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32e jaargang no. 15 16 augustus 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

Meer over Pinkmama op pagina 4 en 5

Pink:  VOOR DE VROUW MET BORSTKANKER
Ma:  VOOR MARLIES
Ma:  VOOR MARION
MAMA:  VOOR DE MOEDERS DIE ZE ZIJN

WIE ZIJN WIJ:

Marlies Verstappen-Muijsers, 35 jaar, diagnose 
uitgezaaide triple negatieve borstkanker
maart 2015. Behandeld in het Maasziekenhuis 
Pantein, op dit moment onder behandeling
bij het AVL en ondergaat een TONIC-studie met 
immunotherapie.

Marion Reefs-Fransen, 55 jaar, diagnose borstkan-
ker beiderzijds oktober 2015. Behandeld
in het Maasziekenhuis Pantein, op dit moment 
onder behandeling in het CWZ.

Twee dames die elkaar tot voor kort niet kenden. 
Inmiddels hebben ze dezelfde missie. Het
oprichten van stichting Pinkmama. Ze stapten, met 
deze diagnose op zak, in een spreekwoordelijke
achtbaan.

Pinkmama, een stichting die een steun wordt voor 
lotgenoten die in een zelfde achtbaan
terecht komen.

WAAR STAAN WE VOOR:

• Eigen regie in handen houden of terug krijgen
• Voor lotgenoten, door lotgenoten
• Voor naasten van lotgenoten
• Een rem en stuur op de achtbaan creëren
• Laagdrempelig, Transparant, Regionaal en   
 Persoonlijk
• Non-Profit, daardoor volledig afhankelijk van   
 giften
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Van de redactie:

●	 WELKOM THUIS!!!!
●	 De kermis zit er al weer op, ook de school-

vakantie loopt op zijn einde..... 
●	 Langzaam maar zeker “moeten” we weer 

in het “normale” gewone (slaap- en opsta-)
ritme komen....

●	 Weer aan of naar ons werk, strakjes een 
nieuw schooljaar of zelfs een nieuwe 
school/studie.......

●	 Repetities, trainingen,verenigingen... alles 
gaat (strakjes) weer starten.....

●	 IEDEREEN EEN GOEDE START en veel 
succes, plezier, gezelligheid én voldoening!

●	 We zijn supertrots dat we een EUROPEES 
KAMPIOEN in ons midden hebben? Kika 
en de rest van het geweldige Nederlandse 
vrouwenelftal, van harte gefeliciteerd met 
deze prachtige titel!!

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 daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
17 t/m 
20 aug Kindervakantiewerk 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!
27 aug Zonnebloem: Collecte t/m 1 sept   
 Zonnebloem
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 
8 sept KBO: 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
20 sept Zonnebloem: ZOO park Overloon
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 Ophalen oud papier: Herleving, tel.   
 06-48236890
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 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
28 okt Ophalen oud papier: Volharding, tel.   
 06-51823265
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 Ophalen oud papier: ZEV, tel.   
 06-54661196
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
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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 Ophalen oud papier: Gilde, tel.   
 06-43246914
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

2018
20 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
27 jan Ophalen oud papier: Herleving, tel.   
 06-48236890
24 feb Ophalen oud papier: Volharding, tel.   
 06-51823265
31 mrt Ophalen oud papier: ZEV, tel.   
 06-54661196

28 apr Ophalen oud papier: Gilde, tel.   
 06-43246914
17 t/m 
20 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. Stichting   
 JOC
26 mei Ophalen oud papier: Herleving, tel.   
 06-48236890
23 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
 Maas
30 juni Ophalen oud papier: Volharding, tel.   
 06-51823265
29 en 
30 juni Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
 Groeningen op het Gildeterrein aan de   
 Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in   
 Groeningen op het Gildeterrein aan de   
 Maasstraat
28 juli Ophalen oud papier: ZEV, tel.   
 06-54661196
25 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel.   
 06-43246914

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

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, fijne brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn 

zoon, broer en oom.

Sra Reinders

Met trots kijken wij als familie terug op een 
mooi en waardig afscheid. 

Het is voor ons een fijne en troostrijke 
gedachte dat Sra in zijn leven voor velen 

zoveel heeft betekend. 

Bedankt namens de Familie. 

