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32e jaargang no. 13 5 juli 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 

11 juli 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Wonen Vierlingsbeek opent 
nieuwe kantoor en neemt 
afscheid van RvC-voorzitter 
Ron van Daal

Wonen Vierlingsbeek is onlangs op 1 juni verhuisd 
naar het nieuwe kantoor aan de Spoorstraat 27 te 
Vierlingsbeek. Daarmee is een periode van bijna 
25 jaar in het voormalige notariskantoor aan de 
Grotestraat afgesloten. Het voormalige kantoor 
was als kantoorvoorziening verouderd en voldeed, 
met name op ARBO-gebied (te weinig licht en 
werkruimte), niet meer aan de eisen die aan een 
moderne kantoorlocatie worden gesteld.

Wonen Vierlingsbeek heeft eind 2016 het voorma-
lig pand van Pantein (eigendom van Mooiland) 
aangekocht. Tevens is het daaraan grenzende ge-
bouw (in eigendom van een particulier) aangekocht, 
aangezien deze twee panden zeer nauw met elkaar 
zijn verbonden. Begin dit jaar is voortvarend ge-
start met de verbouwing van het pand Spoorstraat 
27. Daarbij is de gezamenlijke ingang gescheiden 
en een klein deel van Spoorstraat 27a bij het kan-

toor getrokken, zodat er ook voldoende vergader- 
en spreekruimte gecreëerd kon worden.
Momenteel wordt onderzocht of en hoe het pand 
Spoorstraat 27a kan worden omgebouwd tot 2 
kleine (betaalbare) wooneenheden, bijvoorbeeld 
voor starters. We hopen daar na de vakantieperio-
de meer duidelijkheid over te kunnen geven.
Op 1 juni heeft de verhuizing volgens planning 
plaatsgevonden, waarna op 2 juni alles als vanouds 
functioneerde. Dit naar tevredenheid van mede-
werkers, RvC en de bezoekers die inmiddels het 
kantoor bezocht hebben. Geheel in de traditie van 
Wonen Vierlingsbeek is het pand op een beschei-
den en informele wijze geopend. De openingshan-
deling (het hijsen van de vlag) vond onlangs plaats 
op 19 juni voorafgaand aan de RvC-vergadering 
en werd verricht door Ron van Daal, die op 1 mei 
jl. na 12 jaar afscheid heeft genomen als RvC-lid/
voorzitter van Wonen Vierlingsbeek. Ron was RvC-
lid vanaf 27 mei 2005 in een periode dat er nog een 
RvC en een bestuur bestond boven de directie en 
werkapparaat (drie-lagen bestuursmodel).

Vervolg op pagina 2...
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Van de redactie:

●	 "Onze" brievenbus is verhuisd naar ons 
centrale  (dorps-) plein. Gelukkig heeft "hij" 
zijn oranje kleur behouden zodat iedereen 
"hem" gelijk ziet staan. Ook fijn dat Post NL 

 in Vierlingsbeek blijft en zijn plekje bij de 
PLUS heeft gevonden.

●	 Een andere bus/emmer die velen onder U 
inmiddels weten te vinden is op 

 VLASAKKER 25, voor de dopjesinlevering 
voor Actie Hulphond! Ook strakjes in de 

 vakantietijd blijven de dopjes welkom!. 
Dank hiervoor namens Actie Hulphond. 

●	 Een bijzonder woord van DANK is wel op 
z'n plaats voor de inlevering van een 

 grote hoeveelheid doppen... door: 
 OUTLANDS, OP DE TÔFFEL en 
 VOLHARDING!!!. KEI, KEI, KEI BEDANKT!! 

Helemaal super dat ook hierbij/hierdoor aan 
Actie Hulphond gedacht is.

●	 De volgende Globaal is de laatste uitgave 
vóór onze zomerstop. Dat wil zeggen dat 
de copy voor de volgende Globaal de 

 periode t/m 18-08 moet overbruggen. 
Houdt U daar rekening mee.

Deze structuur van de stichting is in 2009 gewijzigd 
naar een organisatie op basis van een tweelagen-
model met een Raad van Commissarissen en een 
directeur-bestuurder. Ron van Daal was op dat 
moment lid van de RvC en vanaf 1 januari 2011 in 
functie als voorzitter. In zijn rol als RvC-lid heeft 
Ron 3 directeuren meegemaakt; Wim Peters, 
Tonny Strijbosch en de huidige directeur-bestuur-
der Peter Verhoeven. In de RvC vergadering van 
1 mei is officieel afscheid van Ron genomen met 
o.a. een dankwoord van de huidige RvC-voorzit-
ter, mevr. Ilona Peters en natuurlijk een mooie at-
tentie en een bos bloemen. 

