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32e jaargang no. 16        30 augustus 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

5 septemper 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Groots smartlappenfestival & spektakel voor jong en oud te Vierlingsbeek 

Na het enorme succes van de eerste editie in 2014 
organiseert Smartlappenkoor Van Heure Zinge 
(VHZ) op 10 september opnieuw een groots smart-
lappenfestival in Vierlingsbeek. VHZ heeft ditmaal 
de krachten gebundeld met Beek Beweegt en de 
Stichting Doejemee om deze zondag zo veel 
mogelijk mensen naar het centrum van het dorp te 
trekken. Muziek en sport zullen die dag dan ook 
hand in hand gaan. Het spektakel is gratis toegan-
kelijk. 

Maar liefst 21 muziekgezelschappen, waaronder 
14 koren en 7 kapellen, zullen hun opwachting 
maken in Vierlingsbeek. Op 8 verschillende podia 
in en rond de dorpskern worden de bezoekers niet 
alleen vermaakt met muziek, show en spektakel, 
maar zijn er ook volop spannende beweegactivitei-
ten georganiseerd voor kinderen in diverse leeftij-
den. 

De organisatie heeft ervoor gezorgd dat het publiek
met ludieke transportmiddelen gratis vervoerd kan 
worden tussen de locaties, zodat ook de kleintjes 
of bezoekers die minder goed ter been zijn niets 
hoeven te missen van wat er allemaal op de diver-
se podia te gebeuren staat. En natuurlijk kunnen 
bij de diverse locaties de kelen worden gesmeerd 
en de magen gevuld.

De aftrap voor de beweegactiviteiten wordt om 
11.15 uur gegeven op het Vrijthofplein met een 
Bambinoloop voor kinderen tot 6 jaar. Het smart-
lappenfestival wordt hier om 11.30 uur ingeluid. 
Het festval eindigt met een samenzang van alle 
koren op het Vrijthofplein om 18.00 uur, waarna de 
plaatselijke artiest Hans Coolen met zijn band tot 
21.00 uur garant staat voor een feestelijke afslui-
ting.
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Van de redactie:
●	 Groeningse Kermis: na het versierfeestje 
 voor Europees Kampioen Kika is daar het 

volgende feestje! Waar een dorpje groot en 
gezellig in kan zijn! 

●	 Geniet van de heerlijke Kermisvlaai 
 (Harmonie De Herleving) ná het rondje 
 Kermis! 
●	 In September "komt er ook weer actie" in 

óns dorp: Fietsen door het "Verboden 
 Gebied", Smartlappen & Kapellenfestival, 

Bèkse Bruggenloop. 
 Duimen dat de weergoden ons goedgezind 

zijn.... 

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.
27  aug Zonnebloem: Collecte   
 t/m 1 sept Zonnebloem
1t/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
14 sept Korfbalvereniging DES: bloemenactie
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
7 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
9 okt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
14 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
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
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal
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
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
6 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
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13 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
14 jan CV de Keieschieters: 
  Jeugdprinsenreceptie
17 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
20 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
27 jan Ophalen oud papier:
  Herleving, tel. 06-48236890
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2+3 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
9 febr CV de Keieschieters: Schoolbezoek
9 febr CV de Keieschieters: Seniorenbal
9 febr CV de Keieschieters: Sleutel halen
11 t/m

13 febr CARNAVAL
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  PLUS Wandel4daagse
20 mei 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  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
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.n

Je hebt nu rust gevonden. 
Je zocht de weg naar de hemelpoort,  
die is nu voor je opengegaan. 

 
Na een kort ziekbed is op 92-jarige leeftijd 

heengegaan ons moeder, oma en overgrootoma 
 

Mariet Ewals-Derkx 
 

weduwe van 
 

Jo Ewals 
 

* Holthees, 22 september 1924 
† Overloon, 13 augustus 2017 

   
Frans en Mimy 

Miranda en Patrick, Britt, Yara 
Jeroen en Lotte, Tess 
Michel en Jessie 

 

Elly en Jos 
Loes en Bart, Wiep, Gijs 
Els en Jeroen, Saar 

 

Maria † en Wil 
Teun 
Wouter en Anne, Nova 
 

 

Peter en Margot 
 

Correspondentieadres:  
Vierlingsbeekseweg 31a, 5825 AT  Overloon 
 

Het afscheid heeft inmiddels plaats gevonden. 

Wij vieren de feestdag van Maria Geboorte op 
dinsdag 12 september met het bidden van het 
Rozenhoedje in onze Mariakapel onder de 
Toren, s'avonds om 19.00 uur.                                  
Het bidden van het Rozenkransgebed is een 
oude traditie.Wij willen Maria danken voor 
onze verkregen gunsten en vragen om haar 
hulp en steun in deze roerige tijd.                          
De Liturgiegroep Vierlingsbeek - Maashees 
nodigt u allen uit om samen het 
Rozenkransgebed mee te komen bidden.

Parochie 
Maria, Moeder 
van de Kerk 
biedt ‘vangnet’ 

voor hulp aan mensen in nood

Al kennen we in ons welvarende Nederland geen 
armoede zoals die voorkomt in vele andere landen, 
toch zijn er ook bij ons mensen die materiële en fi-
nanciële ondersteuning nodig hebben omdat ze in 
de problemen zijn geraakt. De parochie Maria, 
Moeder van de Kerk wil mensen in dergelijke 
noodgevallen een vangnet bieden. Daartoe is er de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI), waar mensen van
alle gezindten een beroep op kunnen doen. Aan-
vragen worden onafhankelijk en zorgvuldig beoor-
deeld en zo mogelijk gehonoreerd. 