Langs deze weg bedanken wij allen die met 
ons meeleefden en belangstelling toonde bij 

het overlijden van mijn lieve man, 
ons pap en opa

Jan Janssen

Mede namens mijn kinderen en 
kleinkinderen bedank ik u hiervoor.

Ria Janssen-Logtens

JEUGDBIJEENKOMST IN CUIJK 
VOOR TIENERS EN OUD-
VORMELINGEN 

Uitnodiging voor tieners en oud-vormelingen 
van de parochie Maria, Moeder van de Kerk 
voor een leuke actieve middag met heel veel 
andere tieners op zondag 10 september in 
Cuijk. 

De jeugdbijeenkomst ‘Refresh Together’ is een 
unieke kans om het nieuwe schooljaar goed en 
gezellig te beginnen. Het is natuurlijk ook een 
leuke reünie waar de oud-vormelingen elkaar 
terugzien. De tieners gaan op actieve wijze aan 
de slag met het thema ‘Samen de weg te vinden’. 
De start is om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30) op 
de Valuwe 2 in Cuijk. Met GPS gaan de tieners op 
weg om gezellige dingen te doen, maar ook iets 
voor anderen te betekenen en zich te laten inspi-
reren voor het nieuwe schooljaar. Ze zullen samen 
vieren op een bijzondere plek en sluiten de dag af 
met een heerlijke warme maaltijd (eigen bijdrage 
voor de maaltijd is € 5,-). Ga naar Facebookpagina 
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Jong Bisdom Den Bosch geplande evenementen 
voor meer informatie of bel 06-30517629. 
Aanmelden kan t/m 6 september via 
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl. Ook 
ouders die willen rijden kunnen zich aanmelden. 

GELOOFSBIJEENKOMSTEN

Ook na de zomervakantie willen wij iedereen 
de mogelijkheid bieden om met elkaar het 
geloof te  delen en te verdiepen. Dit doen wij 
tijdens bijeenkomsten die in beginsel op de 
tweede dinsdag van de maand plaats vinden 
in het Parochieel Centrum in Sint Anthonis van 
20.00 tot 22.00 uur. Aan het einde van elke 
bijeenkomst wordt zoveel mogelijk onderling 
besproken welk onderwerp de keer erop aan 
de orde komt. Elke bijeenkomst staat verder 
op zichzelf, en is toegankelijk voor iedereen.

In het najaar zijn de data: 12 sept., 10 
okt., 14 nov. en 12 dec. In het voorjaar zij 
de data voorlopig vast gesteld op 9 jan., 
13 febr., 13 mrt, 10 apr., 8 mei en 12 juni.                                                           
U bent van harte welkom!

WAT HEEFT DE STICHTING VOOR 
OGEN:

Wij willen graag dat patiënten de eigen regie in 
handen kunnen nemen. Bij de diagnose borst-
kanker, stap je in de spreekwoordelijke achtbaan 
en voor in de karretjes zit het medisch team. 
Daartussen dendert de patiënt in haar karretje, 
met achter haar aan al haar dierbaren en naasten. 
Ondanks, dat alles goed met je wordt besproken
en je meegenomen wordt in het behandeltraject, 
heb je toch het gevoel dat je de regie aan het 
verliezen bent. Onze stichting zal zich zeker niet 
met de artsen-keuze, ziekenhuis keuze of behan-
deling gaan bemoeien. We hebben inmiddels zelf 
veel ervaring opgedaan en Marion heeft via haar 

blog veel contact met lotgenoten (blog: 
www.marionreefs.nl/blog). Het verliezen van je 
regie is wel het belangrijkste wat eruit springt, als 
je met de vrouwen spreekt. Dit speelt pas vaak na 
de behandelingen op. Achteraf komen de vragen: 
“Heb ik het wel goed gedaan? Had ik een keuze?” 
Etc.

Verder willen we ook op praktisch gebied onder-
steuning bieden. Dat kan gaan om bijvoorbeeld
over de ziektekosten-vergoeding, reiskosten-
declaraties, er wordt veel meer vergoed als dat 
velen weten. Maar ook emotionele ondersteuning, 
bijvoorbeeld: “Hoe vertel ik het mijn kinderen, hoe 
betrek ik de school in het traject en waar kan ik 
goede gespecialiseerde therapeuten vinden. Ook 
zijn er naasten die zich geen raad weten met de 
situatie. Niet alleen het gezin maar ook bijvoor-
beeld de vriendinnen, familie en buren kunnen 
we ondersteuning bieden. Door alle ervaringen 
kunnen ook de vriendinnen en familie van lotge-
noten, een grote rol spelen binnen de stichting.