Ron, bedankt voor je jarenlange inzet en directie 
en medewerkers van Wonen Vierlingsbeek veel 
succes en werkplezier op deze mooie nieuwe 
locatie. 

...vervolg van pagina 1

AGENDA
2017
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag  daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
5 juli Zonnebloem: Picknick
9 juli Harmonie de Herleving en 
  slagwerkgroep: Zomerconcert 
  om 11.00 uur in het park
9 juli Open schietconcours Groeningen:   
  Bedrijven en verenigingen schieten
9 juli Zorgboerderij ‘t Molenveld in Groeningen:
   Open dag van 11.00 uur tot 17.00 uur
10 juli Zangvereniging Vondel: Seizoensafsluiting: 
  Optreden in de Symfonie van de Weijer- 
  staete te Boxmeer. Aanvang 19.00 uur
10 juli Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
29 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
29 juli Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
5 aug Fietsen met 1 of 2 gidsen door het   
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de   
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
11 t/m 

14 aug Kermis Vierlingsbeek
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
17 t/m  Kindervakantiewerk
20 aug Vierlingsbeek en Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
1 t/m 
4  sept Groeningse kermis
2 sept Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur
   vanaf  Herberg Thijssen Lengte van de   
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 t/m KBO: 
8 sept Meerdaagse reis
10 sept Van Heure Zinge: Smartlappen & 
  Kapellenfestival in Vierlingsbeek
10 sept Smartlappenfestival i.s.m. jubileumeditie  
  Bèkse Bruggenloop
11 sept Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag



3

24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt 
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert 
  70 jaar Vondel
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
7 okt Fietsen met 1 of 2 gidsen door het 
  “Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur 
  vanaf Herberg Thijssen Lengte van de   
  tocht 27 km, duur ongeveer 3 uur
9 okt Dorpsraad Groeningen:
   Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of  KBO:
26 okt Excursie PSV Stadion
28 okt Bèkse Biercantus 2017
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie 
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
13 nov Dorpsraad Groeningen:

  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud ijzer! 
  In januari kunt u Valentinus weer bellen.
2018
17 t/m  PLUS Wandel4daagse
20 mei i.s.m. Stichting JOC
29 en  Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
30 juni Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
  Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Harmonie
de
Herleving

Beste dorpsgenoten, 

Van 2 tot en met 22 mei kon er door de leden van 
de Rabobank gestemd worden  om geldmiddelen 
te verdelen over de verenigingen en stichtingen die 
zich hebben aangemeld voor de Rabobank Club-
kas Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigin-
gen en stichtingen fi nancieel te ondersteunen. 

Ook  Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
had zich  ingeschreven voor de Rabobank Clubkas 
Campagne.

Wij  zijn erg blij met het resultaat van € 513,95 dat 
deze campagne voor De Herleving  heeft opgele-
verd.
Dank aan allen die hun stem aan onze muziekver-
eniging hebben gegeven.

Bestuur van Harmonie en Slagwerkgroep  
De Herleving. 

Vlaaienactie “De Herleving” 
in Vierlingsbeek.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht 
weet u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermis-
vlaaien-actie van “De Herleving” komt er weer aan. 
Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de be-
kende  overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij 
vanaf de komende week bij u aan huis komen. 
U kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien 
bij ons bestellen. 
Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden. 
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van Bakkers-
land. Die levert trouwens ook de  abrikozenvlaai 
en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel 
uitmaken van ons assortiment. Verder zijn er dan 
van de warme bakker twee soorten van de meest 
gevraagde superlekkere  seizoens-vlaaien. Alle 
vlaaien natuurlijk van topkwaliteit.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze week  
de bestelling opnemen en wij vinden het fi jn om 
dan direct af te rekenen. Want dat betekent, dat 
we de bestellingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 12 augustus (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.
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woensdag 2 augustus om 17.00 uur 
bij De Keulse Pot te Overloon. 