Wat is de PCI en hoe werkt ze? 
De PCI is een zelfstandig onderdeel van de paro-
chie, met een eigen bestuur dat gelden beheert en 
beslist over inkomsten en uitgaven. De PCI be-
schikt daartoe over een eigen bankrekening. Het 
doel is om mensen binnen de parochie die in (fi-
nanciële) nood verkeren, te helpen, ongeacht ach-
tergrond of geloof. 
Hulp wordt primair gegeven bij individuele vragen 
om niet-structurele ondersteuning, waarbij ervan 
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Vierlingsbeek/Groeningen

wordt uitgegaan dat gemeentelijke sociale moge-
lijkheden en hulp van aanwezige maatschappelijke
instanties de hulpvraag niet voldoende kunnen 
dekken; parochiële caritas komt dus als het ware 
“achteraan in het rijtje”. Daarnaast kunnen instel-
lingen en organisaties die aan armoedebestrijding 
doen, indien financieel mogelijk, met een bijdrage 
worden ondersteund. Hoewel de PCI verbonden is 
aan de parochie Maria, Moeder van de Kerk en 
daar ook verantwoording aan aflegt, worden geen 
gelden besteed aan kerkelijke of parochiële zaken 
en activiteiten. Bij het behandelen van aanvragen 
spelen geloof of kerkelijke betrokkenheid derhalve 
geen enkele rol. 

Verzoeken om noodhulp kunnen worden ingediend
via een e-mail t.a.v. de secretaris van de PCI 
(caritas@parochiemariamoedervandekerk.nl) of 
een brief aan het parochiecentrum,  
Lepelstraat 13a, 5845 BK St. Anthonis.

Meerdaags reis
Dinsdag 5 september gaan 43 KBO-leden uit 
Vierlingsbeek, Groeningen en Overloon voor een
4-daagse vakantie naar Friesland. Wilt u ze uit-
zwaaien, ze vertrekken om 8.00 uur vanaf de kerk.
Wij wensen hen fijne dagen toe!

Sociaal culturele dag
KBO Kring Land van Cuijk organiseert op woens-
dag 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:
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.

Samen eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 20 september om 17.00 uur bij De Bolle 
Buik in Maashees. 

Fietsmiddag
De jaarlijkse fietsmiddag is op donderdag 21 sep-
tember. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het 
pleintje bij Herberg Thijssen. De route is ± 35 km. 
Deze middag is de koffie/thee en vlaai voor reke-
ning van de KBO. U hoeft zich van tevoren niet 
aan te melden

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
Elke woensdagmorgen wordt 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 1 en 15 en 29 september 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.
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur 
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur 
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur  
      en van 10.30 - 11.30 uur
 Info 631232
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
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SPORT, BEWEGEN EN MUZIEK CENTRAAL OP 
ZONDAG 10 SEPTEMBER 

 

Expeditie Bèèk voor kinderen 
The Spiderhall, The Long Finger, The Dark Hole, The 
Jungle Pad, Crocodilbath en The Mount Everest. Het 
zijn de klinkende namen van aantal sport- en 
beweegactiviteiten waaraan kinderen kunnen 
deelnemen tijdens Expeditie Bèèk op zondag 10 
september op het Vrijthof in Vierlingsbeek. 
 
De Bèkse Bruggenloop pakt voor haar lustrumeditie 
extra uit. Terwijl de koren en kapellen worden 
ontvangen voor het muziekfestival van 
smartlappenkoor Van Heure Zinge, staan de kinderen 
al in de startblokken om het hardloopevenement te 
openen met de Bambinoloop voor kinderen tot en met 
6 jaar. “Speciaal voor de vijfde editie van de Bèkse 
Bruggenloop wordt het Vrijthofplein op 10 september 
omgedoopt in Expeditie Bèèk”, legt medeorganisator 
Rik Geurts uit. “In samenwerking met Stichting 
Doejemee (met Sjors) en basisschool Laurentiushof 
hebben de kinderen allerlei beweegactiviteiten 
bedacht. In de zomervakantie zijn deze verder 
uitgewerkt én gemaakt met kinderen en Wim Geurts 
van Geurts hout.”  
 
Ze hebben getekend, gezaagd, geschuurd en geverfd 
alsof hun leven ervan afhing. Ook hebben ze zelf de 
namen bedacht. De activiteiten worden op 10 
september opgebouwd op het Vrijthofplein. “Het 
belooft een uitdagende expeditie te worden, er is veel 
spannends te beleven op het plein”, weet Geurts. “Er 
zijn allerlei activiteiten waarbij de deelnemende 
kinderen worden uitgedaagd om te bewegen. We gaan 
ervan uit dat sowieso alle kinderen uit Vierlingsbeek en 
Groeningen aanwezig zijn en meedoen met de 
Bambinoloop en Kidsloop en natuurlijk de andere 
activiteiten.” 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Actie in Augustus 2017 bij Plus Verbeeten 
Stempelkaarten voor Expeditie Bèèk (tww €4,-) 

zijn per 2 stuks verkrijgbaar voor € 6,- of bij 
inlevering van een PLUSpuntenboekje. 

