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School krijgt vorm
Schoolgebouw De Weijerhof krijgt multifunctioneel karakter
DOOR FRANS DE KONING

BOXMEER - De afbouw van
de nieuwe school De Weijerhof wordt nauwgezet gevolgd door de directeur van
de school, Roger Bergholz
en Rob Honings, bouwprojectleider namens scholenbestuur Optimus. Beiden
vullen elkaar aan bij de
vraag, waarom het uiteindelijk nog zolang geduurd
heeft, voor de eerste spade
de grond in kon.
Bergholz: “Dat heeft te maken
met de voorgeschiedenis. De
Weijerhofschool was toe aan
groot onderhoud en Cultureel
Centrum de Weijer had behoefte aan extra ruimte en -bij gelegenheid- een grotere zaal dan
het Weijertheater. De vervlechting van deze behoeftes leidde
tot de nieuwbouwplannen,
maar vervolgens leidde de invulling van alle wensen tot een
zodanig plan, dat het beschikbare budget ruim overschreden
werd en er een tijdelijke impasse ontstond.” Honings: ”Door
enerzijds nog eens goed te kijken naar doelmatigheid en efficiëncy van het gebouw en anderzijds door een uitbreiding
van het budget kon het plan
toch gerealiseerd worden."
Gevraagd naar bijzondere kenmerken van de nieuwe school
benadrukt directeur Bergholz
vooral het multifunctionele ka-

Geduld
In 2005 kreeg de Weijerhofschool het groene licht voor
een nieuw schoolgebouw; op
17 Maart 2009 werd symbolisch de eerste steen gelegd
van de nieuwbouw en nu worden geleidelijk de contouren
zichtbaar van wat de nieuwe
Weijerhofschool moet worden. De kinderen en de leiding van de Weijerhof zullen
nog wel even geduld moeten hebben; het is de bedoeling, dat nog voor
het einde van het
jaar de nieuwe
school wordt opgeleverd, zodat vlak
na de kerstvakantie
de tijdelijke huisvesting in het gebouw van
de vroegere school de Biest
verlaten kan worden en het
nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden.

Dat er in Vierlingsbeek en Groeningen een lekkere pot popmuziek gemaakt wordt bewijzen
Thunk!, The 4-Inch Revolution
en The Bék Stones. Op zaterdag
7 november aanstaande zal dit
drietal optreden in Gryphus te
Vierlingsbeek.
Thunk! is een tienkoppige coverband met een uiteenlopend
repertoire. De uitvalsbasis van
het collectief is Nijmegen en het
Beeks Bloed is van toetsenist

Amusementsavond
bij KBO Boxmeer
BOXMEER - Vrijdag 6 november start om 19.30 uur
de jaarlijkse Amusementsavond van KBO-Boxmeer in
de grote zaal van Hotel Riche
met een optreden van het
Brabants Cabaret met het
programma Vur mekaar.
Kaartjes à 4 euro (inclusief
koffie met cake): Truus v.d.
Brand v. Sasse v. Ijsseltstraat
17; Ger Verdijk, Jan Sluitersstraat 5; Wim Verberkt,
Oranjestraat 10; Corry Verhoeven, de Elsendonck 43 en
Zr. Nel Spruit, Kasteel.

rakter. “In de eerste plaats is er
een mooie multifunctionele
ruimte; deze is overdag in gebruik door de school, maar in
de avonduren ook door Cultureel Centrum de Weijer; als de
tussenwand weg is, kan deze
ruimte voor grote producties of
evenementen nog uitgebreid
worden met de daarachter liggende gymzaal van de school.
In de tweede plaats wordt het
gebouw niet alleen gebruikt