Daags na de kermismatinee 
Wederom heeft de gemeente aangekondigd dat 
de kermis in Vierlingsbeek duurt tot maandag-
avond. Wij hebben ons matinee op dinsdag ge-
pland en dat houden we in ieder geval dit jaar zo.
Als er werkelijk geen kermis meer is dan maken we 
er DAAGS NA DE KERMISMATINEE van. Verder 
hebben we dit jaar een heus orkest geboekt: De 
Peelzwervers. Zij staan voor gezelligheid en maken 
al meer dan 30 jaar muziek in onze regio. Noteer 
deze datum in uw agenda of op de kalender:
DINSDAG 15 AUGUSTUS VANAF 14.00 UUR in 
gemeenschapshuis Joffershof.

Fietsen op maandagmiddag
Iedere maandag kan men met een groep mee 
gaan fietsen (mits het fietsweer is). Er wordt zo’n 
25 tot 30 km. gefietst en tussendoor wordt ge-
stopt om iets te drinken. Vertrek bij de kerk om 
13.30 uur.  

Wandelvoetbal (Walking Football)
Elke woensdagmorgen wordt er getraind van 
10.00 uur tot 11.30 uur op het hoofdveld van 
Sportpark Soetendaal. 
Contactpersoon is Jos van Boekel, 0478-631839.
Samen bewegen en gezelligheid is bij wandelvoet-
bal de grootste verdienste!!

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 7 en 21 juli aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:        
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag  
Yoga in het Joffershof:    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur 
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof:      
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 Info 631233
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 woensdag van 10.00 - 11.30 uur 
 Info 631839.
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof:
 1e zondag van de maand om 14.00 uur    
 Info 632028
Voor meer info kijk op onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

Vierlingsbeek/Groeningen

Vakantie
In de maanden juli en augustus is er geen soos 
middag, geen groepsfitness bij Fitnesscentrum 
van Dongen en geen gym van SWOGB Meer 
bewegen voor Ouderen.        

Verslag Busdagtocht 14 juni
Om 8 uur vertrok de bus naar de westhoek van 
Noord-Brabant naar het plaatsje Klundert. Hier be-
vindt zich het Vlas- en Suikermuseum waar we 
ontvangen werden met koffie en een heerlijk ge-
bakje. Daarna kregen we een rondleiding in het 
vlasmuseum en suikermuseum. Dit zijn twee apar-
te afdelingen. In het Vlasmuseum hadden we een 
gids die zelf vroeger nog in de verwerking van vlas 
heeft gezeten. Hij was een zeer goed verteller en 
er waren vele machines waarmee hij kon laten zien 
hoe dit allemaal in zijn werk ging. Hierdoor was de 
rondleiding zeer interessant en werd zeer gewaar-
deerd. In het suikermuseum was er alleen een ver-
haal met plaatjes dus dat leek minder interessant. 
Daarna naar Hilvarenbeek waar een kermis- en 
orgelmuseum is. Hier werden  we ontvangen met 
een lekkere lunch en de hele middag was er vertier 
met hapjes en drankjes. Hele leuke uitleg en erg 
gezellig met heel veel orgelmuziek. Toen werd het 
alweer tijd om naar Zeeland af te reizen voor het 
diner. Ook heel lekker en goed verzorgd. 
We hebben een hele mooie dag gehad.

Samen  eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vie-
ren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze ver-
eniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een 
duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)
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EHBO 
Vierlingsbeek  e.o. 

De leden van onze EHBO vereniging zijn aan hun 
welverdiende vakantie begonnen ondanks dat er 
nog bij diverse evenementen een EHBO post be-
mand moet worden. De 2e donderdag in septem-
ber beginnen we weer met de herhalingslessen, 
onderwerpen als verbandleer, gebruik AED en re-
animatie met levensreddende handelingen staan 
standaard op het programma. Net als de jaarver-
gadering, waar we onze jubilarissen van een bloe-
metje voorzien. Dit jaar waren Tonnie van de Ven, 
Sily van de Bogaard en Gerrie Ermers aan de 
beurt met hun 25 jaar lidmaatschap 

De laatst oefenavond in mei zijn we met de leden 
op bezoek geweest bij Ingenieursbureau Spierings 
Orthopaedics in Nijmegen. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in chirurgische implantaten en heeft zich 
gevestigd in één van de bijgebouwen van de 
prachtige Sint -Stephanuskerk. De kerk en het be-
drijf zijn eigendom van onze arts Pieter Spierings. 