 
Sportleraar Rik Geurts vindt het mooi dat er die dag 
verschillende activiteiten in hartje Vierlingsbeek op 
touw worden gezet. “Met de Bèkse Bruggenloop, 
Expeditie Bèèk en het smartlappen- en korenfestival is 
er voor ieder wat wils. Het is mooi om te zien waar een 
klein dorp groot in kan zijn. Door de krachten te 
bundelen zijn we erin geslaagd een gevarieerd 
programma in elkaar te timmeren, een combinatie van 
sport en muziek.” Met een lach: “Laat de bezoekers 
maar komen!” 
 
De aftrap voor de sport- en beweegactiviteiten wordt 
om 11.15 uur door burgemeester Van Soest gegeven op 
het Vrijthofplein met de Bambinoloop voor kinderen 
tot en met 6 jaar. Later die middag staat ook nog de 
Kidsloop voor kinderen van 6 t/m 12 jaar op het 
programma, dat om 16.00 uur eindigt. Het 
smartlappen- en kapellenfestival begint om 11.30 uur. 
Het muziekfestijn eindigt met een samenzang van alle 
koren op het Vrijthofplein om 18.00 uur, waarna zanger 
Hans Coolen en diskjockey Mark van Berlo, beiden uit 
Vierlingsbeek, het publiek tot 21.00 uur muzikaal 
vermaken.  
 
Stempelkaarten voor Expeditie Bèèk zijn in de 
maand augustus met korting verkrijgbaar bij Plus 
Verbeeten in Vierlingsbeek.  
      

 
Van Heure Zinge 
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ATELIER ESTRELLA 35 jaar !!!    

In 1988 verhuist het  glasatelier van de Willem 1 
straat  naar de Grotestraat in Vierlingsbeek. Het 
pand van fietsenzaak Welbers wordt aangekocht. 
Het is een bijzonder geschikte locatie en enkele 
jaren later wordt er in stijl een stuk aangebouwd 
waar grotere glasplaten verwerkt kunnen worden, 
meer plaats is voor brandschilderen en glas ver-
smelten. Nu kunnen er ook wat grotere opdrachten
aangenomen worden en deze komen er ook. Deze 
komen uit alle richtingen zoals  vele particulieren, 
bedrijven, overheden en instellingen. Er is vraag 
naar originele ontwerpen en ontwerpgerichte op-
drachten voor velerlei toepassingen variërend van 
glas-in-lood voor bovenlichten, binnendeuren, 
voordeurpuien enz. (ook inmiddels in isolatieglas), 
hangende en staande raamdecoraties die inmid-
dels ook in gesmolten glas veelvuldig worden uit-
gevoerd. 

Parallel aan het nieuwe werk worden er ook vele 
reparaties en restauraties uitgevoerd met zo veel 
mogelijk het toegepaste  originele  glas en mate-
riaal. Natuurlijk kan men  er ook altijd terecht voor 
glasschappen, spiegels, schilderijenglas (ook mu-
seumkwaliteit)  en andere speciale glassoorten. 
Ook zandstraalwerk wordt verzorgd.
Vanaf 1995 word er met een kleine bezetting in 
teamverband gewerkt; full time en parttime. Ook in 
dit jaar wordt de handelsnaam “Atelier Estrella” in 
gebruik genomen. 

Tijdens de open dagen ter gelegenheid van het 35 
jarig bestaan in mei dit jaar was er een grote be-
langstelling vanuit de regio en ver daar buiten.
Tijdens de  Open Atelierroute van Kunstkolk 
Boxmeer op 8 en 9 september aanstaande staan 
de deuren van Atelier Estrella wederom voor be-
langstellenden open. Tevens kunt u dan natuurlijk 
ook op de diverse locaties van de route terecht, 
het werk van de  deelnemende kunstenaars bekij-
ken en de evenementen mee te maken. Om te be-
ginnen de ludieke opening in het gemeentehuis te 
Boxmeer op donderdagavond 8 september aan-
staande. Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website van Kunstkolk Boxmeer.

De huidige medewerkers van Atelier Estrella dan-
ken iedereen die ons de afgelopen jaren vele 
mooie opdrachten heeft gegund en toevertrouwd, 
de diverse enthousiaste oud-medewerkers en col-
lega’s, assistenten en stagiaires die tijdens de af-
gelopen 35 jaar betrokken zijn geweest bij de 
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Meer info: www.vanheurezinge.nl

atelieractiviteiten. Ook de komende jaren zal Ate-
lier Estrella zich toe blijven leggen op  eerder ge-
noemde activiteiten met enkele specialismen in 
bepaalde technieken maar ook op het gebied 
van gedenkobjecten voor bepaalde gelegenheden.

Wellicht tot ziens op een van de open dagen of 
wellicht op een ander moment.
Medewerkers Atelier Estrella

Hans Coolen live in concert! 

Na 3 keer een live concert in Vierlingsbeek te heb-
ben georganiseerd is er deze keer gekozen voor 
het Cardo theater in Groesbeek.

Het podium van Cardo Theater is voor Hans be-
kend terrein; als artiest heeft hij hier al vele malen 
gestaan.  Het optreden in Cardo Theater is alweer 
zijn vijfde liveconcert en belooft een tweeëneen-
half uur durend spektakel te worden!
 
