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32e jaargang no. 14 19 juli 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

8 augustus 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Vervolg op pagina 2...

Het Vierlingsbeekse kerkhof, gelegen aan Achter de Heuf, ligt er al jaren zeer goed 
verzorgd bij. Daar is een groep vrijwilligers voor verantwoordelijk, die we graag 
eens in het zonnetje willen zetten.

De groep bestaat uit 10 personen: Toon Lenkens 
(85) met 25 jaar het langste bij de groep, Wim
Bouten (83), Bert Jansen (71), Wiel Rouwens (67),
Bets Roelofs (78), Jeanne Vervoort (71), Marius
Sommers (62), Ria de Hoog (60), Lambert Coenen
(76) en Sjef Mulder (73). Het is een hechte, trouwe
groep. De meesten werden lid rond hun 60 jarige
leeftijd. Namens het parochiebestuur beheert
Lambert Litjens het kerkhof.

In één van de eerste uitgaven (oktober 1971) van 
het kerkblaadje vertelde toenmalig Pastoor de Vree
dat er druk werd gewerkt op het kerkhof, maar dat 
de opkomst laag was. Deze oproep werd door ve-
len ter harte genomen, en enkele weken later wa-
ren er al enkele nieuwe vrijwilligers. In de loop der 
jaren zijn er veel vrijwilligers gekomen en gegaan. 
Gelukkig zijn er de afgelopen tijd weer een paar 

"jongeren" bijgekomen, zodat het voortbestaan 
van de groep weer is verzekerd.

Elke woensdagochtend, vanaf 9.00 uur is de groep 
aanwezig om het kerkhof te verzorgen. De meesten
beginnen met schoffelen en zorgen dat al het on-
kruid verwijderd wordt. Rond de klok van 10 uur is 
er pauze, waarbij ze de koffie krijgen aangeboden 
door Autobedrijf Kusters, hun buren.

Op andere dagen wordt er ook wel eens gewerkt, 
maar dan door een enkeling. We  moeten dan 
denken aan grasmaaien, en het knippen van de 
vele struiken op het terrein. De grote heg die het 
kerkhof ommuurd, wordt door een gespecialiseerd 
bedrijf geknipt met groot gereedschap. Alleen de 
plekken waar dit gereedschap niet goed bij kan 
komen, worden door de vrijwilligers bijgehouden.
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Van de redactie:
● De zomervakantie is begonnen, (sport-)

verenigingen hebben ook een zomerstop
maar "onze" sportschool blijft gewoon open
dus naast lopen, fietsen, zwemmen kunt U
ook binnen aan de slag want: Rust roest..!!!
De lopers van de 4 daagse (Nijmegen)
hebben het er al (haast) opzitten, altijd leuk
om daar na onze zomerstop wat van in ons
dorpsblad te (kunnen) lezen...  Zelfs foto's
zijn welkom! Wij laten ons verrassen..

● De Bèkse Kermis nóg langer en nóg leuker!!
Kermis van vrijdag 11 aug. t/m dinsdag
15 aug.!! Veul plezier én vertier: óók terug te
vinden op onze dorpssite!.

● Op dinsdag 8 augustus staan wij weer voor
U klaar als redactie van Globaal. Wij wensen
iedereen van harte een fijne vakantie toe!
Frank, Nelly, Adrienne en Ivonne.

...vervolg van pagina 1

Voor aanvang van het seizoen, eind maart/begin 
april wordt de grond door enkele leden goed losge-
maakt, waarna het een kwestie is van bijhouden. 
In de herfst maken ze overuren met het opruimen 
van de vele afgevallen bladeren. Na Allerheiligen 
volgt de winterstop. Deze tijd wordt gebruikt om 
het gereedschap te onderhouden, en ook de wa-
terpomp wordt dan goed nagekeken.

Op het terrein staan enkele kliko's voor al het 
groenafval en ander afval. Al het afval wordt ge-
scheiden bewaard en afgevoerd, maar toch vinden
medewerkers van de kerkhofgroep wel eens 
"vreemde" dingen tussen het afval. Extra werk dus 
om het foute materiaal dan in de juiste kliko te 
stoppen. Mensen die zelf de graven bijhouden 
worden verzocht om hun afval dan ook in de juiste 

kliko te stoppen. Een enkele keer wordt  het kerk-
hof echter ook gebruikt om tuinafval van elders te 
dumpen. De werkgroep moet het dan maar oprui-
men. Ook proberen de leden om de hondendrollen 
die aan de buitenkant van de heg liggen op te rui-
men, maar dit blijkt vaak een gevecht zonder ein-
de.

Het huisje bij de ingang van het kerkhof wordt ge-
bruikt als opslagplaats voor het materiaal, en ook 
om hun pauze te houden. Voor de killere dagen 
staat er een gaskachel, zodat ze geen kou hoeven 
te lijden. Buiten hangt een klein assortiment ge-
reedschap voor dagelijks gebruik, dat gasten kun-
nen gebruiken om graven bij te houden.

Gelukkig hebben ze op het kerkhof geen last meer 
van mollen. Sinds Piet Bruijsten afscheid nam als 
vrijwilliger, zijn deze grondwoelers opvallend ge-
noeg niet meer waargenomen.

Ook als er een graf verzakt of er een grafruiming 
plaatsvindt, zorgt de groep ervoor om de verzak-
king of het lege graf weer op te vullen, en het gras 
weer één geheel te maken met de rest van het ter-
rein.