Het was een zeer leerzame avond, menigeen was 
onder de indruk van de ambities en bouwkundig-
heid van Pieter. De bijgebouwen zijn in de origine-
le stijl opgeknapt, aan de pastorie wordt nog volop 
gewerkt en de kerk zal de komende jaren verande-
ren in een kantoor met behoud van het fraaie mo-
zaïek.                                                                

Mocht u ook interesse hebben in een EHBO 
opleiding ( inclusief reanimatie en bedienen AED) 
dan kunt u terecht voor meer informatie bij 
Mevr. G. Baltussen tel nr : 0478-632239 of via 
e-mail: ehbovierlingsbeek@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.

Tevens willen we iedereen hartelijk 
bedanken voor de stemmen bij de 
Rabobank clubkas actie. 
Een heel mooi gebaar van de Rabobank.
En wensen wij onze leden een hele fijne 
ongevalsvrije vakantie toe.
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JUBILEUMEDITIE BÈKSE BRUGGENLOOP 2017 
Met op 10 september het VRIJTHOFPLEIN-
BEWEEGPLEIN 

Kinderen bewegen massaal op het Vrijthofplein! 
Onder dat motto gingen alle kinderen uit Vierlingsbeek 
en Groeningen in de afgelopen weken de uitdaging aan 
om één of meerdere beweegtoestellen te ontwerpen.  
Het idee moest: anders dan anders, veilig, uitnodigend, 
uitvoerbaar en uitdagend zijn.  
De mooiste en beste ontwerpen werden op 14 juni in 
basisschool Laurentiushof aan een deskundige jury 
gepresenteerd. Deze jury bestond uit Sjors Sportief, 
Daan Arts en Wim Geurts. 

De Jury is eruit! 
En eindelijk was het zover op 23 juni maakte de jury in 
een overvolle gymzaal de uitslag bekend aan alle 
kinderen. 
Besloten is om uit alle presentaties de meest originele 
elementen te halen en deze samen te voegen in één 
ontwerp. 
Op 10 september wordt er op het Vrijthofplein een 
‘spannend en uitdagend’ beweeg- en beleefparcours 
aangelegd voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en 
omstreken.  

Eervolle vermelding voor Jannus, Fin, Niels, Tijn, Bart 
en Thijs. 
Twee presentaties sprongen er voor de jury het meest 
uit qua originaliteit en praktische haalbaarheid.  Dit 
waren Niels Hendriks, Fin Teunesen, Jannus Ebben en 
Tijn de Bruijn van de Speelgoedfabriek en Bart en Thijs 
Verstegen met het beweeg-, voel- en beleefparcour 
voor jong en oud. Deze jongens hebben met hun 
enthousiasme en hun geweldige ideeën de jury echt 
kunnen overtuigen. 
Zij gaan dan ook meehelpen om het echte bouwwerk 
te maken. 

In de zomermaanden gaan we starten met het maken 
van het beweeg- en beleefparcours voor de kinderen. 
We hebben hiervoor nog vele handjes en materialen 
nodig. 
Vind je het leuk en heb je tijd om ons hierbij te 
ondersteunen dan wordt je met open armen 
ontvangen. Ook ideeën op het gebied van (her)gebruik 
van materialen zijn hartelijk welkom. 

Bart & Thijs Verstegen 
Wim Geurts 

Niels Hendriks 
Fin Teunesen 
Jannus Ebben 
Tijn de Bruijn 
Wim Geurts 
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OP DE TÔFFEL BEDANKT…

Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil hierbij 
alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes, 
buurtbewoners, bezoekers, weergoden en 
iedereen die op de een of andere manier heeft 
bijgedragen aan het slagen van Op De Tôffel 2017, 

Onlangs sloot het PostNL servicepunt bij ABC 
Afbouwcentre. Na een zoektocht door PostNL 
langs verschillende bedrijven in Vierlingsbeek, 
zijn zij terecht gekomen bij de plaatselijke 
supermarkt. Per dinsdag 8 augustus is het 
PostNL Servicepunt gevestigd bij PLUS 
Verbeeten Vierlingsbeek. 

Tot die tijd kunnen klanten van PostNL terecht 
bij PLUS Verbeeten in Overloon.

Maandag 10 juli verzorgt 
Zangvereniging Vondel 
een CONCERT in de Symfonie van 
de Weijerstaete in Boxmeer.
Aanvang: 19.00 uur en de entree is 
gratis 

Iedereen is van harte welkom.
 
