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KERKBERICHTEN

In geval van een overlijden, kunnen familie en/of nabestaanden als zij
dit kenbaar willen maken, contact opnemen met Anjo Welles (tel. 0627881670). Gevraagd zal worden of zij het op prijs stellen dat voor de
overledene de kerkklok wordt geluid, het zogenaamde “overluiden” van
een dorpsgenoot en/of zij ook een overlijdensbericht op de site van de
Dorpsraad willen hebben. Dit bericht zal dan middels een “Droevige
Nieuwsflits” op de website van de Dorpsraad onder de aandacht
gebracht worden.
Rozenkransgebed in de Mariakapel
van de Laurentiuskerk in Vierlingsbeek
- dinsdag 18 juni
- dinsdag 16 juli
We beginnen om 19.00 uur.
Opgave misintenties
Parochiecentrum: tel. 0485-471246, bereikbaar op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. Of mail naar
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl. Op de website vindt
u het rooster van kerkdiensten en actuele informatie.
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DANKBETUIGING
De warme woorden, het medeleven en de vele kaarten hebben veel
voor ons betekend na het plotselinge overlijden van Geert. Hiervoor
willen we iedereen heel erg bedanken.
Familie Reijnders-Emonts

Met grote ontsteltenis hebben we kennis genomen van het plotselinge
overlijden van ons gewaardeerd lid Geert Reijnders. In de jaren dat
Geert lid was van onze vereniging hebben wij hem leren kennen als
iemand die zeer betrokken was, als EHBO’er en als lotusslachtoffer.
Met zijn vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage aan
onze vereniging geleverd.
Wij wensen Ans, zijn kinderen en familie veel sterkte toe met dit grote
verlies.
Bestuur en leden EHBO vereniging Vierlingsbeek.
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ACTIVITEITENKALENDER

5 juni: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
8 juni: Fanfare St. Cecilia: 100 jarig jubileum. Optreden reünieorkest,
receptie en feestavond.
9 juni: Fanfare St. Cecilia: 100 jarig jubileum. Dorpsbrunch met aansluitend een muzikale middag.
10 juni: Jeu de boules, 19.00 uur op het plein.
11 juni: KBO: kienen.
12 juni: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
13 juni: Dorpsraad: Vergadering in de Bolle Buik, 20.30 uur.
16 juni: St. Joris en St. Anthoniusgilde: Onderling
schietkampioenschap.
17 juni: Jeu de boules, 19.00 uur op het plein.
19 juni: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
20 juni: KBO: Natuurwandeling o.l.v. Dorette van Loon.
24 juni: Jeu de boules, 19.00 uur op het plein.
26 juni: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
30 juni: ’t Höfke: wandelen, vertrek 10.00 uur bij ’t Höfke.
30 juni: St. Joris en St. Anthoniusgilde: Historische dag + Taptoe,
centrum Venray.
1 juli: Jeu de boules, 19.00 uur op het plein.
3 juli: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
5 t/m 8 juli: Kermis.
10 juli: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
15 juli: Jeu de boules, 19.00 uur op het plein.
17 juli: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
22 juli: Jeu de boules, 19.00 uur op het plein.
24 juli: Fietsen, vertrek 18.30 uur vanaf het kerkplein.
28 juli: ’t Höfke: wandelen, vertrek 10.00 uur bij ’t Höfke.
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FANFARE ST. CECILIA

Het Pinksterweekend staat voor de deur en daarmee is ook het
Jubileumweekend van fanfare St. Cecilia in aantocht! Onze Duitse
muziekvrienden uit Sigmaringen-Laiz zullen komend weekend ons dorp
bezoeken en er samen met ons een onvergetelijk weekend van maken.
Natuurlijk hopen wij het 100-jarig jubileum ook met vele Maashese
dorpsgenoten te vieren!
Wat staat er allemaal op het programma?
Zaterdag 8 juni
17.00 uur

Concert fanfare St. Cecilia met ‘reünie-orkest’ en
huldiging jubilarissen
Kom luisteren naar vele oud-leden die weer meespelen
in onze fanfare!

18.00 uur

Concert Muziekvereniging Sigmaringen-Laiz

19.30 uur

Receptie

20.30 uur

Feestavond met DJ Mick Vullings

Zondag 9 juni
11.00 uur

Grootse en gezellige dorpsbrunch met aansluitend een
muzikale middag.

De middag zal ingevuld worden met lichte muziek uitgevoerd door
diverse muziekverenigingen uit de regio. Alle reden dus om na de
brunch gezellig een drankje te pakken op onze feestlocatie!
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Omdat het 100-jarig jubileum een bijzonder feest is wat we met het
hele dorp willen vieren, vragen wij u zaterdag 8 en zondag 9 juni a.s.
de vlag te hijsen.
Wij hopen u allen te mogen begroeten tijdens onze activiteiten in en
rondom de kerk van Maashees!