De leden van de werkgroep geeft het veel voldoe-
ning als het kerkhof er weer netjes bij ligt. Maar 
zeker de complimentjes van bezoekers strelen hun 
ego. Als bedankje voor zichzelf hebben ze zich het 
afgelopen jaar getrakteerd op een etentje. 
Zeer zeker welverdiend!

AGENDA
2017
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
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 
15 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!
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27  aug Zonnebloem:  
t/m 1 sept  Collecte
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
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: 
30 juni Gildenfestijn in 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

Rozenkransgebed in de Maria-
kapel van de Laurentiuskerk in 
Vierlingsbeek
Nu in een aantal dorpen kerken gesloten zijn is het 
rozenkransgebed een mooie gelegenheid om bij 
elkaar te komen, samen te bidden en te vieren in 
een kleinere sacrale ruimte zoals de Mariakapel in 
Vierlingsbeek. 

Op verzoek van de deelnemers wordt in de maan-
den augustus en september ook het Rozenkrans-
gebed gebeden.
• 15 augustus; we bidden dan de Glorievolle 
 Geheimen ter ere van Maria ten Hemelopneming
• 12 september; bidden we de rozenkrans van 
 Zeven Smarten

Het rozenkransgebed is op de dinsdagavond om 
19.00 uur in de Mariakapel van de Laurentiuskerk 
in Vierlingsbeek. Het samen bidden van het rozen-
kransgebed is een oude traditie. Het is een krach-
tig gebed dat wordt gebeden in o.a. de Maria-
maanden mei en oktober. Iedereen is welkom om 
dit gebed mee te komen bidden. Aan het begin van 
het rozenkransgebed worden kaarsjes aangesto-
ken. Voor Maria een bloemetje meebrengen uit ei-
gen tuin, graag! 

Liturgiegroep Vierlingsbeek/Maashees.
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Voor alle blijken van belangstelling en 
medeleven die wij mochten ontvangen na 

het overlijden van

Jan Achten

zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Achten
Vierlingsbeek

Huisartsenpraktijk
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN BORN is 
gesloten van 14 augustus tot en met 
25 augustus 2017.
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de waarneming: 
Letters A t/m J:  van den Boom  
 tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z:  Mooij              
 tel: 0478- 640840

Vierlingsbeek/Groeningen

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

Samen eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 2 augustus om 17.00 uur bij De Keulse 
Pot te Overloon. 
Aanmelden kan tot 26 juli bij Jan Spee.

Kermismatinee
Op dinsdag 15 augustus in gemeenschapshuis 
Joffershof vanaf 14.00 uur.
Het orkest De Peelzwervers zorgen voor de 
muziek en de gezelligheid, Zij maken al meer dan 
30 jaar muziek en zijn bekend in onze regio. 
U KOMT TOCH OOK!!

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 gestopt 
om iets te drinken. Vertrek bij de kerk om 13.30 uur.  

Wandelvoetbal 
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.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 21 juli en 18 augustus Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten ook in de maanden 
juli en augustus
Biljarten in het Joffershof:        
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag   
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

 
 
 
 
 
 
 

 

op dinsdag 15 augustus 2017 
in gemeenschapshuis Joffershof 

  met gezellige muziek van 
De Peelzwervers 

       Aanvang  14.00 uur 
 

U komt toch ook !!! 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
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Bèkse Kermis nog langer en nog leuker! 

Dit jaar is het de Dorpsraad, Gemeente Boxmeer, Horeca Vierlingsbeek, Bèkse Kroegentocht en de nieuwe 
Kermis Werkgroep gelukt om de kermis in Vierlingsbeek nog leuker en nog langer te maken.  

De kermis start op vrijdag 11 augustus en wordt op dinsdag 15 augustus afgesloten. Maarliefst vijf dagen 
kermis, een uniek gegeven in Vierlingsbeek.  Om hier een feestelijke tint aan te geven zal de nieuwe 
Kermis Werkgroep op kermiszaterdag een grootse dorpsbarbeque organiseren. Op kermiszondag vindt er 
een ballonnenwedstrijd plaats voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen. - Wil je deelnemen aan 
de ballonnenwedstrijd op kermiszondag? Neem dan de onderstaande kleurplaat ingekleurd en ingevuld 
mee.  

Natuurlijk zal ’t Vrijthof tijdens deze kermis weer vol staan met tal van aantrekkelijke attracties. 
Op kermisvrijdag is er tussen 18:00u en 20:00u een Euroknalleractie (alle attracties €1,-). 
Op kermiszaterdag is het tussen 20:00u en 21:00u weer Happy Hour. 

Ook de horeca zal dit jaar weer een groot aandeel hebben in de Bèkse Kermis. Met twee grote feesttenten 
zijn er in Vierlingsbeek tal van mogelijkheden om kermis te vieren. Op de achterzijde van dit blad staat het 
programma van de kermis Vierlingbeek.  

Op kermismaandag vindt de 13de Bèkse Kroegentocht plaats. Op vrijdagavond zullen de shirts, die 
traditiegetrouw gedragen zullen worden, afgehaald worden in de feesttent van Concordia/De Wildeman. 

Plus Verbeeten is geopend volgens de reguliere openingstijden. De supermarkt is bereikbaar via de 
Burggraaf waar ook een parkeerplaats ingericht zal zijn.  