WAT IS ER OP DIT MOMENT IN ONT-
WIKKELING:

We zijn op dit moment een mooie, handzame en 
vrouwlijke notebook aan het ontwikkelen, een 
notebook die in een handtas past. Hierin kan alle 
informatie die je krijgt van ziekenhuizen en andere 
behandelaars. Er is ruimte voor het opschrijven 
van je afspraken maar ook, als je daar behoefte 
aan hebt, ruimte om je verhaal te schrijven. Er 
komen veel tips in te staan, bijvoorbeeld over het 
aanschaffen van een pruik etc.

Er wordt vaak, ook vanuit de behandelaars, gead-
viseerd dat je de vragen die je hebt op moet 
schrijven. Dit is een hele goede tip, maar vanuit 
het oogpunt van de patiënt heel erg lastig. Je 
voelt je vaak opgelaten als je met een blaadje met 
vragen komt. In dit boekje komt er ruimte om je 
vragen op te schrijven en dit steeds weer mee te 
nemen naar de behandelaars.

Het overhandigen van de Pinkmama-notebook 
door de behandelend arts aan de patiënte, direct 
nadat zij de diagnose heeft gekregen, is een eerste 
stap. We willen dan ook samenwerken met de 
verschillende disciplines zodat dit een gedragen 
stichting zal zijn. We zullen ons richten op de 
driehoek: Nijmegen-Uden-Venlo.

De website,www.pink-mama.nl is in ontwikke-
ling. De stichting wordt notarieel vastgelegd en 
krijgt een ANBI-status. Alle donaties die gegeven 
worden, zijn daardoor voor de belasting aftrek-
baar. Op de website worden alle cijfers openbaar 
getoond en zal in het beginsel bestuurd worden 
door naasten van Marlies en Marion. De stichting 
zal altijd gedragen worden door lotgenoten en 
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daaromheen zal er een heel netwerk zijn die zorg 
draagt voor het goede verloop van de stichting. 
Op de website komt geen forum en er zullen ook 
geen adviezen op staan. Via de website kunnen 
vragen gesteld worden. De mensen achter de 
stichting zullen dan alles op alles zetten, om 

Pinkmama
13 september 19:30 uur
Hotel Riche te Boxmeer

Een avond van lotgenoten, voor lotgenoten 
met hun naasten en 

iedereen die geïnteresseerd is.

We gaan u tijdens deze avond meenemen, 
in de plannen en de missie van 

Pinkmama.
De avond staat geheel in het teken van 
borstkanker, maar er zullen ook zeker veel 

raakvlakken zijn voor andere 
vormen van kanker. 

Er is veel informatie met betrekking tot de 
ziekte kanker. Maar bovenal is er veel 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in 
een gezellige sfeer en ambiance.

De avond is gratis toegankelijk, wel vragen we om een vrijwillige 
donatie die geheel ten goede komt voor de stichting 

Pinkmama

het juiste antwoord hierop te vinden. We willen 
nogmaals benadrukken, dat het niet om de behan-
delingen gaat of adviezen hierin.

Pinkmama, is een non-pro� t organisatie die 
kosteloos ondersteuning biedt.
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bieden van de danssport op hun eigen niveau in 
hun eigen leeftijdscategorie waarin het dansplezier 
voorop staat.

Dit resulteerde in een samensmelting van de juni-
orengroepen uit Vierlingsbeek en Maashees. 
Tevens maakt deze samenwerking het mogelijk 
om te kunnen starten met een miniorengroep. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar wordt het hierdoor 
mogelijk om ongedwongen kennis te maken met 
de danssport. 

Regio-overschrijdend
Het aantal dansers en danseressen is door de 
samenwerking opgelopen naar 40, verdeeld over 
3 gardegroepen, 3 showgroepen, een show-duo 
en 5 solo’s. We zijn er trots op dat ook kinderen 
buiten Maashees en Vierlingsbeek lid zijn. Dit 
betekent dat de danssport leeft, ook buiten de 
dorpsgrenzen. Met inmiddels 10 trainsters kunnen 
we dit aantal leden goed aan. Graag laten wij u 
kennis maken met onze nieuwe groepen tijdens de 
optredens in de verschillende dorpen zoals u van 
ons gewend bent. 
 
