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Tijdens de laatste Bestuursvergadering van KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft onze voorzitter Jan 

Spee zijn voorzitterschap neergelegd.  

 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen verschenen in ons dorpsblad Globaal diverse artikelen met 

betrekking op het MFA, waarin wij als bestuur van de KBO hard werden aangevallen.  

Al deze artikelen hadden te maken met besluiten, die door de gemeenteraad over het toekomstige MFA, 

moeten worden genomen. 

Door de gemeente Boxmeer wordt een mediator aangesteld. De taak van de mediator is om met alle 

partijen en verenigingen, die gebruik willen maken van het MFA, te overleggen over een toekomstig 

MFA in Vierlingsbeek. Wij, als bestuur van de KBO, hebben toen met voorzitter Jan ingestemd om dit 

onderzoek eerst af te wachten en verder geen actie t.a.v. het MFA te ondernemen. 

 

Onlangs is Riek, echtgenote van Jan, overleden. Tijdens deze droevige periode werd het bestuur 

benaderd om een gesprek aan te gaan en een brief op te stellen met de 4 betrokken partijen, te weten 

Dorpsraad, MFA, Joffershof en KBO, om het moddergooien in ons dorpsblad te stoppen en de rust in 

Vierlingsbeek te laten wederkeren. Na overleg binnen het bestuur vonden wij, ondanks de eerdere 

afspraak geen actie te ondernemen, dit toch belangrijk genoeg om het gesprek aan te gaan. 

De Dorpsraad heeft alsnog besloten deze brief niet in Globaal te publiceren. 

Wij hebben Jan hier niet bij betrokken om hem met rust te laten in deze voor hem moeilijke periode. 

In een persoonlijk gesprek met Jan is uitgelegd wat onze bedoeling is geweest en waar wij als overige 

bestuursleden mee hebben ingestemd. 

Ons handelen werd door Jan niet gesteund. Jan wil hierbij duidelijk aangeven dat hij altijd open heeft 

gestaan voor open en eerlijke communicatie. Tijdens de Bestuursvergadering  op 11-11-2021 heeft Jan 

zijn voorzitterschap van KBO Vierlingsbeek/Groeningen per direct neergelegd. 

Wij hebben puur en alleen willen bereiken dat het weer rustig werd in het dorp en verwijten naar elkaar 

niet werden uitgesproken via het dorpsblad Globaal, Facebook en Dagblad De Gelderlander. Niets meer 

en niets minder. 

. 

Het bestuur vindt het zeer spijtig dat het besluit van Jan vaststaat. Wij willen zeker benadrukken, dat Jan 

veel voor de KBO heeft betekend. Veel ideeën voor activiteiten kwamen uit Jan zijn koker. Via een groot 

netwerk wist hij de vele mensen te bereiken, die hij daarvoor nodig had. Door zijn lange ervaring als 

voorzitter was Jan goed op de hoogte van b.v. het reilen en zeilen binnen onze dorpen Vierlingsbeek en 

Groeningen, bij KBO Kring Land van Cuijk, KBO Brabant, evenals zijn brede interesse in de politiek. 

Daar hebben we binnen het bestuur vaak op kunnen leunen. 

Ondanks dat Jan zelf besloten heeft zijn voorzitterschap te beëindigen, willen wij Jan bedanken voor 

alles wat hij voor KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft betekend. 

 

Het bestuur blijft alle taken waarnemen en uitvoeren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIENEN 

In december is er geen kienen, gezien de maatregelen van het RIVM. 

 

JUBILARISSEN 

Tijdens de jaarvergadering stond de uitreiking van de oorkondes voor het 25/30/35 en 40 jarig 

lidmaatschap van de KBO op het programma. 

Helaas konden wij onze jubilarissen niet huldigen, omdat de jaarvergadering niet kon doorgaan. 

Daarom gaat het Bestuur op zaterdag 4 december de oorkondes bij onze jubilarissen thuis 

overhandigen. We zullen dit op veilige afstand buiten doen. 

 

KERSTVIERING 

Voor het 2de jaar kunnen we niet van een kerstviering genieten. Om met een grote groep bij elkaar te 

zijn, is nog niet verantwoord en gezondheid van onze leden gaat boven alles. 

 

RABO CLUB SUPPORT EN PlUS SPAARACTIE 

De Rabo Club Support heeft dit jaar het mooie bedrag van € 813,90 opgebracht. 

Mede door de inzet van leden, die de flyers huis aan huis hebben bezorgd, zijn we tot dit mooi resultaat 

gekomen. Bedankt allemaal voor het bezorgen en niet te vergeten, dat u op de KBO heeft gestemd. 

Ook bij de Spaaractie van Plus i.v.m. het 100 jarig bestaan, hebben we een  bedrag van € 406,- mogen 

ontvangen. Deze 2 mooie bedragen, komen weer ten goede aan onze leden en onze activiteiten. 

 

KBO-LEDEN APP 

Als KBO willen we langzaam de stap maken om de leden meer digitaal te informeren. 

Daarom heeft onze webmaster een app aangemaakt, waarin leden worden geïnformeerd, als er een 

nieuw bericht op onze website wordt geplaatst. Men ontvangt alleen een bericht en op dit bericht kan 

niet worden gereageerd. Mocht u graag met uw 06 nummer toegevoegd worden aan de KBO-ledenapp, 

dan kunt u dat laten weten via onze e-mail: kbo-vbeek-groen@outlook.com 

 

Dat we een KBO-ledenapp gaan gebruiken wil zeker niet zeggen, dat u geen nieuwsbrief van ons meer 

ontvangt. Deze blijven we op de gebruikelijke wijze uitgeven. 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE SINTERKLAASTIJD. 

 

BLIJF GEZOND. 

 

 