Meer informatie over de Bèkse Kermis volg je via: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl, www.beksekroegentocht.nl 

✂
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Programma Kermis Vierlingsbeek 2017: 
Vrijdag 11-08: 
Kermis:  18.00u:    Opening Kermis 
18.00u – 20.00u: Euroknaller actie:   Alle attracties €1,- en korting schiettent. 
Kroegentocht: 21.00u – 22.30u:   Kroegentocht Shirts afhalen bij tent Concordia/Wildeman. 
Horeca:  Herberg Thijssen   21.00u: Bass Chaserz & DJ Dennie 
   Concordia/Wildeman 21.00u: The Fools  
Zaterdag 12-08: 
Kermis:   15:00u:    Opening Kermis 
   20.00u – 21.00u:   Happy Hour 
Activiteiten:  17.00u – 21.00u:   Grootse Dorps BBQ incl. leuke activiteit(en) 
Horeca:  Herberg Thijssen   21.00u: Proost 
   Concordia/Wildeman  21.00u: Lekke Band 
Zondag 13-08:  
Kermis:  14:00u:    Opening Kermis 
Activiteiten:  16.30 u:    Familiedag: Ballonnenwedstrijd + diverse kinder activiteiten 
Horeca:   Herberg Thijssen   14:00u: Matinee: Marinka Oberkrainer Ensemble 
       21:00u: Third Half 
   Concordia/Wildeman 16.00u: Disco 
Maandag 14-08: 
Kermis:  14:00u:    Opening Kermis 
Kroegentocht:  11.00u – 11.45u:   Ontbijt bij ’T Genot 
   12.00u – 14.00u:   Herberg Thijssen (Regionale artiest + loterij) 
   14.15u – 16.15u:   Gryphus (Hapje eten) 
   16.30u – 18.30u:   De Wildeman (DJ Bram van Dongen) 
   18.30u – 19.00u:   Kermis op ’T Vrijthof (Hapje eten Vis of Hamburger) 
   19.00u – 21.00u:   Herberg Thijssen (Foute Uurtjes met DJ Mark) 
   21.00u -  ...........:   Concordia (DJ Helgo) 
Dinsdag 15-08:  
Kermis:  14:00u:    Opening Kermis 
Horeca:  Herberg Thijssen   14.00u: Terras geopend 
   Concordia/Wildeman 16.00u: Kroegentocht the afterparty 
   Joffershof   13.30u: 55+ matinee met de Peelzwervers 

BALLONNENWEDSTRIJD KERMIS VIERLINGSBEEK 2017 
Bij inlevering van deze deelnemers kleurplaat kan iedere deelnemer op kermis zondag 16.30u op de Bèkse Kermis op ‘T 
Vrijthof gratis zijn/haar ballon op laten stijgen. De ballon die de langste afstand kan afleggen wint deze leuke wedstrijd. 

Deelnemer:............................................................................................ 

Naam:...................................................................................................... 

Adres:...................................................................................................... 

Plaats: .................................................................................................... 

Leeftijd: ........ Jaar  Jongen/Meisje 

 

De Vinder / The Finder / Der Finder:....................................................... 

Naam / Name / Name: ............................................................................ 

Adres / Address / Adresse:...................................................................... 

Plaats / Town/ Stadt:............................................................................... 

Land / Country / Land:............................................................................. 

U heeft deze ballonkaart gevonden en de deelnemer 
zal zich verheugen wanneer u deze kaart ingevuld 
retour zou zenden naar Plus Verbeeten Postbus 14, 
5825 ZG OVERLOON, Nederland. Hartelijk Bedankt! 

 

Sie haben diese Ballonkarte gefunden, und der 
teilnehmer würde sich freuen wenn Sie diese Karte 
ausgefühlt zurücksenden würden nach Plus 
Verbeeten Postbus 14, 5825 ZG OVERLOON, Die 
Niederlande. Herzlichen Dank! 

 

You found the ballooncard and the competitor would 
be very pleased when you fill in this card and return it 
to Plus Verbeeten Postbus 14, 5825 ZG OVERLOON,  
The Netherlands. Thanks! 

✂
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Harmonie
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 top-
kwaliteit.

We komen bij u - zoals gezegd - de bestelling 
opnemen en wij vinden het fi jn om dan direct af te 
rekenen. Want dat betekent, dat we de bestellin-
gen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 12 augustus (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.

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 
vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze 
vereniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon 
een duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)

Een stralende 
jubilaris bij
Vondel

Corry Hermans-Aarts, 25 jaar 
lid van Zangvereniging Vondel,
werd maandagavond 10 juli 
bij de seizoensafsluiting in de 
bloemetjes gezet. De altijd 
goedlachse sopraan Corry 
ontving een zilveren hanger. 
Dik verdiend!

De rest van de avond hebben we onder het genot 
van een hapje en drankje fanatiek alle quizonder-
delen afgerond. 

Aan het begin van diezelfde avond hebben 
bewoners, vrijwilligers en vele anderen belangstel-
lenden kunnen genieten van ons concert in de 
Symfonie te Boxmeer.  

Na de zomerstop gaat Vondel verder met de 
voorbereidingen voor het jubileumconcert op 
24 september a.s.

Dertiende Bèkse Kroegentocht 

De Bèkse Kroegentocht iedere keer weer onverge-
telijk maken. Met deze doelstelling werken de or-
ganisatoren jaar in, jaar uit aan de Bèkse Kroegen-
tocht. Het kroegenfestijn vindt dit jaar plaats op 
maandag 14 augustus.

“De 13de editie alweer”, weet medeorganisator 
Jaco Nabuurs. “Het is ooit begonnen met een 
groep enthousiaste mensen die iets leuks wilde 
toevoegen aan de Vierlingsbeekse kermis. Dat het 
uit zou groeien tot een groot evenement met onge-
veer 500 deelnemers, hadden wij van tevoren niet 
gedacht.” De samenhorigheid is groot, want tijdens 
de Bèkse Kroegentocht lopen alle deelnemers in 
een stoet gezamenlijk van kroeg naar kroeg en 
hebben ze dezelfde shirtkleuren.
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AED Fitnesscentrum van Dongen 
kan nu ook buurtbewoners redden! 

Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom 
is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te 
hebben. Dat apparaat kan iemand met een hart-
stilstand redden door een schok te geven die het 
hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland 
hangen binnen in gebouwen. Het is echter belang-
rijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn 
om snel ter plaatste te kunnen worden gebracht, 
vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hart-
stilstanden plaatsvinden.
 

Te weinig AED’s buiten 
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overle-
vingskans binnen 6 minuten een AED worden inge-
zet. De ambulance doet er vaak langer over om ter 
plaatste te komen. Het kan vele levens redden als 
er een AED die buiten hangt in de buurt kan worden
gebruikt. Veel verenigingen en bedrijven hebben 
een AED, maar hangen deze binnen, in een pand 
dat ook nog eens ’s nachts vaak gesloten is. Om 
meer AED’s naar buiten te krijgen, is de Hartstich-
ting in actie gekomen door sportverenigingen in 
heel Nederland te vragen hun AED buiten te han-
gen. Sportverenigingen liggen vaak in woonwijken 
en hebben een AED tot hun beschikking. Door 
deze buiten te hangen kunnen zij gemakkelijk de 
veiligheid van hun buurt vergroten. 

AED Fitnesscentrum van Dongen naar 
buiten voor de buurt 
Dankzij een project samen met de Vriendenloterij 
heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkas-
ten in Nederland verspreid. Fitnesscentrum van 
Dongen in Vierlingsbeek draagt deze actie een 
warm hart toe en plaatst zijn AED in de speciale 
Hartstichting-AED-kast buiten. Vanaf heden is 
deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in de 
uren dat het fitnesscentrum gesloten is.

Oproepsysteem reanimatie 

De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor 
reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving 
krijgen burgers die bij dit systeem staan aangemeld
een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de 
informatie over de locatie en de cijferslotcombina-
tie van de AED zodat ze deze kunnen gebruiken 
om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. 

Op deze manier gaan we er vanuit een extra bij-
drage te leveren aan de gezondheid van de men-
sen in ons mooie dorpje Vierlingsbeek.

Fysiotherapie en Fitnesscentrum van Dongen 
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”

Ook dit jaar zijn er weer tal van verrassingen voor 
de deelnemers. Wat de shirtkleur wordt, wil de or-
ganisatie nog niet zeggen. Dat blijft een verrassing 
tot de kermisvrijdagavond. Vorig jaar kregen de 
deelnemers voor het eerst de mogelijkheid om on-
der de noemer ‘Uurke Vurraf’ voor slechts 5 euro 
gezamenlijk te ontbijten bij pannenkoekenrestau-
rant ‘t Genot. Vanwege het succes wordt die mo-
gelijkheid ook dit jaar weer aangeboden, zodat de 
deelnemers aan het ontbijt met een gevulde maag 
kunnen beginnen aan de kroegentocht.

Ook maakt een oude bekende, dj Bram van Dongen,
speciaal voor de Bèkse Kroegentocht, zijn come-
back bij de derde kroeg De Wildeman. Restaurant 
De Vier Linden doet dit keer, na twaalf jaar, niet 
mee aan de kroegentocht. Om dit ‘gat’ in het pro-
gramma op te vangen, brengt de stoet twee keer 
een bezoek aan Herberg Thijssen, als eerste en als 
vierde kroeg. Herberg Thijssen heeft om 12.30 uur 
ook gezorgd voor een muzikale openingsact.

Voor 17,50 euro krijgt iedere deelnemer, naast een 
dag vol gezelligheid, een shirt, vijf drankmunten, 
toegang tot twee kermisattracties, een lunch en een
vis of hamburger. Het loopt hard met de kaartver-
koop. Voor het reserveren van kaarten en/of meer 
informatie kijk op www.beksekroegentocht.nl. 
De kermis in Vierlingsbeek duurt dit jaar overigens 
een dag langer, van vrijdag 11 augustus tot en met 
dinsdag 15 augustus. Er wordt begonnen op de 
vrijdag met het afhalen van de kroegentocht-shirts, 
dit jaar bij de gezamenlijke tent van Concordia en 
De Wildeman.
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SAMEN NAAR LOURDES

Parochie Maria Moeder van de Kerk en 
Stichting Lourdesfonds Gemeente
Sint Anthonis met het Bisdom mee 
naar Lourdes

Op 14 oktober gaan parochianen van Maria Moeder
van de Kerk mee met de bisdomsbedevaart o.l.v. 
bisschop Gerard de Korte per bus en TGV naar 
Lourdes. Ruim 30 personen hebben zich inmiddels 
aangemeld. Samen parochiebreed naar Lourdes 
evenals in 2014. Dit keer georganiseerd door de 
VNB samen met de Stichting Lourdesfonds Ge-
meente Sint Anthonis. De pelgrims worden  met 
een speciale VNB-busopgehaald. De bus brengt 
het gezelschap naar de Belgisch/Franse grens. 
Daar wordt overgestapt op de TGV die alle bede-
vaartgangers uit Nederland, in sneltreinvaart, naar 
Lourdes brengt. “Betekenisvol ontmoeten” is een 
ontmoeten met jezelf, met anderen, met de Ander.
Jong of oud, ziek of gezond, gelovig of niet gelo-
vig, iedereen kan mee op bedevaart naar Lourdes 
om deze ontmoeting mee te maken. Dat deze ont-
moeting in Lourdes plaats vindt maakt het zo an-
ders. Er is erg veel te zien en te beleven. Dat geeft 
naast alle mogelijkheden tot bezinning nog meer 

inhoud aan die ontmoeting. Men komt in contact 
met anderen en beleeft leuke dingen met elkaar.