Naast een aantal eigen nummers zingt hij een mix 
van Nederpop en Engels- en Duitstalige covers uit 
de Top 2000. Denk daarbij aan nummers van bij-
voorbeeld De Dijk, De Scene, Boudewijn de Groot 
en René Froger, maar ook klassiekers als Nights in 
White Satin, Baker Street, Go Your Own Way, Born
To Be Wild zullen de revue passeren.

Dit alles onder begeleiding van een dertienkoppige 
live band met 6 muzikanten uit Vierlingsbeek ge-
naamd, Frenk van Aggelen, Joop Verbeeten, Willy 
van den Bogaard, Ger Joosten, Marijn Broeren en 
Nicole Koenen. De andere muzikanten zijn, Felix 
Gayet, Morris Holzhuizer, Ton Keizers, Paula Jeu-
ken en Joost Broekman.

12 oktober 2017
Aanvang 20.30 ( geen voorprogramma )
Cardo Theater, Nijmeegsebaan 9, 6561 KE 
GROESBEEK

Kaartverkoop Primera
Kaartverkoop online via 
http://www.cardotheater.nl/programma

Voor alle informatie info@hanscoolen.nl

Schintaler en Golden Earring in 
Vierlingsbeek

Vierlingsbeek Open Air duurt dit jaar voor het 
eerst twee avonden. De topacts zijn Golden 
Earring op zaterdagavond 9 september, een 
avond eerder staat de Limburgse band De 
Schintaler op het podium midden in het dorp. 
“Het wordt een topfeest op het Vrijthof met 
voor ieder wat wils”, zegt organisator Maarten 
Hermans met een grijns. “Vierlingsbeek zal 
twee avonden lang op z’n grondvesten schud-
den, mooi toch?”

De formatie De Schintaler bestaat uit niet de min-
ste muzikanten, weet Hermans, eigenaar van Her-
berg Thijssen. “Een paar bandleden spelen bij 
André Rieu en hebben met De Schintaler een eigen
band. De Schintaler speelt prachtige Limburgse 
volksmuziek. Nummers als 'Welkom in Limburg',
'Limburgse Meid' en 'Veer hobbe zin drin', om er 
maar een paar te noemen, groeiden uit tot hits. In 
Vierlingsbeek spelen ze een van hun drie concer-
ten in Nederland. En Golden Earring is de oudste 
en veelzijdigste rockband van Nederland ooit.” 
Met een lach: “Grijze, gegroefde koppen hebben 
ze gekregen, behalve zanger Barry Hay die de 
eeuwige jeugd in pacht lijkt te hebben. 
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Geslaagde reünie 5e/6e jongens-
klas lagere school schooljaar 
1968/1969 

Op 6 mei jl vond de reünie plaats van de jongens-
klas van de Lagere school van het 5e/6e school-
jaar 1968/1969. Het broeide al langer onder een 
aantal oud-klasgenoten om eens een reünie te 
houden. Dat was er immers nog nooit van geko-
men en ieder was toch ook wel benieuwd hoe het 
iedereen zo’n beetje vergaan was. Welnu ergens in 
november 2016 hebben zich een viertal oudklasge-
noten de koppen bij elkaar gestoken om uiteinde-
lijk maar eens EEN REUNIE van de lagere school 

Iedereen kent hun klassiekers als Twilight Zone 
en When, Radar Love en The Lady Smiles natuur-
lijk wel. Die zullen ze ook in Vierlingsbeek met het 
uithoudingsvermogen van twintigers ten gehore 
brengen.” 

Golden Earring is een dijk van een band die ook in 
de regio Vierlingsbeek-Venray een groot aantal 
trouwe fans heeft. Net als de muzikanten van De 
Schintaler, die regelmatig fans uit Vierlingsbeek en 
omgeving bij hun concerten kunnen begroeten. 
“Natuurlijk trekt Golden Earring een andere doel-
groep dan De Schintaler, die twee bands bijten 
elkaar niet. Beide bands zijn populair in de regio, 
dat blijkt ook wel uit de kaartverkoop”, vervolgt 
Hermans. Waarom de ondernemer voor twee 
avonden heeft gekozen? “Puur uit praktische over-
wegingen. De faciliteiten, zoals het podium en de 
tapinstallaties, staan er toch. Dus, waarom niet? 
Na de concerten van Rowwen Hèze en Guus 
Meeuwis wordt dit weer een mooie nieuwe uitda-
ging.”

In het voorprogramma van Golden Earring treden 
de bands Jackson’s Cage, coverband This is 
Beethoven en de slagwerkgroep uit Vortum-Mullem
op. De joekskapellen VG Tumult uit Vortum-Mullem,
Efkes Wachte uit Bergen, Net Op Tied uit Maashees
en Op Tied Muuj uit Venray warmen het publiek op 
vrijdagavond 8 september op voor aanvang van het
concert van De Schintaler. Beide concertavonden 
beginnen om 20.00 uur. Kaarten bestellen kan via 
de website www.vierlingsbeekopenair.nl.  

Golden Earring, foto: Kees Tabak. 

te organiseren. De basis was een klassenfoto die 
als het goed is ergens in 1968 is gemaakt. Hierop 
staat Rein Verhoeven als schoolmeester afgebeeld.
Toevallig viel op de dag dat de foto gemaakt werd 
Rein Verhoeven in voor de vaste schoolmeester, 
meester Geelen (†). 