Na afl oop van dit concert besluiten we het 
seizoen onderling met een gezellig samenzijn 
in ons repetitie lokaal van Concordia

Vernieuwde behandeling bij door 
de zon beschadigde huid

In Maasziekenhuis Pantein beschikken de derma-
tologen over een vernieuwde behandeling bij door 
de zon beschadigde huidcellen: fotodynamische 
therapie met daglicht. Comfortabel en vrijwel pijn-
loos voor de patiënt.

Huidbeschadiging door de zon
Te veel of te lang in de zon is niet goed voor onze 
huid. Er kunnen ruwe plekjes op de huid ontstaan. 
Deze plekjes komen vooral voor in het gezicht, op 
de hoofdhuid, handen en armen. Het kan een be-
gin zijn van huidkanker. Daarom is het belangrijk 
dat deze plekjes regelmatig gecontroleerd en be-
handeld worden door een dermatoloog.

Zomerconcert zondag 9 juli 

Zoals u al in de vorige Globaals kon lezen vindt 
het traditionele seizoensafsluitende concert van 
harmonie en slagwerkgroep De Herleving dit jaar 
plaats in het 'Central Park' van ons dorp.
We mogen terugkijken op een muzikaal zeer ge-
slaagd seizoen. Naast de jaarlijks terugkerende 
optredens in het dorp (zoals de Sinterklaasintocht, 
kerstconcert met Vondel, voorjaarsconcert) hebben
we twee unieke concerten verzorgd, waaronder
in november het Amerikaans concert en afgelopen 
juni een limonadeconcert voor met name de jeugd 
van het dorp. Beide concerten waren drukbezocht 
en zijn positief ontvangen. 
Onze dank daarvoor aan u!
Tijdens ons zomerconcert zullen voor u optreden, 
naast harmonie (onder leiding van Eric Roefs) en 
slagwerkgroep (onder leiding van Michel Rouwens), 
de blokfl uitleerlingen en de Muzikids (muziekleer-
lingen) die Marjan Jakobs onder haar hoede heeft. 
Het belooft een afwisselend en luchtig concert te 
worden!

Wij hopen u op 9 juli te zien in het hopelijk 
zonovergoten park!
Wie: Harmonie en slagwerkgroep 
 De Herleving, samenspelgroep en                                                            
 blokfl uitleerlingen
Waar: Park (bij slecht weer in Zalencentrum  
 Concordia)
Wanneer: Zondag 9 juli 2017
Hoe laat: 11.00 uur
Entree: Gratis 
Website: www.herleving.nl

Harmonie
de
Herleving

hartelijk danken. 
Dankzij al hun enthousiasme is de 25e editie van 
Op De Tôffel één groot feest geworden. 
En voor diegene die er geen genoeg van kan 
krijgen: op www.opdetoffel.nl zijn inmiddels foto’s 
van ODT17 te zien.

Nogmaals bedankt en tot volgend jaar bij de 
26e editie van Op De Tôffel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel
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Fotodynamische therapie met daglicht
De dermatoloog stelt vast of fotodynamische the-
rapie met daglicht een mogelijke behandeling is. 
Dermatoloog Maria Mackenzie vertelt: “Voor de 
behandeling wordt de huid ingesmeerd met zonne-
brandcrème ter bescherming tegen de schadelijke
UV-straling in daglicht. Daarna brengen we de 
crème aan die de aangedane huidcellen gevoelig 
maakt voor zichtbaar licht. Het daglicht zorgt er 
vervolgens voor dat deze cellen worden aangetast.
De cellen sterven af en worden vervangen door 
nieuwe, gezonde huidcellen. Het voordeel van 
deze behandeling is dat de werkzame stof beetje 
bij beetje wordt geactiveerd waardoor patiënten 
nauwelijks pijn ervaren.”

Resultaat
Enige tijd na de behandeling beoordeelt de der-
matoloog het resultaat. Dermatoloog Imke Ferket: 
“Vaak zien we dat de plekjes na één behandeling 
weg zijn. Soms is het nodig de behandeling te her-
halen voor een beter resultaat.”

Verwijzing nodig
Voor een afspraak op het spreekuur van de derma-
toloog is een verwijzing van de huisarts nodig.

Cheerleaders uit Boxmeer 
in top 7 van Europa!