Jongeren
De bedoeling is dat er ook een grote groep jonge-
ren mee gaat op bedevaart. Deze jongeren krijgen
een speciaal jongerenprogramma aangeboden. 
Een aantal jongeren hebben zich in onze groep al 
aangemeld. De reis is immers gepland tijdens de 
herfstvakantie, mee met oma op bedevaart een 
idee misschien?

Programma
Tijdens het verblijf in Lourdes krijgen alle deelne-
mers een volledig bedevaartsprogramma aange-
boden. Pastores die de bedevaart begeleiden, 
gaan voor in eigen Nederlandstalige eucharistie-
vieringen. Naast een welkomst- en zendingsviering 
is er tijdens de bedevaarten een boeteviering, een 
viering met handoplegging en uiteraard een viering 
aan de Grot van de Verschijningen. 
Daarnaast blijft er nog voldoende tijd over om sa-
men met de eigen 
reisgenoten Lourdes te leren kennen en te genieten 
van de mooie omgeving.

Aanmelden deelname
Heeft u interesse om mee te gaan of wenst u meer 
informatie, neem dan contact op met 
Riek van Raaij telefoon: 0485 382193 of met de 
contactpersoon uit uw eigen dorp; 
Marietje Hubers tel.: 0478 631222

Groepsfoto Lourdes 2014 Parochie Maria Moeder van de Kerk

SAMEN NAAR LOURDES
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Hofmans Malden, Uw leverancier van 
Tafeltje Dekje

Goed eten tegen een scherpe prijs

En juist die eigenschappen hebben de SWO’s 
van het Land van Cuijk overtuigd om met 
Hofmans in zee te gaan als nieuwe leverancier 
voor de Tafeltje Dekje maaltijden. Pantein had 
aangegeven om met deze service te stoppen 
waardoor een nieuwe leverancier gezocht 
moest worden.

Maar naast het eten, moet ook de logistiek voor 
het bezorgen van de maaltijden op niveau blijven. 
Vandaar dat het wenselijk is dat de nieuwe lever-
ancier naadloos aansluit bij de vertrouwde manier 
van bezorgen waarin veel vrijwilligers centraal staan.

Bij de aanbesteding van de maaltijdenbezorging is 
Hofmans Catering uit Malden als beste partij uit de 
bus gekomen. Efficiëntie en gedrevenheid maar 
vooral goed eten zijn kernwaarden van Hofmans. 
Daarnaast staan de wensen van de klanten centraal, 
iedereen kan zelf aangeven wat men wil eten, wel-
ke hoeveelheid en welke toevoeging men wil.

In november 2016 is overgestapt naar deze 
leverancier.

Logistiek Maaltijden
De maaltijden worden in geïsoleerde containers 
vervoerd en afgezet in Boxmeer (Madeleine) en 
Overloon (Huize Loôn) alwaar vrijwilligers 
klaarstaan om de maaltijden over te nemen. 
Op dit vlak van bezorging dus geen veranderingen.
Maar voor de cliënten veranderde er wel wat. 
Het vertrouwde porselein verdween omdat 
Hofmans werkt met recycle materiaal waardoor 
het eten verpakt is in plastic bakjes die door 
sealing afgedicht zijn. 
Na het nuttigen van de maaltijd kan dit plastic in 
de plasticafvalzak gedaan worden. Niet iedereen 
was enthousiast met deze wijziging maar dan 
adviseren we het eten vanuit de bakje op een wel 
dan niet verwarmde bord te scheppen. Dan is het 
toch nog zo vertrouwd.

SWOGB / Hofmans
De SWOGB is verantwoordelijk voor de Tafeltje 
Dekje maaltijden van Hofmans in de gemeente 
Boxmeer. In het begin waren er aanloopproblemen 
met als grootste klacht de temperatuur van het 
eten. Hier heeft Hofmans direct werk van gemaakt. 
Het monitorde het traject vanaf Malden tot bij de 
cliënten om de schommelingen van de tempera-
tuur te traceren. 
Waar gaat er onnodig warmte verloren en waar 
moeten we bijstellen. 
En dat bijstellen is gebeurd.

Tevredenheidsonderzoek
De problemen van de eerste maanden zijn zo goed
als opgelost waardoor de klachten nihil zijn. Toch 
wil de SWOGB weten hoe haar cliënten nu de maal-
tijdservice beoordelen en heeft een enquête onder-
zoek gehouden onder haar maaltijdgebruikers.

Er zijn 93 van de ca. 160 verstrekte formulieren te-
ruggekomen waardoor de waarde van de enquête 
zeer betrouwbaar is. In het kort kunnen we stellen
dat de tevredenheid onder de cliënten zeer hoog 
is. Meer dan 95% is buitengewoon tevreden. 
Sporadisch zijn er klachten en dan adviseert de 
SWOGB haar cliënten om rechtstreeks met 
Hofmans contact op te nemen. Daarin kan een 
vrijwilliger geen meerwaarde creëren. 

Prijs
Op maandag ontvangen de maaltijdgebruikers de 
lijst voor de opvolgende week om aan te geven
wat men wil eten. Voor Hofmans is dit belangrijk 
omdat men dagelijks verse producten inkoopt en 
ontvangt. Daarnaast moeten de juiste hoeveelhe-
den passen bij de bestellingen. Al met al komt 
dit de kwaliteit zeer ten goede. De prijs van de 
maaltijd nu is € 6.40 per maaltijd en daarmee is 
Hofmans Malden € 1 goedkoper dan de vorige le-
verancier. Maar belangrijk om zeker te vermelden 
is dat de kwaliteit van eten even goed dan wel be-
ter is. Daar is de SWOGB heel trots op.