Zoektocht
Na een intensieve zoektocht zijn de (mail)adressen
gevonden en bleek dat alle 24 personen op de foto
nog leefden, wat op zich bijzonder te noemen was.
Echter bij één persoon is het niet geslaagd om het 
huidige woonadres te achterhalen, en wel van Frank 
Cuppen - toentertijd woonde het gezin Cuppen in 
Groeningen vooraan aan de Molenweg. Deze boer-
derij bestaat niet meer en geeft nu ruim zicht op de
kapel-oude lindeboom-kruisbeeld op de hoek 
Groeningsestraat/Molenweg. Wie het actuele 
woonadres van Frank Cuppen nog tegenkomt - 
meldt het bij ondergetekenden. 
Enfin, het bleek dat 6 mei 2017 een zaterdag zou 
worden dat het mooi weer was en dat maar liefst 
22 van de oud-klasgenoten in de gelegenheid wa-
ren om het feest mee te vieren. Tevens waren juf-
frouw Rieky (Riek Kerkhof-Willems) en meester 
(Wim) Stevens en meester (Rinie) Peeters als ook 
meester (Rein) Verhoeven uitgenodigd en te gast. 
Om 12.00 uur werd iedereen verwacht op de hui-
dige basisschool Laurentiusschool bij de kerk. Met 
koffie en vlaai en een belegd broodje werden de 
handen gedrukt en zagen velen zich na 48 jaar 
weer voor het eerst terug. Gezegd mag worden dat
deze en gene best wel veranderd was maar de ka-
rakteristieke trekken van eenieder waren beslist bij 
niemand verloren gegaan. Hierna volgde een 
2½ uur durende sessie van KLASGENOTEN onder 
leiding van meester Henny (Cremers). De hele club 
ging als vanouds terug in de schoolbanken van het 
lokaal groep 8 (toen heette dat 6e klas). Alle tafels 
opgesteld zoals toen, en zover het geheugen dat 
aangaf ieder op dezelfde plek. Gedurende deze 
door meester Hennie knap geleide levensverhalen
-sessie kwam met menig lach en vermaak maar 
ook de minder leuke zijden van ieders afgelopen 
levensjaren voorbij. Daarna was het tijd om een 
gelijksoortige foto te maken als 48 jaren geleden. 
Op dezelfde locatie - voor de oude jongensschool, 
nu beter bekend als Gryphus en Fitnesscentrum 
Van Dongen. En aan u om de verschillen op de 
foto te bekijken. 

Met de huifkar 
Na de fotosessie ging het gehele gezelschap op 
een huifkar en werd door en rondom Vierlingsbeek/
Groeningen getrokken. Ondertussen vertelde 
Groeter Peter Verdijk over de bijzondere dingen 
die onderweg te zien waren. Alles onder genot van 
een Heldro-ijsje – bier/wijn en gezellige muziek. 
Tijdens de huifkartocht werd ook het melkveebe-
drijf van de familie Evers op het Maarsven aange-
daan. Hier vertelden een trotse Gijs en vader 
Herman (mede oud klasgenoot) alles over hun 
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mooie bedrijf en hoe dit alles op een moderne wijze
‘bestierd’ werd. Ieder was onder de indruk. Met 
name het managen en uitdenken van de vele as-
pecten die vanaf de geboorte van kalf tot koe hier-
bij komen kijken. De tijd drong en helaas moest de 
tocht verder. Maar gelukkig een bezoekje aan de 
kerktoren zat er nog net in, wat voor menigeen de 
eerste keer in hun leven was om de toren tot bo-
venaan toe te beklimmen. Uiteindelijk maakte dit 
alles de jongelui nog dorstiger en hongeriger. Dus 
werd tegen 18:00 uur café/zaal De Wildeman aan-
gedaan. Terwijl eenieder meer en minder toch was 
veranderd, is De Wildeman al die tijd ONveranderd 
gebleven. Het voelde als een ‘thuiskomen’. Hier 
wachtte een lekker pilsje en een grote barbecue die
ieder goed tot zich liet komen. Het programma gaf
aan dat er tot 22:00 uur nagetafeld zou worden, 
echter bleek dat er enkelen waren die de tijd kwijt 
waren. Tegen half 3 ’s nachts was het dan toch echt 
mooi geweest. Een schitterende dag, veel herinne-
ringen aan een onbezorgde jeugd en ‘de plekjes 

 Foto 1968 5e klas jongensschool Basisschool Laurentius   
1 Vincent Gerrits; 2 Geert Reynen; 3 Harrie Jansen; 4 Noud Gooren; 5 Samuel Wattimena; 6 Peter Schoofs; 
7 Martien Venhuizen; 8 Sra Reinders; 9 Theo Claassen; 10 Frank Cuppen; 11 Gerard Brouwers; 12 Jan 
Bartels; 13 Frans Geurts; 14 Herman Evers; 15 Toon Gerrits; 16 Joop Verbeeten; 17 Jan Franssen; 18 Eli 
Wattimena; 19 Twan Oudenhoven; 20 Fred Blenckers; 21 Sander v.d. Wouw; 22 Harry Groot; 23 Noud 
Creemers; 24 Rein Verhoeven

 Foto 6 mei 2017 dezelfde groep (voor zover aanwezig)

waar we speelden, waar we gelukkig mochten zijn’. 