Lid worden kan nog altijd! Neem dan contact op 
via dvdebekseklinkertjes@gmail.com of 
dvdebliekers@gmail.com

Gezocht: leden voor een ontspan-
nend en inspannend zaalvoetbal-
team

Alweer een heel aantal jaren wordt er wekelijks 
door een sportief stel zaalvoetbal gespeeld 
in Maashees. Geen competitie, maar gewoon 
onderling een potje voetballen. Doel is om sportief 
bezig te zijn en even lekker te zweten. Als het mee 
zit ook nog winnen, maar dat is zeker niet het 
belangrijkste van de avond.

De groep bestaat nu uit 12 leden. De leeftijd is 
divers van rond de 30 tot … kijk maar op de foto 
en schat maar in. Het niveau van de spelers is 
net zo divers als het leeftijdsverschil. Zo zijn er 
voetballers die voorheen nog nooit aan veld- of 
zaalvoetbal gedaan hadden, maar we hebben ook 
een oud Volharding 1 speler in ons midden. De 
een rent veel, de ander net wat minder. Leeftijd en 
kwaliteit dus niet van belang, enige vereiste is de 
wil om lekker sportief bezig te zijn.

Het zaalvoetbal is altijd op woensdagavond en 
duurt 1 uur. De aanvangstijd wisselt, maar ligt 
meestal rond 21 uur. We zoeken nog enkele 
leden om ons team uit te breiden. Wil je een keer 
meedoen om te kijken of het iets voor jou is? Of 
heb je andere vragen? Meld je dan gerust bij een 
van de leden (op de foto staan de meeste leden) 
of bel met Bert Verbeeten 06-81834516 of Koen 
Verstegen 06-47466741. 

Voor kinderen van 8 jaar en ouder

Hallo, heb je zin om te leren trommelen of zwaaien 
met een vaandel? 
Als je 8 jaar of ouder bent is die mogelijkheid 
er bij het St. Anthonius en St Nicolaasgilde in 
Groeningen. De opleiding is gratis en gebeurt 
door een echte instructeur die jullie leert om te 
trommelen op een echte trommel. 

DV de Bliekers en DV de Bekse 
Klinkertjes gaan samenwerking 
aan

Vanaf het dansseizoen 2017-2018 hebben 
Dansvereniging De Bliekers uit Maashees 
en Dansvereniging de Bekse Klinkertjes uit 
Vierlingsbeek de handen ineen geslagen om 
samen verder te gaan. 

Tijdens de voorbesprekingen bleek al snel dat 
beide verenigingen op 1 lijn zitten voor wat betreft 
hun doelstellingen: het aan alle leden aan kunnen 



7

Een andere instructeur zwaait het vaandel met 
jullie en ook die lessen zijn gratis. Hiervoor heb 
je spierballen nodig want een vaandel is wel een 
beetje zwaar, maar je leert het door het te doen.

Op donderdag 31 augustus om half zeven starten 
we met een kennismaking waarbij we jullie ouders 
ook uitnodigen voor een gesprekje en om de tijden 
af te spreken. Heb je interesse bel dan even met 
Frans Kusters, tel 0478-630369 of met Marjon 
Hermans, tel 06-13396427.

Trommelen of vendelen is niet leeftijdgebonden, 
ook oudere jeugd of volwassenen die tamboer of 
vendelier bij ons gilde willen worden zijn van harte 
welkom!

Wij wachten op jullie op donderdag 31 augustus 
om 18.30 uur op het schietterrein aan de 
Maasstraat.

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde, Groeningen.

BEZOEK KEVELAER 2017

Donderdag 24 augustus brengen we i.s.m. KBO 
Maashees een bezoek aan Kevelaer. De tocht kan 
met de fiets of met de auto worden gemaakt.
De fietsers vertrekken om 10.40 uur vanaf Herberg 
Thijssen. 
Om 11.30 uur vertrekken de auto’s vanaf het 
kerkplein Maashees en Vierlingsbeek.
Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch in Das 
Bauerncafé, Am Bruch 12 te Wemb.
Bij aankomst in Kevelaer gaan we samen kaarsen 
opsteken voor de overleden KBO-leden van het 
afgelopen jaar. 
± 16.00 uur vertrekken we weer vanuit Kevelaer 
en maken nog een stop bij het bezoekerscentrum 
Maasduinen in Well (Reindersmeer). 