Winnaar bij AD Autobedrijf Mulders Auto´s
Paul Roelofs is de gelukkige winnaar van de  “GO MAX EXPERIENCE”. 
Hij mag een dag racen op Park Circuit Zandvoort. Wij wensen Paul 
een fantastische ervaring toe!
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Maaltijden 7 dagen per week
Het Tafeltje Dekje zoals het nu georganiseerd is, is 
uniek te noemen want er worden 7 dagen in de week 
warme maaltijden bereid en bezorgd. Klanten hoe-
ven dus geen maaltijden op te warmen in de mag-
netron. Maar er is ook een fl exibele levering van de 
maaltijden waarbij de cliënt kan kiezen welke dagen
in de week wel een maaltijd en welke dag niet. 
Daarnaast kan men ook koel-verse maaltijden le-
veren.

Klachten
Er kunnen altijd situaties voordoen waardoor er 
klachten ontstaan. Het siert Hofmans Malden om 
deze rechtstreeks bij Hofmans te melden. Men wil 
problemen snel oplossen.
Telefoon: 024-3586076 of via de website: http://
www.hofmanscatering.nl/maaltijden/contact/
Als er vragen en/of klachten zijn m.b.t. de beta-
ling, dan kan men bellen met de contactpersoon 
automatische incasso van de SWOGB: Dhr. H. de 
Vlam  tel. 06 45025119.

Contactpersonen Tafeltje Dekje
Indien mensen gebruik willen maken van Tafeltje 
Dekje, dan kan men contact opnemen met de 
contactpersoon: 
Mevr. M. Bloemen:
Maashees/ Vierlingsbeek
tel.: 0478-641403

Maasziekenhuis trots op roze 
lintje voor borstkankerzorg

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft op-
nieuw het roze lintje toegekend aan Maasziekenhuis 
Pantein. “We zijn blij met het positieve oordeel van 
de Borstkankervereniging. Het bevestigt de hoge 
kwaliteit van zorg bij de behandeling van borstkan-
ker. En nog belangrijker, het geeft vertrouwen aan 
patiënten dat zij bij ons in zeer goede handen zijn.” 
Dat laten artsen en verpleegkundigen gezamenlijk 
weten in een reactie op de positieve beoordeling 
van de BVN.

Contact en afstemming patiënt
Jaarlijks komen in het Maasziekenhuis vele patiën-
ten voor de behandeling van borstkanker. Zij wor-
den opgevangen door een team van professionals 
van het Maasziekenhuis en het Radboudumc. Het 
gaat daarbij om radiologen, chirurgen, pathologen, 
medisch oncologen, gespecialiseerde verpleegkun-
digen en soms ook een klinisch geneticus, radiothe-
rapeuten en plastisch chirurgen. Zij werken nauw
samen om zo de beste behandeling te bieden. Inten-
sief contact en afstemming met de patiënt is daarbij 
zeer belangrijk.

Samenwerking Radboudumc
Borstkankerzorg is een van de specialismen waar-
bij sinds enkele jaren een zeer vergaande vorm van 

Het Land van Cuijk plaatst 
deze week Groeter-borden 
aan de A73 en A77. Een strate-
gisch moment want deze week 
beginnen in de regio ‘midden-
Nederland’ de schoolvakan-
ties. Met de Groeter-borden 
worden de automobilisten die 

het Land van Cuijk binnenkomen, verwelkomd 
in onze regio.

Het Land van Cuijk wordt gekenmerkt door rust, 
ruimte, prachtige natuur, authenticiteit en gastvrij-
heid. Een gebied dat volop mogelijkheden biedt 
voor unieke ontmoetingen met natuur, cultuur, re-
ligie, water en historie tijdens een korte of langere 
vakantie. Het Regionaal Bureau voor Toerisme 
Land van Cuijk en de vijf gemeenten in de regio 
hebben - om die ontmoetingen gestalte te geven 
- het fenomeen ‘Groeter’ ontwikkeld. Groeters zijn 
niet alleen gepassioneerde mensen met specifi eke 
kennis van zaken over de regio die ze graag willen 
delen met de bezoekers. De ‘Groeter’ is ook geka-
rakteriseerd in een cartoonachtige fi guur die op tal 
van toeristische-uitingen als herkenbaar symbool 
is terug te vinden.

De Groeter-fi guur gaat vanaf begin juli ook de au-
tomobilisten verwelkomen die via de A73 of A77 

het Land van Cuijk binnenkomen. Daarmee wil het 
Land van Cuijk gastvrijheid uitstralen. Maar ook 
wordt met deze Groeter-aanduiding duidelijk dat 
het gebied een toeristische eenheid vormt.

Er is voor gekozen om met de Groeter-bebording 
te beginnen aan de snelwegen. In een later stadium
komen de provinciale en lokale wegen aan bod.
Op drie plaatsen worden Groeter-borden (afmeting 
± 7m x 7m) neergezet. Het bord aan de A73, vlak 
bij de afrit Vierlingsbeek, is inmiddels geplaatst. 



13

samenwerking bestaat tussen het Maasziekenhuis 
en het Radboudumc Centrum voor Oncologie. 
Deze aanpak is bijzonder in Nederland en maakt 
het mogelijk om patiënten dichtbij huis de beste 
kwaliteit van zorg te bieden. Maasziekenhuis 
Pantein en Radboudumc werken op veel andere 
terreinen ook samen aan de behandeling van kan-
ker. BVN scherpt de criteria van de Monitor Borst-
kankerzorg regelmatig aan. Het Maasziekenhuis 
voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiënt-
gerichte borstkankerzorg. Voor meer informatie 
over borstkankerzorg in het Maasziekenhuis kijk 
ook op de website: https://
www.maasziekenhuispantein.nl/borstkankerzorg

Wandelen vanaf ‘De Buitenboel’         
in Holthees

Op woensdag 9 augustus organiseert De Buiten-
boel samen met IVN De Maasvallei een wande-
larrangement. Dit begint om 13.30 uur met koffi e/
thee en vanaf 14.00 uur start de wandeling van 
± 7 km. De excursie wordt afgesloten met een kop 
soep.

De wandeling voert door het stroomgebied van 
de Molenbeek en langs de Maas. De Maas en de 
beek hebben een belangrijke rol gespeeld in de 
vorming van het landschap rondom Holthees en 
Vierlingsbeek. In het landschap is dat nog te zien. 
Bij de Maas zien we nog restanten van Kasteel 
’t Oirtje. Via de Staayweg en de Dokterskuul gaat 
de tocht richting watermolen, waar de Molenbeek 
stroomopwaarts gevolgd wordt door de Ezelshe-
mel. Volgens de legende werden er in de Ezels-
hemel de ezels van Kasteel Makken begraven! De 
Molenbeek is een snelstromende laaglandbeek af-
komstig uit de Peel; onlangs gereconstrueerd en 
opnieuw ingericht.

De kosten voor dit arrangement zijn 5 euro. Voor 
informatie kan men terecht bij Dorette van Loon, 
tel. 0478-736463 of Marius Janssen, 
tel. 0485-382278. 

Tom Dumoulin
 start 24 juli in 

Daags na de 
Tour in Boxmeer 

Tom Dumoulin start maandag 24 juli in Boxmeer
tijdens de profronde Daags na de Tour. Het 
management van de Limburgse Girowinnaar 
van dit jaar en de Boxmeerse ronde-organisatie 
zijn dat vrijdag overeen gekomen. 

Dumoulin, die onlangs tevens Nederlands kampi-
oen tijdrijden werd, geniet momenteel van een va-
kantie. De Boxmeerse rondebaas Pierre Hermans 
is een gelukkig man. “Vlak nadat Dumoulin in Mi-
laan de rose trui had gewonnen, hebben we al de 
molen in werking gezet om hem naar Boxmeer te 
krijgen. Nederlands eerste Girowinnaar moet na-
tuurlijk in Boxmeer starten. Dat hij dit jaar niet aan 
de Tour deelneemt is voor ons natuurlijk geen en-
kele probleem. We willen in Boxmeer altijd de 
beste Nederlandse renners aan de start hebben. 
Vorig jaar moest Tom Boxmeer aan zich voorbij la-

ten gaan vanwege een blessure. Dat hij nu alsnog 
komt, en nog wel als Girowinnaar, is echt fantas-
tisch. Dumoulin kan bij ons op een warm onthaal 
rekenen. Boxmeer zal op zijn grondvesten schud-
den.”

Sport en cultuur voor kinderen 
uit armere gezinnen

Via Stichting Leergeld Land van Cuijk en Stichting 
Doejemee kunnen kinderen uit armere gezinnen uit 
onze gemeente vanaf nu meedoen aan onder an-
dere sportieve en culturele activiteiten. 

Hiermee wordt de deelname van kinderen aan ac-
tiviteiten waarvan de ouders het anders niet zou-
den kunnen betalen bevorderd. Wethouder Willy 
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Open atelierroute 
Kunstkolk Boxmeer

Het Boxmeerse kunstcollectief Kunstkolk houdt op 
9 en 10 september 2017 haar jaarlijkse open ate-
lierroute. Vorig jaar werd het 10-jarig jubileum ge-
vierd en was de route toegespitst op drie locaties. 
Dit jaar wordt de open atelierroute weer gehouden
in haar vertrouwde vorm en openen de deelnemen-
de kunstenaars de deuren van hun ateliers voor het
publiek. Op de route is een grote diversiteit aan 

Hendriks- van Haren: “We vinden het belangrijk 
dat alle kinderen mee kunnen doen. Juist als er 
weinig geld in een gezin beschikbaar is kan dit  
een groot verschil maken voor een kind. Je kunt 
dan bijvoorbeeld aan zwemles denken, maar ook 
aan deelname aan een sport- of toneelclub of dat 
een kind toch mee kan op een schoolreisje waar-
voor de eigen bijdrage eigenlijk niet betaald kan 
worden. 
Het geld gaat rechtstreeks naar de zwemles of 
club, zodat je ook zeker weet dat de kinderen er 
gebruik van maken. Wij zijn heel blij met de samen-
werking met Stichting Leergeld en Stichting Doe-
jemee, waardoor we zeker weten dat de doelgroep 
goed wordt bereikt”. 

Het motto van Stichting Leergeld is: alle kinderen 
mogen meedoen, want nu meedoen is straks 
meetellen. De stichting heeft als missie het voor-
komen van sociale uitsluiting van kinderen uit ge-
zinnen met minimale financiële middelen. Leergeld 
biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders
van de doelgroep kunnen via de website van 
Stichting Leergeld Land van Cuijk een aanvraag 
indienen.