ZOMERDRIVE 2019
In de komende weken van 26 juni tot en met 21 Augustus wordt er
elke woensdagavond een bridge-drive georganiseerd. Deze bridgedrive vindt plaats in de Raaijhal, Raaijweg 15-17 te Overloon.
Aanmelden kan alleen per paar en start vanaf 18.45 uur. De indeling is
op volgorde van binnenkomst. De bridge-drive start om 19.15 uur en
eindigt om 22.15 uur.
De kosten zijn gering. Voor leden € 1,50 en voor niet leden € 2,-.
Het wordt een gezellige happening met leuke prijsjes.
Er is volop parkeergelegenheid aanwezig.
Info: Gerda Crooijmans, telefoon 0478-641265
www.bridgecluboverloon.nl
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BIJEENKOMST
GLASVEZEL-PROVIDERS
Beste Dorpsbewoners,

Zoals u wel gemerkt zult hebben heeft er veel graafwerk plaats
gevonden in de afgelopen maanden om de glasvezel in de grond aan
te leggen en daarna te verbinden. Hier en daar verliep dit toch niet
helemaal naar wens maar omdat ik hierna niets meer gehoord heb zal
dat ook wel opgelost zijn naar ieders goedvinden.
De volgende stap in dit geheel zal de plaatsing van het verdeelstation
in Vierlingsbeek zijn en de aansluiting van de glasvezel hierop.
De laatste stap van dit alles zal plaats vinden in de maanden juli en
augustus. Dit is de glasvezel met aansluiting in de huizen aanbrengen.
Daarna zullen de diverse providers de aansluiting op het internet gaan
aanbrengen. Dit alleen als u daarvoor heeft gekozen.
Mocht het zo zijn dat u nog geen keuze heeft gemaakt voor een
provider en dit alsnog wilt doen dan heeft u daartoe de mogelijkheid.
Besluit u echter om geen provider te nemen, dat kan, maar als u dan in
de toekomst wel gebruik wilt maken van de glasvezel betekent dat dat
er dan aansluitkosten bij komen, op dit moment bedragen deze € 450,-.
Wat deze prijs in de toekomst zal doen is nu nog niet te zeggen.
Voor de dorpsgenoten die nog geen provider hebben en dit alsnog
willen is er op donderdag 20 juni nog de gelegenheid.
Info bijeenkomst glasvezel-providers:
Donderdag 20 juni
Locatie: Plein 27
Tijd: 18.30 tot 20.30 uur
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Mocht u nog vragen hebben aan de provider waar u voor gekozen
heeft dan kunt u natuurlijk ook op deze avond bij de desbetreffende
provider terecht.
Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u bij mij terecht.
Ad Matheeuwsen
06-55328823
Teamleider Glasvezelteam Maashees
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KWEKERIJ DE LIFRA VEULEN
ACTIE ACTIE ACTIE
12 Begonia’s
€ 2,50
12 Petunia’s
€ 2,50
Million Bells
€ 0,25
Geraniums
v.a € 0,25
Surfinia
NU € 0,50
Knolbegonia’s € 0,50
Enz. enz. enz. enz...
Nergens goedkoper!!!!!
Dahlia’s € 0,25
Bacopa
€ 0,50

KWEKERIJ DE LIFRA
Lorbaan 12A, Veulen
Open
maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 19.00 uur
zaterdag: 9.00 tot 18.00 uur
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’T HÖFKE

SOEPIE DOEN
Op vrijdag om 17.00 uur in ’t Höfke
Slechts € 2,50 p.p.
Op de volgende datum is er ‘Soepie-Doen’ met de Smaakmakers:
21 juni.
Hiervoor krijgt u heerlijke soep en ??? Dat is altijd een verrassing.
Als afsluiter een kop koffie of thee.
De data voor ‘Soepie-Doen’ staan ook vermeld in de
activiteitenkalender van www.dorpsraadmaashees.nl.

Op 5 juli vindt de laatste keer eten met de Smaakmakers plaats. Deze
keer een barbecue ter afsluiting voor de vakantie (kosten € 10,- p.p.)
Opgeven voor de barbecue (tot drie dagen van tevoren) kunt u bij:
Marianne Telkamp, De Goeijstraat 6 of Trudy Hagens, Rieterweg 7
U mag ook bellen met Marianne 06-37194495 of Trudy 06-20385148
De data voor eten in ‘t Höfke staan ook in de activiteitenkalender van
www.dorpsraadmaashees.nl.
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Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur
is ‘t Höfke open voor een kop koffie of thee.
Loop gerust eens binnen voor een praatje.