Boxmeer / Praag: Het weekend met zo’n 4000 
atleten vanuit heel Europa, waaronder de 
Cheerleaders uit Boxmeer, de Partisans 
Athletics, op het EK Cheerleading was groots! 
Het vertrek met de bus in alle vroegte, verliep 
voorspoedig. Nog een extra training aldaar en 
de lange periode van vele trainingen en voorbe-
reiding was compleet om te competen in Praag. 
Daar werd het Europees Kampioenschap 
Cheerleading 2017 gehouden door de ECU 
(European Cheerleading Union).

Een groots evenement waar 12 titels te verdedigen 
waren in verscheidene levels door zo’n 4000 atle-
ten. Voor de Boxmeerse Cheerleadingvereniging 
betekende dat  17 teams in level 5 en tevens grote
concurrentie uit diverse Europese landen. Na de 
warming up, die geheel goed verliep, was het tijd 
om de routine te laten zien op de “magic fl oor”. 
Onder het gejuich van het publiek dat in grote ge-
tale aanwezig was in de Tipsport Arena en van 
andere teams uit Nederland werd de “yell” gepre-
senteerd. Daarna het serieuze werk. Veel stunts, 
die helaas niet 100% waren “gehit”, in Cheerleader
termen, thumbling en een stukje sturnen werd de 
routine verder heel erg goed neergezet. Zij stonden 
er, in strak tempo en de uitstraling, die de manne-
lijke en vrouwelijke cheerleaders horen uit te stra-
len, was nadrukkelijk aanwezig. Zo werd de uitslag 
wel heel spannend.

Het werd een groot succes voor de Nederlandse 
Cheerleaders uit Boxmeer! Nog nooit zijn zij zover 
gekomen op het EK Cheerleading. De 7e plaats met 
een score van 326,5 punten in de categorie Senior
Coed level 5 is een super goede score, wij zijn erg 
trots op al onze atleten, aldus Mayke Bongers, 
headcoach van de Cheerleaders. Stil zitten hoort er
niet bij. Wij hopen zo nog verder hogerop te komen.
Ook in april 2018 staat het Wereldkampioenschap 
in Disney World, Orlando (Florida) nog op het pro-
gramma van Partisans Athletics. De grootste uitda-
ging ooit, die met beide handen wordt aangegre-
pen, namens Mayke. Hierin hebben we ontzettend 
zin in!

Wil jij ook deel hiervan uitmaken om nog vele avon-
turen mee te beleven met (inter)nationale wedstrij-
den en optredens? Kom dan ook op maandag 
10 en dinsdag 11 juli naar de open training. Vanaf 
5 jaar kan je al cheerleader worden, zowel jongens 
als meiden. 
Kijk ook op www.cheerleadersboxmeer.com voor 
de trainingstijden.
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Rabobankleden, kei bedankt!
 
Het bestuur en de leden van CV de 
Keieschieters Vierlingsbeek en Groeningen 
willen degene die bij de Rabobank Clubkas 
Campagne op ons gestemd hebben hartelijk 
bedanken. 
We hebben een mooi bedrag mogen 
ontvangen van de Rabobank en zonder uw 
steun was dat niet mogelijk geweest.

Dit bedrag zal ten goede komen aan de 
jeugdcarnaval.

CV de Keieschieters.

CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’

Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in 
balans? 

Op woensdagavond 4 oktober 2017  start de 
ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Cuijk. 
Deze wordt gegeven door Steunpunt Mantel-
zorg Land van Cuijk in samenwerking met MEE.
De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit 
het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor 
een kind, partner, ouder of vriend(in). 

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de 
zorg voor een ander komt meestal op de eerste 
plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merkt 
u dat de zorg steeds meer van u vraagt. De aan-
dacht en hulpverlening zijn meestal gericht op die-
gene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus 
staat u centraal. Hoe houdt u de regie over uw ei-
gen leven en kunt u de zorg met voldoening blijven 
volhouden? Tijdens deze cursus leert u hoe u de 
balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander 
en zorgen voor uzelf.
 
Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een infor-
matieve cursusmap en huiswerkopdrachten. 
Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervarin-
gen. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen 
 aangeven
• Stress en ontspanning
• Kwaliteiten benutten
• Hulp en steun vragen
• Communicatie en assertiviteit

'Geschiedenis van het Pieterpad':

Het Pieterpad (LAW 9) is de bekendste lange-af-
stand wandelroute van Nederland. De route voert 
van Pieterburen, aan de Groningse Waddenkust, 
naar de Sint Pieterberg bij Maastricht en heeft een 
lengte van omstreeks 492 kilometer, onderver-
deeld in 26 etappes. De route voert door de meest 
uiteenlopende landschappen en wordt onderhou-
den door het Nivon.
Het Pieterpad is in het veld gemarkeerd met de 
internationaal bekende wit-rode merktekens van 
langeafstands wandelpaden (LAW) en staat in 
detail beschreven in twee wandelgidsen die wor-
den uitgegeven door het Nivon. Op de Sint-
Pietersberg sluit het Pieterpad aan op de 
Europese wandelroute GR5, die tevens onderdeel 
is van wandelroute E2. De GR5, die via de Arden-
nen en de Franse Alpen naar Nice loopt, is een 
van de populairste internationale wandelpaden 
voor Nederlandse wandelaars. Op elke etappe 
komen vrijwel dagelijks wandelaars van het Pieter-
pad langs.

Het pad is ontworpen door de Tilburgse Toos 
Goorhuis-Tjalsma en de Groningse Bertje Jens uit 
onvrede over het gebrek aan lange afstandswan-
delpaden in Nederland. Van 1978, toen Jens met 
pensioen ging, tot 1983 maakten de vriendinnen 
tal van wandelingen om de route uit te stippelen. 
Ze maakten gebruik van bestaande wandelpaden, 
waarbij de verbinding tussen twee paden soms 
dagen kostte. In 1983 werd het Pieterpad halver-
wege in Vorden officieel in gebruik genomen.

Deze cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeen-
komsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst. 
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur 
en zullen plaatsvinden in het Dienstencentrum, 
Zwaanstraat 7 in Cuijk.

Voor meer informatie en aanmelding voor de cur-
sus, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Land 
van Cuijk. Telefoon: 0485-846739 of e-mail: 
info@mantelzorglvc.nl.
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

☞ adverteren
doet ver ko pen

Op 21 april 2006 is er in Vorden een bronzen pla-
quette onthuld als eerbetoon aan beide dames. 
Ook in de boswachterij het Sleenerzand bevindt 
zich een monument met plaquette ter ere van de 
ontwerpers van de wandelroute. Het Pieterpad 
wordt onderhouden door een werkgroep, onder 
aanvoering van Maarten Goorhuis (zoon van Toos 
Goorhuis) en fotograaf Wim van der Ende.

In de loop van de tijd zijn er heel wat wijzigingen in 
het tracé van het pad gekomen. Deze wijzigingen 
kunnen voortkomen uit veranderingen in het land-
schap zelf, zoals de aanleg van de A73. Belangrij-
ker voor de wandelaar zijn echter die wijzigingen 
waarbij naar mooiere routes is gezocht vanuit 
landschappelijk oogpunt. Er zijn door natuuront-
wikkeling tal van nieuwe mogelijkheden bijgeko-
men en de route loopt nu meer over onverharde 
paden. Met de herdenking van het 25-jarig be-
staan van het pad op 25 oktober 2008 in Vorden 
werd een vernieuwd noordelijk tracé (deel I) gepre-
senteerd. In 2010 volgde het vernieuwde zuidelijke 
tracé (deel II).
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Mar-Oil Oliehandel
Ook voor klein-verpakking motorolie  en heftruckflessen  

kunt u bij ons terecht.

• 5 kg (Dinfles) - €15,-
• 10,5 kg - €24,-

• • 5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-5 kg (Dinfles) - €15,-
• • 

Gasfles leeg? Wij zorgen ervoor
dat u snel weer kunt BBQ-en!

• • 
Openingsti jden: maandag t/m vri jdag 9:00 - 16:00  

Zaterdagmorgen 9:00 - 12:30  
Molenweg 2 • 5821 EA Vierl ingsbeek • Tel: 0478-561541 

 www.mar-oil.nl • info@mar-oil.nl

Inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

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
Dinsdag gesloten
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Warme Bakker Degen
Reclame: 10 t/m 15 juli
	 ●  Appel speciaal vlaai € 10,35
	 ●  Pompoenpitbrood € 2,35
	 ● 4 Tarwebollen + 1 gratis

Reclame: 17 t/m 22 juli
	 ●  Kersenvlaai € 7,30
	 ●  Extra/dubbeldonkerbrood € 2,35	

	 ●	 Ham-kaas croissant € 1,00
 

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Judith Rouwens
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend catering op 
bestelling

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Een aandeel in elkaar

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?opgebouwd?

Ontmoet

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erfl anden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur


