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Prinsenbal BCV

De organisatie van het nieuwe Prinsenbal.

BCV De Geitenbok komt met
een compleet vernieuwde activiteit, namelijk het Prinsenbal 11e van de 11e. Dit jaar
komt de prins niet meer uit op
de liedjesavond maar op de
carnavalsdatum van de eeuw,
te weten vrijdag 11-11-2011.

U Boxmeer
Een reden om grandioos uit te
pakken. De kersverse commissie
bestaande uit André Tillemans,
Herbert Guntlisbergen, Johan
Albers en Rinie van Raaij, weten wel hoe ze een feestje moeten organiseren.
“Bij Riche, in de grote zaal, is

ruimte voor 750 carnavalsliefhebbers die gezamenlijk dit
mooie carnavalsseizoen zullen
gaan openen. Hier zal men afscheid nemen van Prins Johan
de 1e en het boerenpaar Jo en
Petra van Haren. Daarbij gepaard gaat onafscheidelijk het
omarmen van een nieuw boerenpaar en om 11 over 11 het
uitkomen van de nieuwe Prins.
“Ook dit jaar wordt de Prins
weer op een bijzondere manier
onthuld,” glimlacht Guntlisbergen.
Maar een feest is geen feest
zonder de komst van de nodige
artiesten. Na lang nadenken is
uiteindelijk gekozen voor Den-

Somas Activia pakt
volle winst
Sint Anthonis

De eerste competitiewedstrijd voor
Somas Activia was vooraf spannend.
Kon de goede lijn van de voorbereiding
doorgezet worden in de competitie?
Het antwoord was een duidelijke ja. In
Horst werd tegen debutant Hovoc een
0-4 neergezet. Een prima resultaat dat
de krachtsverhoudingen goed afspiegelde.
De eerste set was Somas Activia nog
een beetje zoekende naar de zwakke
plekken bij de tegenstander. Toch bleek
al snel dat de punten vrij gemakkelijk
gescoord werden en dat Hovoc aanzienlijk meer moeite moest doen om
de punten te halen. Bij Somas Activia
speelde nieuwkomer Maud Schrijen als
libero en zij deed het passend en verdedigend uitstekend. Op 14-14 leek het
een gelijkopgaande strijd, maar vanaf
dat moment lieten de Sint Tunnisse
meiden eigenlijk geen ruimte meer
voor Hovoc. Op 19-23 liep Hovoc nog
wel twee punten in, maar een perfecte
aanvalscombinatie werd door Greetje
Gieben prima binnen geslagen. Op
21-24 werd het eerste setpoint direct
benut (21-25).
De tweede en derde set kenden een
bijna identiek verloop. Op eigen service werden er regelmatig in het tweede
gedeelte van de sets lange serviceseries
gemaakt. Hovoc liep constant achter de
feiten aan. Bij Somas Activia speelden
de buitenspeelsters Gondje Gieben
en Eva Schakel een dijk van een wedstrijd. Met name de vele harde klappen
aan de buitenkant leverde vaak direct
punten op. Middenaanvalsters Veerle
Mekking en Greetje Gieben zorgde
voor veel dreiging en scoorden op hun
beurt ook hun punten. Na een klein
uurtje was de overwinning al binnen
(14-25,15-25).
Met die gedachte in het achterhoofd is
de vierde set altijd even lastig. Vooral in
het eerste deel was de ploeg er niet helemaal bij. Een time-out op 14-11 achterstand bracht de speelsters terug in
focus. Weer was een lange service serie
van ditmaal Eva Schakel de basis voor
een duidelijke 20-25 overwinning.
De eerste vijf punten zijn binnen en
dat is natuurlijk altijd lekker, maar een
andere belangrijke winst was het verzorgde en stabiele spel van de ploeg.
De vraag is nu: Kan hier zaterdag tegen King Software Capelle DS2 een
vervolg aan worden gegeven?