Triest bericht 
Tot dan zeiden wij nog dat we met ons allen een 
schitterende reünie mochten beleven. Hierin trot-
seerden wij door te zeggen ‘we leven nog allemaal’. 
Totdat op 6 juli ons het trieste bericht bereikte dat 
onze oud klasgenoot Sra Reinders ons was ontval-
len. Sra die mede aan de wieg stond van deze re-
unie. Sra was het die deze en gene de laatste jaren
regelmatig aan zijn jas trok, “wanneer doen we nou 
’s die reünie”. Sra die aldus medeorganisator was 
van deze geweldige dag. Sra die van top tot teen 
genoot op die dag op 6 mei 2017. Hij had er naar 
toegeleefd. Het bleek zijn eindstation. We weten 
niet hoe zwaar zijn kruis was wat hij droeg, hoe het 
ook zij; voor ons blijft Sra de stoere bikkel, het was 
goed en fijn hem er bij te hebben. 

De medeorganisatoren: Vincent Gerrits - Peter 
Schoofs - Joop Verbeeten 



10

Harmonie
de
Herleving

PLUS organiseert Goed Eten 
Festival met foodtrucks en 
kookcolleges van 24Kitchen-chefs

Midden in de Limburgse natuur samen met vrienden
genieten van goed eten en drinken? Dat kan! Op 
zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 orga-
niseert PLUS Verbeeten samen met twee andere 
PLUS supermarkten uit de regio en 24Kitchen het 
Goed Eten Festival. Hier proef je niet alleen Goed 
Eten-producten, ook kunt u deelnemen aan kook-
colleges van 24Kitchen-chefs om kookinspiratie 
op te doen. En de kinderen? Ook voor hen is er 
veel te doen!

Het Goed Eten Festival wordt gehouden op de 
boerderij van David Janssen in Veulen. Hier komen 
ook de GIJS eieren met het Beter Leven keurmerk 
3-sterren vandaan. Alle gerechten uit de foodtrucks
zijn gemaakt van enkel Goed Eten-producten. Het 
tweedaagse festival wordt georganiseerd door vier 
PLUS supermarkten uit de directe omgeving van 
Veulen, namelijk: PLUS Judith en Guido van Dijck 
in Venray, PLUS Verbeeten in Overloon, PLUS 
Verbeeten in Vierlingsbeek en PLUS Lucassen in 
Horst.

Interesse? Vanaf 26 augustus 2017 zijn toegangs-
kaarten (4,95 euro per stuk) te koop bij een beste-
ding vanaf 20 euro bij elk van de vier PLUS super-
markten. Naast toegang tot het festivalterrein, ont-
vangt u bij binnenkomst een welkomstdrankje en 
een Goed Eten-gerecht, en kunt u kookcolleges 

volgen van 24Kitchen-chefs. Elke volwassene met 
een toegangskaartje mag twee kinderen onder de 
twaalf jaar gratis meenemen. En ook parkeren is er 
gratis.

“Wij waren direct enthousiast”, zegt Jan Verbeeten,
ondernemer van PLUS Verbeeten. “Als PLUS on-
dernemers houden wij veel van goed eten. We vin-
den het dan ook fantastisch om samen met de 
andere PLUS supermarkten en 24Kitchen op dit 
festival te laten zien wat goed en lekker eten is. 
En dat op zo’n prachtige plek in Veulen!”

Kijk voor meer informatie op 
www.goedetenfestival.nl.

Vlaaienactie “De Herleving” 
in Groeningen.
 
We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Groeningse kermis in het vooruitzicht weet 
u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermisvlaaien
-actie van “De Herleving” komt er weer aan. Zoals 
u van ons gewend bent zijn het weer de bekende 
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 bestel-
len. 
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 sei-
zoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van topkwali-
teit.

We zijn al volop bezig met het opnemen van de be-
stellingen en wij vinden het fijn 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 2 september (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 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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EXPEDITIE BÈÈK
VOOR KINDEREN
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VOOR KINDEREN
VRIJTHOF VIERLINGSBEEK VAN 11.00 - 16.00 UUR

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

  Durf jij deze expeditie  aan! speel, klim en 
    klauter over vele  leuke obstakels!
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Smartlappenfestival op 
zondag 10 september

Levenslied centraal in 
Vierlingsbeek 

Liefhebbers van het levenslied kunnen op 
zondag 10 september hun hart ophalen in 
Vierlingsbeek. Tijdens het smartlappen- en 
kapellen festival dat door Van Heure Zinge op 
touw wordt gezet, treden maar liefst veertien 
koren en zeven joekskapellen uit het hele land 
op. “Het wordt een groot muziekfestijn”, zegt 
werkgroepvoorzitter Piet Verbeeten van het 
smartlappenkoor. “Of smartlappenmuziek nog 
wel populair is? Ja, natuurlijk. 
Waar het levenslied klinkt, is het bomvol.”

Het Vierlingsbeeks-Groeningse koor geeft met het 
festival vervolg aan de succesvolle editie in 2014. 
“Dat was in het jubileumweekend van het 100-ja-
rige Volharding”, blikt Verbeeten terug. “Eigenlijk 
zit er geen ritme in de organisatie van ons smart-
lappenfestival. Dit keer maken we graag gebruik 
van het podium dat in het dorp staat vanwege 
Vierlingsbeek Open Air en bundelen we de krach-
ten met Beek Beweegt en de Stichting Doejemee, 
die een beweegmiddag voor kinderen hebben op-
gezet. Samen willen we op de tweede zondag in 
september zo veel mogelijk mensen naar het cen-
trum van ons dorp trekken.” 

