden: Smartphone, op woensdag 11 dec om 23.00 uur op
de Koopmanskamp. Bellen: Tel: 0620982463
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