nie Christian en Ronnie Ruysdael (de Sjonnies) die de zaal
zonder twijfel op zijn kop zullen gaan zetten. Tijdens de tussenliggende momenten zal DJ
Arno ervoor zorgen dat de sfeer
er goed in blijft. Maar het kan
niet op als ook nog eens blijkt
dat de commissie hier praat
over een all-in concept. Voor 22
euro is men namelijk de gehele
avond ook nog eens verzekerd
van gratis drank (bier, wijn,
fris). “We zijn onze sponsor
Bindels Tuinen dan ook super
dankbaar. Een dergelijk groot,
nieuw opgezet feest brengt veel
kosten met zich mee. Gelukkig
was Bindels Tuinen direct enthousiast over ons nieuwe idee,”
vertelt van Raaij.
Het nieuws over het feest gaat
inmiddels rond als een lopend
vuurtje en de heren zijn er dan
ook van overtuigd dat het een
knalfeest gaat worden. “Momenteel zijn we de puntjes op de
i aan het zetten en denken nog
na over een mystery-act. Wij
hebben er in elk geval grandioos
veel zin in,” aldus Tillemans.
De voorverkoop start op 8 oktober om 12.00 uur bij Riche.
Wees er snel bij want op is op!
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Voor mee info zie ook: www.
degeitenbok.nl

Leden Rabobank ondersteunen lokale initiatieven met bijdrage.

Bijdrage van Rabo
Tijdens de druk bezochte
afdelingsvergadering hebben
de leden van de afdeling
Overloon-Vierlingsbeek van
Rabobank Land van Cuijk
& Maasduinen een bedrag
van in totaal 15 duizend
euro beschikbaar gesteld
aan lokale initiatieven.

U Vierlingsbeek/Overloon
De bijdrage komt uit het Fonds
Maatschappelijke Betrokkenheid, dat jaarlijks wordt gevoed
met een deel van de winst van
de bank.
De ledenraadsleden van de afdeling Overloon-Vierlingsbeek
hadden vijf initiatieven genomi-

Sint Anthonis Luilekkerland

neerd. De woordvoerders van
de genomineerde organisaties
kregen tijdens de afdelingsvergadering op 20 september in
Concordia in Vierlingsbeek de
gelegenheid om in maximaal
twee minuten hun project te
presenteren.
Alle aanwezige leden mochten
vervolgens hun persoonlijke
top-drie aangeven. Nadat alle
stemmen waren geteld, maakte
voorzitter Peter Stevens de uitslag bekend:
1e prijs (4.000): Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
2e prijs (3.500): Stichting Lônse Bieb
3e prijs (3.000): Scouting Overloon

Informateur aan de slag

4e prijs (2.500): Dorpsraad
Groeningen
5e prijs (2.000): Dorpsraad
Holthees-Smakt
Jan Claassen, directievoorzitter
van Rabobank Land van Cuijk
& Maasduinen, toonde zich na
afloop tevreden: “We merken
dat organisaties én onze leden
het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid enorm waarderen.
Ook vanavond presenteerde de
genomineerde organisaties zich
weer met veel verve en enthousiasme, wat voor hen resulteerde in een mooie bijdrage. Door
deze bijdrages toont Rabobank
Land van Cuijk & Maasduinen
haar coöperatieve betrokkenheid bij deze regio.”

Man grijpt rivaal bij de keel
Sint Anthonis

Sint Anthonis
Sint Anthonis

Van 1 t/m 9 oktober is het in Brabant de ‘Week van de
Smaak’. Her en der in het Brabantse land worden we verlekkerd met hapjes, drankjes, noem maar op. En ook bij de
VVV in Sint Anthonis hebben ze de smaak te pakken. Het
pleintje voor de VVV wordt zaterdag 1 oktober omgetoverd
in een waar Luilekkerland.
Tussen 11.00 en 12.30uur zal Professor Harronymus het
verhaal vertellen van de ‘Verdwenen Pompoen’. Zijn mooiste
pompoen nog wel! De professor had hem zo goed bewaard
om er iets leuks mee te doen en nu is ie weg. Zo maar ineens
verdwenen! Zou die lekkere soep die aan de voorbijganger
wordt uitgedeeld er wat mee te maken hebben?
Wil je weten wat er precies met die pompoen gebeurd is
kom dan 1 oktober naar de VVV, de Merret 2 in Sint Anthonis. Met een beetje geluk kun je professor Harronymus
een handje helpen zijn pompoen terug te vinden. En blijft
de VVV niet met al die soep zitten.