Tijdens het smartlappenfestival treden op acht ver-
schillende podia in en rond de dorpskern de koren 
Leedvermaak uit Oeffelt, Fruitig Geflipt uit Tiel, De 
Sjannellekes uit Venray, De Gezellige Noten uit 
Herpen, 3 Veur Aff uit Afferden, Huûr Ôs uit 
Grubbenvorst, Die Schlagerfreunde uit Groesbeek,
Amor uit Den Bosch, Now Weej uit Venray, De 
Waalzangers uit Nijmegen, De Straetlappen uit Mill,
De Noorderdiva’s uit Den Bosch, de Tissues uit 
Utrecht en ‘t Koor uit Beuningen en de joekskapel-
len zijn Vur de Joeks/ Hoe Zit Dè Naw uit Overloon
-Bakel, Zuutjes An uit Venray, Falso Però Forte uit 
Malden, Femmes Kabaal uit Boxmeer, De Flutte-
tutters uit Haarlem, De Stûtter Nie uit Vierlingsbeek
en Naovenant uit Leunen op. 

“Een gevarieerd gezelschap”, weet Verbeeten. 
“Alle kapellen en koren treden drie keer op, op drie 
verschillende locaties. Ze blijven dus rouleren.” Het
publiek kan niet alleen genieten van hun muziek, 
op de verschillende locaties wordt tevens gezorgd 
voor een hapje en een drankje. “Bovendien hebben
we ervoor gezorgd dat de toeschouwers met ludie-
ke transportmiddelen gratis vervoerd kunnen wor-
den tussen de locaties, zodat ook de kleintjes of 
bezoekers die minder goed ter been zijn niets hoe-
ven te missen van wat er op de verschillende podia 
aan moois wordt gepresenteerd.” 
Op zondag 10 september staat Vierlingsbeek niet 
alleen in het teken van de smartlap. De werkgroep 
Bèkse Bruggenloop in samenwerking met basis-
school Laurentiushof en Stichting Doejemee met 
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Sjors houden die dag vanwege de vijfde editie van 
de Bèkse Bruggenloop onder de noemer Expeditie 
Beek tussen 11.15 uur en 16.00 uur tevens allerlei 
beweegactiviteiten voor kinderen. De aftrap voor de
beweegactiviteiten wordt om 11.15 uur door burge-
meester Van Soest gegeven op het Vrijthofplein 
met een Bambinoloop voor kinderen tot en met 6 
jaar. Later die middag staat ook nog de Kidsloop
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar op het programma.
Het smartlappenfestival begint om 11.30 uur. Het 
muziekfestijn eindigt met een samenzang van alle 
koren op het Vrijthofplein om 18.00 uur, waarna 
zanger Hans Coolen en diskjockey Mark van Berlo, 
beiden uit Vierlingsbeek, het publiek tot 21.00 uur 
muzikaal vermaken. Stempelkaarten voor Expedi-
tie Bèèk zijn in de maand augustus met korting 
verkrijgbaar bij Plus Verbeeten in Vierlingsbeek. 

Van links naar rechts op de foto: Piet Verbeeten, 
Marga Goorts, Christa Moeskops, Marloes 
Lenkens, Marietta Jansen, Geert Jansen. 
Foto: Paul Stiphout. 

Beeldend kunstenaars Kunstkolk 
in Maasziekenhuis

Het Boxmeerse kunstcollectief Kunstkolk zorgt 
dit jaar voor wisselende exposities van zijn leden 
in Maasziekenhuis Pantein. Tot en met de maand 
oktober tonen beeldend kunstenaars Kristianne 
Tummers uit Vierlingsbeek en Anneke Toussaint-
Van der Velde uit Sambeek een selectie uit hun 
werk.

Kristianne Tummers laat drie verschillende reeksen
van ouder en recent werk zien met als titels Stille
beweging III, Zomergoud en Dichtbij en ver weg. 
Dit betreft schilderingen, beelden en collages.

Anneke Toussaint
Op verschillende plekken in het Maasziekenhuis 
zijn beelden te zien van Anneke Toussaint. Onder

Bezoekersrecord in Overloon

Het Santa Fe Event in het museumpark in 
Overloon heeft dit jaar méér publiek getrokken 
dan bij eerdere edities. In totaal kwamen ruim 
7500 mensen een kijkje nemen in het geallieer-
de kampement.

Santa Fe werd in Overloon voor de vierde keer ge-
organiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met 
de gelijknamige Santa Fe-vereniging van voertuig-
eigenaren. Er werd dan ook veelvuldig rondgere-
den met militaire oldtimers. Veel bezoekers maak-
ten een rondje mee. 

Maar schot in de roos was vooral de zgn. mock 
battle. In lijn met de geschiedenis was de uitkomst 
van deze schijngevechten van te voren bekend: de 
geallieerde troepen wisten keer op keer ondanks 
hevige Duitse tegenstand het terrein te veroveren 
op de Duitse bezetter.
Deze nagespeelde veldslagen, waarin met losse 
flodders werd geschoten, konden op grote belang-
stelling rekenen. 
Het openluchttheater bleek eigenlijk te klein hier-
voor, want de vierhonderd zitplaatsen waren elke 
keer al bijtijds bezet. En daar omheen stonden nog 
eens honderden toeschouwers extra toe te kijken. 
Het zonnige weer heeft zeker op zondag bijgedra-
gen aan het succes. 
Al met al is de organisatie zeer tevreden met het 
verloop. Dat het Santa Fe Event dus in 2018 op-
nieuw doorgang zal vinden lijdt dan ook geen twij-
fel.
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meer in het restaurant, het stiltecentrum en bij de 
infobalie. Zij maakt vooral keramische beelden, 
opgebouwd uit grove chamotte klei, in diverse 
kleuren.