Frank Willems.
The 4-Inch Revolution brengt
een lastig te omschrijven soort
muziek. Het kwartet met Lennart Kolenberg in haar midden
maakt muziek die het midden
houdt tussen post-psychedelische spacerock en triphop.
De benjamins van de avond zijn
The Bék Stones. Stella van Bree
(zang, bas), Jaap Verbeeten
(zang, gitaar, ba), Luuk Jacobs
(gitaar), Sam Koppes (toetsen,
bas) en Bart Jansen (frums) zijn
tussen de 12 en 14 jaar oud
maar rocken er flink op los.
Van Beeksen Bloed vindt plaats
op zaterdag 7 november in
Gryphus aan de Grotestraat 18a
te Vierlingsbeek. Gryphus is geopend vanaf 20.30 uur.

door de basisschool en het Cultureel Centrum, maar er zijn
ook ruimtes voor bijvoorbeeld
het gilde en de harmonie. In de
sportzaal kunnen na schooltijd
ook meerdere sportverenigingen actief zijn.” Honings: “Wat
verder opvalt aan het nieuwe
gebouw is, dat de situering van
de klaslokalen zodanig is, dat de
lichtinval optimaal is, terwijl de
zoninstraling beperkt is.
Directeur Bergholz is ook in zijn

nopjes met een ander aspect
van het gebouw: “Het is de bedoeling dat er door de school
een brede middengang gaat lopen, die gezien kan worden als
uitbreiding van de klassen die
eraan liggen; kinderen kunnen
hier straks rustig werken. Zij
hoeven bij binnenkomst in de
nieuwe school nooit op deze
gang te komen, omdat ze de lokalen langs een eigen, aparte
ingang kunnen bereiken.”

Pasje
Voor het betreden van de
school gaat men een pasjessysteem invoeren voor de
verschillende gebruikers.
Het beheer van het gebouw
wordt vereenvoudigd en er
komen alleen mensen op
plaatsen, waar ze ook daadwerkelijk moeten zijn.

Oude meesters

In stilte wandelen met
tussendoor een meditatie
STEVENSBEEK - Onder leiding van Ies Sweep is er zondag 8 november van 9.30 tot
11.30 uur een Stiltewandeling bij de Radioplassen in
Stevensbeek. "Loslaten wat
niet meer nodig is. We lopen
in stilte. Zo nu en dan stop-

pen we voor een meditatieve
lichaamsoefening."
Kosten 6 euro. Routebeschrijving: Naar de weg tussen St. Anthonis en Stevensbeek gaan. Vanuit St. Anthonis 2de weg links, Radioweg.
Eerste straat rechts.

Diplomazwemmen 't Hoogkoor
BOXMEER - Team zwembad ’t
Hoogkoor feliciteert de volgende kinderen met het behalen
van het A-diploma op 31 oktober 2009: Anne Willems, Jesse
van der Heijden, Olivier Etman,
Linde Hendriks, Milou Nabuurs, Kim Smits, Linsie Mig-

BOXMEER - Het Alzheimer
Café van maandag 9 november heeft als thema: De ouderenverpleegkundige. Dit is
een vertrouwenspersoon,
adviseur, pleitbezorger en
belangenbehartiger tijdens
het dementieproces en vervult de taak van zorgcoördinator. Het Café is in de Refter
van Cultureel Centrum de
Weijer, De Raetsingel 1 in
Boxmeer van 19.30 tot 21.30
uur. Info: Ria Lagerwaard,
0485-315171 of Steunpunt
Mantelzorg, 0485-313270.

Directeur Roger Bergholz en Bouwprojectleider Rob Honings in nieuwe multifunctionele ruimte.

Lekkere pot popmuziek
van Vierlingsbeeksen bloed
VIERLINGSBEEK - Wilhelmus
van Nassouwe ben ik van Duitsen bloed? Misschien wel, maar
een deel van de muzikanten die
zaterdag op het podium staan
is in elk geval Van Beeksen
Bloed.

Samenzijn voor
Alzheimerpatiënten

giels, Annabel Hendricks, Stan
Litjens, Britt Peters, Ciel Vesters,
Mark Jakobs, Youri Tijssen, Milan Gerrits, Naomi Jans, Kylie
v.d. Cruysen, Ylana Boersma,
Dylan Arts, Romy van Dieten,
Egger Wieland, en Tim Snijders.
Hoera!