Het presidium van de gemeenteraad
van Sint Anthonis heeft de heer mr.
Peter Mangelmans (71) uit Best ingeschakeld om als informateur de
mogelijkheden te verkennen voor
het vormen van een nieuwe coalitie. De heer Mangelmans zal hiertoe
met ieder van de fractievoorzitters
de komende tijd gesprekken gaan
voeren. Hij hoopt uiterlijk 17 oktober aanstaande verslag uit te kunnen brengen aan het presidium van
zijn werkzaamheden.
De heer Mangelmans is oud-burgemeester en heeft sinds zijn vervroegde pensionering in 2001 ook
als waarnemend burgemeester en
als informateur gefungeerd.

Belangrijke mededeling in verband met
de landelijke manifestatie van huisartsen!

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer
6 oktober overdag geopend voor spoedgevallen
Donderdag 6 oktober nemen veel huisartsen en praktijkmedewerkers uit onze
regio deel aan een grote landelijke manifestatie in Amsterdam tegen de
voorgenomen bezuinigingen in de huisartsenzorg.
Als gevolg hiervan zullen hun praktijken gesloten zijn.
In overleg met de betrokken huisartsen en de Huisartsenkring Nijmegen zijn
de Huisartsenpost Nijmegen en de Acute Zorg Post Boxmeer op 6 oktober overdag
geopend voor spoedgevallen. Het centrale telefoonnummer is 0900 - 8880.
Vriendelijk verzoek herhalingsrecepten tijdig bij uw eigen huisarts aan
te vragen en hiervoor niet de huisartsenpost te bellen op 6 oktober.
Als u wilt weten of uw huisarts op 6 oktober afwezig is, kijkt u dan
op de website van uw praktijk of informeert u bij uw huisarts.

Wij danken u voor uw begrip.

Een 48-jarige man uit Sint Anthonis is vrijdagavond in
zijn woning aangehouden voor de mishandeling van een
68-jarige plaatsgenoot. De verdachte had de andere man
op de Stevensbeekseweg bij zijn keel gegrepen. Er zijn al
geruime tijd problemen tussen de beide partijen. De man
werd ingesloten en zaterdag in de loop van de ochtend, na
verhoor, weer vrijgelaten.

Jo de Jong 80 jaar lid
Sint Anthonis

Op zondag 9 oktober zet Muziekvereniging Sint Cecilia
uit Sint Anthonis drie jubilarissen in het zonnetje tijdens
een bijzonder huldigingconcert. Een speciaal eerbetoon
is er voor Jo de Jong, die maar liefst 80 jaar lid is van de
vereniging.
De Jong is in 1931 lid geworden van de Sinttunnisse muziekvereniging en is maar liefst 34 jaar dirigent geweest
van Sint Cecilia. Het 80-jarige jubileum van deze muzikant in hart en nieren is uiteraard een zeer bijzondere
mijlpaal! Naast Jo de Jong worden ook Arnoud van Gemert en Julien Peters gehuldigd. Beiden zijn 25 jaar lid van
Muziekvereniging Sint Cecilia.
Natuurlijk brengt de vereniging bij deze feestelijke gelegenheid een gevarieerd muzikaal programma. En dat niet
alleen: het publiek is deze middag ook getuige van de wereldpremière van twee unieke werken! Bent u benieuwd?
Dan mag u dit concert absoluut niet missen!
Het huldigingsconcert vindt plaats in Oelbroeck
(Breestraat 1d in Sint Anthonis) en begint om 14.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis.
Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze bijzondere
gebeurtenis aanwezig te zijn.
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