SOCIAAL CULTURELE DAG
KBO Kring Land van Cuijk organiseert op 
woensdag 20 september 2017 de Sociaal 
Culturele Dag in gemeenschapshuis Het Wapen 
van Wanroy, Kwikstraat 6 te Wanroy.
Programma:
10.00 uur Opening door kringvoorzitter 
10.15 uur Openingswoord door Frans van 
 Spreeuwel, oud pastor van Sint 
 Anthonis. 
10.45 uur Lezing door Veilig Verkeer 
 Nederland met de onderwerpen:
 - Voelt u zich wel veilig in eigen 
 dorp en/of stad. 

 - Wat kan er zoal verbeterd of 
 aangepast worden. 
 Na afloop gelegenheid tot het   
 stellen van vragen.
12.00 uur Drie-gangen diner in buffetvorm 
14.00 uur Optreden van Brabants troubadour 
 Tonny Wijnands. uit Zeilberg 
 Hij laat u genieten van zijn vele 
 brabantse liedjes en schuwt de
 uitdaging niet om leuke en 
 herkenbare sketches met u te delen. 
16.15 uur sluiting

Aanmelden kan tot 1 september bij Maria 
Rouwens.

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 18 augustus en 1 september. 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

Vierlingsbeek/Groeningen
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Het begin van EXPEDITIE BÈÈK is gemaakt door 
Jannus, Fin, Niels, Tijn, Bart en Thijs 
In de zomervakantie gingen deze speeltuinbouwers 
samen met Wim Geurts aan de slag om de eerste 
attributen te maken. Ze hebben getekend, gezaagd, 
geschuurd en geverfd alsof hun leven er vanaf hing. 
Wat een enthousiasme zit er in deze mannen. 
Complimenten hiervoor! Zij hebben ook hele 
spannende namen bedacht voor de activiteiten die op 
10 september worden opgebouwd op het Vrijthofplein. 
Ze bouwen o.a.: 
• The Spiderhall 
• The Long finger 
• The Dark Hole 
• The Jungle pad 
• Crocodilbath 
• The Mount Everest 

 
 

‘Zoals de oude zongen…. Bewegen de jongen’ 
Terwijl de koren en kapellen op 10 september (vanaf 
11.00u) voor het smartlappenfestival ontvangen 
worden op het Vrijthofplein, staan de kids al in de 
startblokken om het evenement te openen met o.a. 
een Bambinoloop voor kinderen t/m 6 jaar. Onder 
aanmoediging van de vele bezoekers laten de 
kinderen zien hoe hard ze kunnen rennen. 

We danken hierbij alvast Basisschool Laurentiushof 
en Sjors Sportief die samen met ons Expeditie Bèèk in 
de steigers hebben gezet. 
Het belooft een uitdagende expeditie te worden op 10 
september, er is veel spannends te beleven op het 
plein. Stempelkaarten voor deze expeditie zijn in 
Augustus verkrijgbaar bij Plus Verbeeten te 
Vierlingsbeek. 
 

PUMPTRACK Vierlingsbeek start in najaar 2017 
In het najaar van 2017 wordt er in Vierlingsbeek een 
pumptrack aangelegd in de groenstrook bij speelveld 
De Legt. 
 
Het recept voor succes! 
Een actieve werkgroep, een helder projectplan, positief 
overleg met gemeente en buurtbewoners in 
samenwerking met de Dorpsraad en ondersteuning 
door Stg. GroeVie heeft er toe geleid dat een actieve 
werkgroep in het najaar gaat starten met de aanleg van 
een pumptrack in Vierlingsbeek. 

Wat is een pumptrack? 
Een PumpTrack is een verharde (fiets)crossbaan met 
bulten en bochten die geschikt is voor de (BMX)- en 
andere type fietsen. De baan is gesloten, zodat je 
eindeloos rondjes kunt rijden. 
Een pumptrack is laagdrempelig, zodat zelfs de 
allerkleinsten op een loopfietsje erop kunnen rijden, 
maar tegelijkertijd uitdagend genoeg om professionele 
mountainbikers en BMX-ers aan te trekken.  