In ‘t Höfke staan boeken die u gratis mag meenemen.
Ook als u nette boeken heeft die u weg wilt doen, mag u
deze daar afgeven. Afgeven kan ook bij Marianne
Telkamp, de Goeijstraat 6 (in een tas onder de carport).

Smaakmakers
Te koop in ’t Höfke:
Eigen label: Diverse soorten jam, stoofpeertjes of
appelmoes. Prijzen van € 0,75 tot € 2,00.
50% van de verkoop komt ten goede aan ’t Höfke.
Heeft u nog lege jampotjes of Olvarit-potjes die u niet gebruikt?
Wij zijn er blij mee.

KBO MAASHEES
Eten met ouderen
Op woensdag 12 juni is er weer ‘Eten met ouderen’ om 17.00 uur bij
‘Het Genot’ in Vierlingsbeek. Opgeven hiervoor kan tot en met
woensdag 5 juni bij Piet Ermens, tel. 853081.
De kosten bedragen € 15,- per persoon.

13

GEZOCHT: NIEUWE CHAUFFEURS VOOR BUURTBUS
De vereniging beschikt momenteel over 35 chauffeurs die vrijwillig hun
diensten verlenen op het traject Boxmeer-Vierlingsbeek-Venray (lijn .
De 2 busjes die op het traject worden ingezet rijden gedurende de )
werkdagen (maandag t/m vrijdag).
In verband met het bereiken van de 79-jarige leeftijd moeten enkele
chauffeurs stoppen waardoor spoedig een tekort aan chauffeurs dreigt
te ontstaan.
Heeft u belangstelling om u als chauffeur (zowel dames als heren zijn
welkom) beschikbaar te stellen, neem dan telefonisch contact op met
Jo Bussers (0478-634000 of 06-24571605) of Henk Roeffen (0485361739 of 06-57344320).
Buurtbusvereniging Maashees-Boxmeer
Noud van Bree (secretaris)
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NEVER MIND JAZZ BAND OP KASTEELPLAATS GEIJSTEREN
Op zondag, 23 juni a.s. om 15.00 uur, kan de liefhebber van
onvervalste jazz oude stijl zijn hart ophalen bij het concert dat de Never
Mind Jazz Band geeft op de binnenplaats van de kasteelplaats
Geijsteren, gelegen aan de Maasheseweg 2 in Geijsteren. En zoals
door de band zelf aangekondigd, garandeert de band de bezoeker een
optreden dat wordt gekenmerkt door een opvallende repertoirekeuze
en een perfecte balans tussen gearrangeerde collectieven en
verrassende solo’s. In de vocale gedeelten komt ieder bandlid aan bod.
Hoewel de naam van de band het niet doet vermoeden, staat de Never
Mind Jazz Band wel degelijk voor een serieuze aanpak van de jazz uit
de jaren twintig, met daarbij het accent op de gloriejaren 1925-1929.
Voor de liefhebbers van deze muziek is dit een niet te missen concert.
Kaarten kosten € 10,- per stuk (tot 16 jaar € 5,-) en kunnen besteld
worden bij Stichting Cultuurpodium Geijsteren
(zie www.cultuurpodiumgeijsteren.nl) of vanaf een half uur voor
aanvang van het concert bij de kassa van de kasteelplaats gekocht
worden.
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OPEN DAG
KALVERHOUDERIJ DERKS - SAMBEEK

Op tweede pinksterdag 10 juni onthult Emile Roemer het Land van
Cuijk Boert Bewust bedrijfsbord op Kalverhouderij Derks in Sambeek.
Boert Bewust is een nieuw initiatief in het Land van Cuijk om meer
verbinding tussen boeren en de maatschappij te creëren.
Bezoekers zijn van harte welkom om de kalveren te bekijken, aaien en
te buurten met de boer. Ook kunnen bezoekers de heerlijke
kalverworstenbroodjes proeven die ook ter plekke te koop zijn. Om
12.00 uur opent politicus en burgemeester van Heerlen maar ook
inwoner van Sambeek Emile Roemer het Boert Bewust bedrijfsbord.
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten en er is voldoende plek in de
boomgaard om even lekker te zitten, genieten van het landschap
Peter’s Farm kalverhouderij
Familie Derks houdt 800 kalveren volgens het diervriendelijke Peter’s
Farm concept. De kalveren leven in kuddes, hebben de hele dag de
beschikking over voer en water en kunnen spelen met skippyballen die
in de stallen hangen. De kalfjes kunnen zelf bepalen hoe hun dagelijks
leven wordt ingevuld. Via een webcam kunnen mensen de kalfjes
volgen. Kom met eigen ogen kijken hoe de kalveren leven.
Boert bewust is een nieuw initiatief in het Land van Cuijk om meer
verbinding tussen boeren en de maatschappij te creëren. Meer
betrokkenheid tussen boeren, tuinders en de samenleving om over en
weer kennis te delen over de herkomst van ons voedsel. Het Land van
Cuijk is de zesde streek die aangesloten is bij de landelijke stichting.
De aangesloten boeren maken het mogelijk om laagdrempelig
verschillende types bedrijven te bezoeken en in gesprek te gaan met
de ondernemers.
U bent van harte welkom op maandag 10 juni voor de onthulling van
het vijfde Land van Cuijk Boert Bewust bord aan de Oude Waranda 2 in
Sambeek. Kom kijken en beleven!
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PILOT “WONEN MET ONDERSTEUNING”
VAN START AAN DE KRAAI IN BOXMEER

In de wijk Luneven in Boxmeer gaat aan het einde van het jaar een
pilot van start waarbij 5 jongeren kunnen worden gehuisvest in kleine
wooneenheden, zogenaamde tiny houses.
Aanbieders van begeleiding signaleren dat een deel van de groep
jongeren van 18-23 jaar een vorm van ondersteuning én betaalbare
huisvesting nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen en mee te
kunnen doen in de samenleving.
Het reguliere woonaanbod schiet tekort waardoor deze groep jongeren
‘tussen wal en schip’ valt. Doordat deze jongeren weinig zicht hebben
op zelfstandige woonruimte, komen zij op deze manier in aanmerking
voor een steuntje in de rug.
Op initiatief van de gemeente Boxmeer is een werkgroep aan de slag
gegaan om een concrete invulling te realiseren op basis van de
behoefte. De werkgroep in de pilot bestaat uit vertegenwoordigers van
de gemeente, GGZ, PGZ, Labyrint, Unik, MEE, Mooiland en Sociom.
Jongeren met een ondersteuningsbehoefte kunnen maximaal 2 jaar de
woning huren met ondersteuning op maat om hierna door te stromen
naar een reguliere woning en geheel op eigen benen staan. Een
indicatie voor de maandelijkse huur bedraagt ca. € 425,-.
De gemeente Boxmeer is samen met Mooiland bereid om de pilot in
financiële zin te faciliteren. Inmiddels is de wijkraad Boxmeer Zuid
geïnformeerd over de plannen. Daarnaast zijn de omwonenden van de
beoogde locatie aan de Kraai in een bijeenkomst op de hoogte
gebracht van de pilot in combinatie met de bouw van de 5 tiny houses.
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De reacties waren positief. De gemeente heeft de inbreng van de
omwonenden gewogen en recent het gewijzigde definitieve plan
vastgesteld. Als alles mee blijft zitten kunnen de woningen aan het
einde van 2019 worden geplaatst. Het betreft hier een pilot voor de
duur van 10 jaar.

BIJEENKOMST PROSTAATKANKER

Op vrijdag 21 juni organiseert de ProstaatKankerStichting samen met
het Maasziekenhuis een middag voor mannen met prostaatkanker. Het
thema deze middag is: Prostaatkanker, hoe leef je met de gevolgen
van de behandeling?
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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VOOR OP HET PRIKBORD
tel. 112 Alarm (als elke seconde telt)
tel. 0900-8880 Spoedeisende huisartsenhulp in avond, nacht, weekend
en feestdagen voor Boxmeer-Nijmegen en omstreken
tel. 0900-8818 Spoedeisende huisartsenhulp in avond, nacht en
weekend voor Noord-Limburg
tel. 0900-8844 Politie, als er geen nood is,
POLITIE: Wijkagent Janne Blom, tel. 0900-8844.
e-mail:
janne.blom@politie.nl
facebook: www.facebook.com/politieboxmeer

Dorpsraad Maashees: www.dorpsraadmaashees.nl
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ANKERTJES

Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4.
Openingstijden:
maandag, woensdag en donderdag: 13.30-18.00 uur
vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
zondag en dinsdag gesloten

Adverteren in het Maasankertje:
Hele pagina € 17,50 excl. btw
Halve pagina € 12,50 excl. btw
Info: maasankertje@hotmail.com

Gesloten:
Kapsalon ’t Scheepje
is gesloten van 17 t/m
25 juni a.s.

OUD PAPIER
Zaterdag 15 juni kunt u van 9.00 tot 11.00 uur uw (goed gebundelde)
oud papier aanleveren. Let op! De containers staan op het plein bij de
kerk, niet bij Havens.

Kopie inleveren voor zondagavond 23 juni 2019 om 19.00 uur bij:
Kalverstraat 35, Gildelandt 20 of Jo de Kuperstraat 16.
E-mail: maasankertje@hotmail.com
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