Stichting Doejemee bereikt de kinderen uit armere 
gezinnen met hun reguliere activiteiten. Een be-
langrijk element is dat de doelgroep onopgemerkt 
kan participeren. De Stichting heeft veel contact 
met scholen en met kinderen zelf vanwege hun 
grote aanbod van sport en spel. Doejemee brengt 
het aanbod op een “speelse” manier bij de kinde-
ren en geeft hen ook een stem. Zo wordt armoede 
ook in de klassen bespreekbaar gemaakt. 

Het college van B&W ziet Stichting Leergeld Land 
van Cuijk en Stichting Doejemee als waardevolle 
partners omdat deze een brede doelgroep bereiken
mede door de inzet van beide sociale netwerken.

Meer informatie is te vinden op 
www.boxmeer.nl/meedoen. 
Aanmelden kan via de link op deze pagina.

kunst te zien: weefobjecten, schilderijen, beelden 
van hout/ijzer, steen en klei, fotowerken, glasobjec-
ten, installaties. Naast het werk van de Kunstkol-
kers zelf is er dit jaar ook werk van gastkunste-
naars te zien. In de hal van het gemeentehuis is een 
overzichtsexpositie ingericht met werken van alle 
deelnemers. De route wordt geopend met een 
performance van Marijke van Bergen en Irene van 
den Besselaar. De opening is op vrijdag 8 septem-
ber om 19.45 uur, op het plein voor het gemeente-
huis. Iedereen is welkom.

Al enkele jaren is het een vast onderdeel van de 
open atelierroute dat de deelnemende Kunstkol-
kers en gastkunstenaars speciaal voor deze gele-
genheid een kunstwerkje maken. Daarvoor wordt 
een thema vastgesteld dat voor alle kunstenaars 
het vertrekpunt is voor het maken van hun kunst-
werkje. De resultaten van dit nevenproject worden 
tijdens de atelierroute in het gemeentehuis tentoon-
gesteld. De werkjes zijn alleen tijdens de open ate-
lierroute te koop voor de prijs van € 25. De op-
brengst wordt gebruikt als bijdrage in de organisa-
tiekosten van de open atelierroute.

De locaties waar de kunstenaars hun werk presen-
teren liggen verspreid in de gemeente Boxmeer. 
Evenals in vorige jaren zijn er ook nu weer enkele 
locaties in de route opgenomen waar sommige 
Kunstkolkers gezamenlijk hun werk presenteren. 
De ideale plek om de route te beginnen is het ge-
meentehuis van Boxmeer. In het gemeentehuis is 
ook de routefolder gratis verkrijgbaar.

Beknopte info deelnemende 
kunstenaars 
Het werk van  Anna Hoogenbosch refereert aan 
verhalen, mythen, teksten en betekenissen en is 
een gestolde beweging die in de aanschouwing 
uitnodigt tot aandachtig kijken. De gelaagdheid van
het werk, met een soms onheilspellende hoeveel-
heid aan details, symbolen en kleine decoraties, 
intensiveert de kijkervaring en vult de figuren die 
helder en met een zeker gemak neergelegd zijn 
met steeds weer andere betekenissen.
Het - grote - werk is beeld in beweging zonder 
duidelijke begrenzingen. Er is geen lijst, wel een 
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rafelrand, waardoor de schijnbaar toevallige en 
terloopse nog wordt onderstreept.

Adriaan van Rossen werkt merendeels met hard-
hout en hardsteen. Zijn beelden zijn non-fi guratief 
met een vloeiend lijnenspel.
Het werk van Irene van den Besselaar bestaat uit 
losse elementen die voortkomen uit handelingen 
en gedachten, geplaatst op doek of in een installa-
tie. Binnen haar procesmatige en persoonlijke 
werk laat zij een origineel gevoel voor materialen 
en kleuren zien, ingezet zonder ze te manipuleren.
Meer informatie over de open atelierroute 2017 en 
over de Kunstkolk en haar leden is te vinden op 
www.kunstkolk.nl.

Open atelierroute Kunstkolk Boxmeer
9 en 10 september 2017 van 11.00 tot 17.00 uur
opening: 8 september 2017, 19.45 uur, plein/hal 
gemeentehuis Boxmeer

BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE | KLEUR- & INTERIEURADVIES

UW INTERIEURSPECIALIST
KLAAR VOOR DE ZOMER?

MET ONZE RAAMDECORATIE WEL!

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

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                                                   

 
 

 

☞ adverteren
doet ver ko pen
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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

Vergeet
mij niet

Kijk gerust eens op onze website: www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Als een graf zelf verzorgen 
niet meer kan of gaat

Bel vrijblijvend met 
Margriet Winkelmolen: 
M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

of met 
Diny Bartels: 
M: 06 48 21 77 96

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl
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Gradje Tweewielers

Voor al u � etsreparatie

Bikkel & Gouden Leeuw Dealer

Openingstijden: Do 9.00-18.00
Vr 9.00-20.00, Za 9.00-17.00

De Bunder 7, 5821 GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Fons Peltenburg

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame: 24 t/m 29 juli
	 ●  Kersenyoghurtvlaai  € 10,35
	 ●  Maisbrood  € 1,95
	 ●  Roomboter croissant € 1,95

Reclame: 31 juli t/m 5 augustus
	 ●  Abrikozenvlaai  € 7,30
	 ●  Tarwebrood  € 1,90
	 ●  4 Zomerbollen + 1 gratis

Reclame: 7t/m 12 augustus
	 ●  Appelkruimelvlaai  € 7,30
	 ●  Waldkornbrood  € 2,35
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 14 t/m 19 augustus
	 ●  Kruimelvlaai  € 7,30
	 ●  Suikertbrood klein  € 1,90
	 ●  8 Zachte broodjes + 2 gratis

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 