 
 
Aanleg en onderhoud 
De aanleg en het onderhoud van de baan wordt gedaan 
door vrijwilligers. Voor de materiaalkosten doen we 
een beroep op fondsen en sponsors. De initiatiefgroep 
verbindt zich voor 5 jaar aan dit initiatief. In januari 
2022 zal besloten worden in welke vorm de toekomst 
en o.a. het onderhoud van de PumpTrack zal worden 
voortgezet. Voor meer info: stggroevie@gmail.com 
 

Actie in Augustus 2017 bij Plus Verbeeten 
Stempelkaarten voor Expeditie Bèèk (tww €4,-) 
zijn per 2 stuks verkrijgbaar voor € 6,- of ter 
inlevering van een PLUSpuntenboekje. 
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Kermis-Cultuur weekend Vortum-
Mullem.

Op 2 en 3 september a.s. organiseert de Stichting 
Kermis-Cultuur (Nederland)  een Kermis Cultuur 
Weekend in Vortum-Mullem. Tijdens dit weekend 
zullen 5 Nederlandse topbouwers hun miniaturen 
van kermisattracties van weleer tentoonstellen in 
een daarvoor speciaal opgestelde Belgische spie-
geltent. Het geheel vormt een lust voor het oog en 
is een grote terugreis naar de tijd van weleer. Zo 
heeft een van de bouwers de kermis van Zutphen 
anno 1959 op schaal nagebouwd tegen een 
decor van de winkels (met gevulde etalages) op 
het marktplein uit die tijd. Tevens is in de spiegel-
tent een foto-expositie ingericht van de kermissen 
uit het gebied Land van Cuijk en Noord-Limburg. 
Niet alleen foto’s zijn te bewonderen maar ook 
posters, aankondigingen, gunningen, natuurlijk 
alles  uit vervlogen tijden. Als laatste is in de tent 
plaats gemaakt voor variété. De organisatie kan 
vol trots aankondigen dat ze het meisje zonder 
hoofd (inclusief bonniseur)  heeft kunnen contrac-
teren. Een van de meest verbluffende kermis-acts 
uit de jaren ’20. 

Op het buitenterrein staan nog een paar kleinere 
tentjes met daarin ook miniaturen. Verder staat 
er voor het vermaak van de kindjes een kinder-
hangdraaimolen anno 1905 alsmede een kleine 
wafelkraam. In plaats van ponyrijden is er voor de 
kleintjes tevens een kleine tour op een trekker met 
wagen mogelijk.

In de aangrenzende woning is een klein kermismu-
seum gevestigd. Men heeft recentelijk verbouwd 
en het resultaat is te bezichtigen. U kunt hier 
aantreffen oude botsauto’s, veel Autopede, 
Lenaerts, Kindt en van Guyse draaimolenattri-
buten alsmede het levenswerk van wijlen de heer 
Wim de Gruyl uit Gouda, zijn miniatuurkermis, 
bestaande uit 14 grote en kleine attracties, van 
kop van jut tot de Saloncarrousel van de Efteling, 
Alles schaal 1:20 gebouwd. Zijn eerste draaimo-
lentje bouwde hij in 1941, ruim 75 jaar geleden. 
Verdere bezienswaardigheden binnen zijn o.a. een 
grote collectie speelgoed, behendigheidsauto-
maten, een kermisorgeltje, enkele juke-boxen etc. 

Het Kermis-Cultuur Weekend vindt plaats op 
zaterdag en zondag, 2 en 3 september a.s. te 
Vortum-Mullem aan de Luinbeekweg ter hoogte 
van huisnummer 1. Er is ruime parkeergelegen-
heid voorhanden. De openingstijden zijn: zaterdag 
van 11.00 uur tot 22.00 uur en zondag  van 13.00 
uur tot 22.00 uur en wat niet onbelangrijk is, de 
toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd.
Stichting Kermis-Cultuur (Nederland)

Een Goei Leven in het Land van 
Cuijk 

40% van onze ouderen eet niet gezond en obe-
sitas bij kinderen wordt een steeds groter pro-
bleem. Gek eigenlijk als je bedenkt dat goed 
eten in het dna van het Land van Cuijk zit. Al 
eeuwen tonen we onze liefde en zorgzaamheid 
door te koken. We gebruiken geen woorden 
maar pannen. Helaas is de liefde in onze pan-
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nen is niet altijd even gezond en duurzaam. 
Maar hoe nemen wij ons bourgondische manier 
van leven mee naar een nieuwe leefstijl die ge-
zond en duurzaam is? Het Land van Cuijk heeft 
het antwoord: ‘een Goei Leven’. 

Gezonde keukenrevolutie
‘een Goei Leven’ is een breed gedragen sociaal 
programma dat onze bourgondische leefstijl 
vertaalt naar een duurzame en gezonde keuken: 
een Beter Leven voor ons allemaal. Inwoners en 
bezoekers ontdekken en proeven lekker eten, met 
passie gemaakt en ook nog eens gezond. Overal: 
bij de boer, in restaurants, op scholen, in de 
supermarkt, op festivals, in de voetbalkantine, bij 
de slager en zelfs bij de mensen thuis. Het streven 
is dat alle 90.000 inwoners van het Land van Cuijk 
meedoen en ervan genieten! Ad Berends, voor-
zitter van Ontdek Mill en initiatiefnemer van ‘een 
Goei Leven’: “Als het ons lukt om deze plannen 
uit te voeren, dan laten wij dit stukje wereld écht 
beter achter dan dat we hem aantroffen. Voor 
onze kinderen en kleinkinderen.” 
 
Een Goei Leven  
Eigenlijk is het al een ‘een Goei Leven’ in het 
Land van Cuijk. Een prachtig voorbeeld is de 
Smaakcentra Cuijk en Boxmeer. Hier leren 
groepen 7 & 8 leerlingen wat gezond eten is én 
hoe je dit lekker kunt bereiden. Initiatiefnemer 
Martien Bos is in gesprek met de gemeenten Mill 
en Grave om een nieuw Smaakcentrum voor dit 
deel van het Land van Cuijk op te zetten. Nog zo’n 
voorbeeld: het Pluk- en Oogstfeest van Kasteel 
Tongelaar. Dit festival wordt in oktober voor de 
tweede keer georganiseerd en is een fantasti-
sche etalage van lokaal geproduceerd, gezond en 
lekker eten.  
Om ‘een Goei Leven’ nog sterker te maken, 
staan ook al nieuwe projecten in de steigers: Het 
regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk 
ontwikkelt een meerdaags ‘Goei Leven’ arrange-
ment voor toeristen. En de Foodtruck van ROC 
De Leijgraaf willen we op festivals inzetten zodat u 
ook daar kunt kennis maken met ‘een Goei leven’. 

Breed gedragen 
’Een Goei Leven’  krijgt veel support in het Land 
van Cuijk. “Een programma dat streeft naar een 
gezonder, beter en leuker leven willen wij graag 
ondersteunen”, aldus wethouder Ingrid Voncken 
namens de vijf gemeenten van het Land van Cuijk. 
Piet Verbeeten, voorzitter van de ondernemers-
vereniging Overloon - Vierlingsbeek is bijzonder 
trots op de ondersteuning van de gemeenten: 
“Het is geen programma waar je snel mee kunt 
scoren omdat de resultaten misschien pas over 10 
jaar meetbaar zijn. Tóch zijn vijf Land van Cuijkse 
Burgemeesters en hun wethouders zo dapper 
geweest om te investeren in het welzijn van hun 
inwoners en bezoekers!”

Doet u mee? 
Veel ondernemers en organisaties uit het land 
van Cuijk hebben zich aangesloten bij ‘een Goei 
Leven’. Heeft u ook een initiatief dat bijdraagt aan 
een gezonde en duurzame leefstijl in het Land van 
Cuijk en wilt u mee doen? Neem dan contact op 
de programmamanager van ‘een Goei Leven’ via 
info@eengoeileven.nl, of 
pverbeeten@plusverbeeten.nl, 06-54661197. 

Opnieuw tankbrug in Overloon

Er is weer een tankbrug in Overloon aangeko-
men. In 1944 zaten ze hier om te springen.

Begin deze maand ontving het Oorlogsmuseum 
Overloon twee brugdelen uit Engeland. Elk deel is 
ruim tien meter lang. Samen vormen ze een Britse 
Class III tankbrug uit de Tweede Wereldoorlog. 
Die was bedoeld om militaire voertuigen over een 
riviertje te zetten als de bestaande bruggen door 
de bezetter vernietigd waren. Deze tankbrug werd 
gelegd door een speciale tank.

Zo’n brugleggertank was er in 1944 ook op het 
slagveld van Overloon en Venray. De bedoeling 
was dat die de Loobeek zou overspannen. Een 
klein riviertje dat door de hevige regen toen aange-
zwollen was tot een lastige natuurlijke hindernis. 
Maar het leggen van die brug ging toen goed 
mis, want brug en tank vielen samen in de beek. 
Zo ontstond een situatie dat de Britse infanterie 
zuidelijk van de beek ongedekt in het open veld 
onder Duits vuur lag. En aan de noordzijde van 
het riviertje bleven de tanks steken in de modder. 
In die strijd kleurde de beek rood en kreeg van de 
Britten de bijnaam Bloedbeek. Pas de dag erna 
kon een brug worden gelegd en Venray worden 
bevrijd.

De brug die in Overloon is aangekomen is ruim 
tien meter lang en zal de komende jaren worden 
opgeknapt om daarna een plaats binnen in het 
museum te krijgen.
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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

Toneelvereniging Kom Op presenteert: 

Bezoekuur

Twee mannen, twee 
ziekenhuiskamers. 
En ze heten allebei T. Smit! 
Dat zou kunnen leiden tot 
allerlei verwarringen en 
ja  hoor, dat doet het ook. 
Vooral als de ene rijke meneer Smit zich 
voor zijn toekomstige schoonmoeder anders moet 
voordoen dan hij is en de andere (arme) meneer 
Smit erg opziet tegen de ziekenhuisrekening.                                           
Gooi er nog een ex, een onervaren arts en een 
verpleegster bij die alles al gezien heeft. 
BEZOEKUUR staat gerant voor een avond 
vol verwarringen en (bijna) ziekmakende 
ontwikkelingen.

Vanwege de rust van onze patiënten hebben wij 
speciale bezoekuren 
• Zondag 29 oktober 20:00 Plein 27 Maashees
• 1, 2 en 3 november 20:00 ’t Pelgrimshuis Smakt

Kaartjes €8,- (vanaf 17 sept)
toneelkomop@live.nl / 06-51231298

www.toneelkomop.nl  
www.facebook.com/toneel.kom.op/

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van 
onze bezoekuren en kijken ernaar uit u te voorzien 
van een avondje amusement en gezelligheid.

Start computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in september 2017 weer met,
speciaal op ouderen gerichte cursussen van 
maximaal 1 cursist per docent.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de 
beschikbaarheid van docenten zal ook een cursus 
starten in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, 
Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7, 10), Word, Excel en speciaal op 
Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-
bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.

U kunt ook deelnemen aan een cursus “gebruik 
van iPad of Tablet”.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U 
betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost 
tussen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijf-
formulier aanvragen bij de heer P. Ermers 
(coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.
nr. 0485-362311.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op 
de website: www.swogb.nl

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT                   
Ben jij op zoek naar een royale feesttent voor 
bijvoorbeeld een buurt-barbecue, seizoen 
afsluiting of gewoonweg een knaller van een 
(examen)feest, dan ben je bij Op De Tôffel aan 
het juiste adres! Voor een bedrag van slechts 
€ 150,- is onze tent (5 x 10 meter, geheel te 
sluiten en inclusief verlichting) voor twee dagen 
van jou... En dan zetten we ‘m ook nog eens 
gratis voor je op! Interesse? Of wil je meer 
informatie? Mail naar: tent@opdetoffel.nl. Dan 
nemen wij z.s.m. contact met je op.

☞ adverteren
doet ver ko pen
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Onderhoud, reparatie,
apk van alle merken, in- en verkoop.

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
Tel. 0478-634020
info@muldersautos.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

Warme Bakker Degen
Reclame: 22 t/m 26 augustus
	 ●  Mangovlaai € 10,35
	 ●  Rozijnenbrood klein € 1,90
	 ● Spelt donker meergranen € 1,90
Maandag 21 augustus gesloten i.v.m. de kermis. 
Dinsdag tot 13.00 uur open.

Reclame: 29 augustus t/m 2 september
	 ●  Appel nougatine caramel € 10,35
	 ●  Zonnebrood € 2,35		

	 ●	 Pistoletje € 0,25
 

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.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.

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

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

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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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 














15

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