Het programma van de Week van Beek duikt in het onderwijs.
VIERLINGSBEEK - In november staat elk jaar de Week van
Beek op het programma van
het Vierlingsbeekse Koningskerkje. Met deze elfde Week
van Beek duiken we de geschiedenis in van het onderwijs met
als thema 'oude meesters'.
Oude meesters vormt een leuke
en leerzame tentoonstelling
over het vroegere schoolleven.
Ook is er een levendige muziekavond op dinsdag 10 november
en op woensdagmiddag 11 november de traditionele theatervoorstelling van Pimpernel voor
de kinderen (en hun ouders).
Zondag 8 november begint de

Week van Beek in het Koningskerkje met de opening van de
tentoonstelling. Over het vroegere onderwijs met oude leesplankjes zoals aap-noot-mies
en mooie schoolplaten. Maar

Week van Beek
Koningskerkje
over schoolleven
ook over de oude scholen in
Vierlingsbeek en de onderwijzers en onderwijzeressen die
hier voor de klas stonden. De officiele opening is om 12.00 uur.
Op dinsdag 10 november kan

men gezellig luisteren en meezingen met het meesterkoor.
Aanmelden is wel verstandig:
0478-632172. Entree gratis.
Aanvang 20.00 uur.
Woensdagmiddag 11 november staat opnieuw gereserveerd
voor De Pimpernel Pop en Spel.
Ook deze middag zal Marijke
van Bergen weer voor aanstekelijk kindertheater zorgen. De
kaartjes kosten €3,50. Reserveren kan bij de familie Evers:
0478-632172 of 06-10467598.
Aanvang: 15.00 uur
Zaterdag 14 en zondag 15 november is de tentoonstelling
ook te bezichtigen tussen 13.00
en 17.00 uur.

De Plekkers openen
het nieuwe seizoen
VORTUM-MULLEM - Het
carnavalsseizoen
begint
voor De Plekkers uit Vortum-Mullem op zaterdag 7
november. Dan worden de
nieuwe prins en het nieuwe
boerenbruidspaar bekend
gemaakt. Tevens wordt de
nieuwe dansgarde onthult.
Het bal begint om 20.30 uur
in 't Gemeenschapshuus.

Eerste Karneval
in Konsert bij Riche
BOXMEER - Op vrijdag 20
november aanvang 20.30
uur, wordt in de grote zaal
van Riche voor de eerste keer
het evenement Karneval in
Konsert gehouden.
Bigband de Joekels mét
combo ( tesamen 23 muzikanten) onder leiding van
Roel Verheggen, begeleiden
dan elf songs, schlagers en ´n
ballad. De kaarten voor dit
sjieke KarnevalsKonsert zijn
á zes euro per stuk te verkrijgen vanaf maandag 2 november bij Riche. (0485
578222). Ook kan men een
tafel reserveren via de Joekels: f2hbert.vdweijer@hetnet.nl
of
bij
frankschrijen@tele2.nl.
Voor de (KBO) Senioren is er
Karneval in Konsert één dag
eerder en wel op donderdagavond 19 november in de
grote zaal van Riche en de
aanvang daar is 19.30 uur.
De (KBO)Senioren betalen
slechts 2 euro vijftig voor ´n
kaartje en kunnen de entreebewijzen halen bij Wim Verberk in de Oranjestraat 10
(0485 574595) en bij Truus
van de Brand in de van sasse
van IJsseltstraat
(0485
571053).

Prinsenbal Hanen
LEDEACKER - Op zaterdag 7
november barst het nieuwe
carnavalsseizoen van de Hanen uit 't Leker weer los. Met
een avondvullend programma zal het startschot voor
carnaval 2010 gegeven worden.
Ook zo nieuwsgierig geworden, kom dan 7 november
om 20.30 uur naar Oele ton’s
Gasterij in Ledeacker.