Zomergoud van Kristianne Tummers.

Proefloop Maasheggenloop 2017

Op donderdagavond 14 september 2017 organi-
seert A.V. Sporting Boxmeer een proefloop over 
het 10 kilometer parcours van de Maasheggen-
loop. Iedereen die hieraan wil deelnemen is van 
harte welkom. Zowel niet-leden als leden van A.V. 
Sporting Boxmeer zijn uitgenodigd. Ook als je niet 
van plan bent om de Maasheggenloop te lopen, 
loop gezellig mee!

De proefloop zal een 5/2 interval training zijn waar-
bij iedereen 5 minuten zijn of haar eigen tempo 
loopt en daarna 2 minuten kan herstellen (wande-
len). Tijdens het herstel groeperen we weer en ver-
trekken we voor de volgende interval. Er wordt na-
tuurlijk gestart met een goede warming-up. Ook 
een goede cooling-down wordt niet vergeten.

De proefloop start om 19:00 uur bij Café-zaal 
’t Centrum, Steenstraat 56 in Boxmeer. Aanmel-
den voor de proefloop is niet nodig, zorg wel dat 
je op tijd aanwezig bent (18:45 uur). 
Voor meer informatie over de Maasheggenloop 
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of 
www.facebook.com/avsportingboxmeer.

Inloopbijeenkomst ‘Diagnose 
borstkanker, hoe verder?’

Vrijdag 15 september organiseert Borstkanker-
vereniging Nederland in het Maasziekenhuis een 
inloopbijeenkomst voor patiënten, ex-patiënten en 
hun naasten over het thema ‘Diagnose borstkan-
ker, hoe nu verder?’                    
De bijeenkomst staat in het teken van lotgenoten-
contact en het delen van ervaringen.

De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 12.00 uur 
in het vergadercentrum (achter het restaurant) op 
de begane grond van het Maasziekenhuis. 
De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Maandag 11 september a.s. is er weer een bij-
eenkomst van Café Brein in Cuijk.
Op deze avond geeft Arno Prinsen een presenta-
tie over het onderwerp gedragsverandering na een 
Niet aangeboren hersenletsel. 

Hersenletsel verandert het leven van de persoon 
die het krijgt en van zijn omgeving. Als hersenlet-
sel leidt tot gedragsveranderingen heeft dit een 
enorme impact op het hele systeem. In deze inter-
actieve lezing komen een aantal veel voorkomen-
de gedragsveranderingen aanbod. Eerst wordt 
uitgelegd wat de gedragsverandering is en aan-
sluitend hoe ermee om te gaan. Het publiek wordt 
uitgenodigd zijn of haar ervaringen met elkaar te 
delen.
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Arno Prinsen is GZ psycholoog/docent en raad-
gever op het gebied van niet-aangeboren hersen-
letsel. Verder geeft hij lezingen en workshops op 
congressen (o.a. HersenletselCongres, Venijn in 
de staart) alsmede bij patiëntenverenigingen, man-
telzorgers, zorginstellingen en ROC’s.  Hij geeft 
trainingen op het gebied van NAH, waarbij hij sa-
menwerkt met AXON leertrajecten en geeft inhou-
delijk advies bij de opzet van trainingen. 

Tijdens de thema-avond is er ook ruimte voor uw 
vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën 
en tips. 

Café Brein vindt plaats in op een nieuwe locatie in 
Cuijk, namelijk in dienstencentrum/welzijnsplein 
(derde etage) aan de Zwaanstraat 7 te Cuijk. Er is 
een lift aanwezig en er is voldoende parkeergele-
genheid aan de achterkant van het gebouw.
De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur zaal 
open) en duurt tot 21.30 uur. Deelname is gratis en 
aanmelden is niet nodig. 

Hopelijk mogen we u begroeten bij Café Brein!

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

Als mantelzorger toe aan een 
adempauze? Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij!

Het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk or-
ganiseert van 15-17 september 2017 een ont-
spanningsweekend voor mantelzorgers uit het 
Land van Cuijk. Het weekend is voor mantel-
zorgers, die even afstand willen nemen van de 
zorg en nieuwe energie willen opdoen. 
Dit weekend wordt mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Vrienden voor mantelzorgers. 

De dagelijkse zorg voor een chronisch zieke part-
ner, kind of ander familielid kan een zware taak 
zijn. In vele gevallen blijft er voor de mantelzorger 
geen of weinig tijd over voor hobby’s, ontspan-
ning, sociale contacten of vakantie. Terwijl het 
juist voor de langdurige mantelzorger belangrijk is 

om af en toe eens even de zorg los te kunnen la-
ten. Even afstand nemen, even nieuwe energie op-
doen, even wat tijd voor zichzelf nemen.

Het weekend zal plaatsvinden in Parkhotel Arcen 
te Arcen.  
Het betreft een geheel verzorgd weekend incl. 
eten, entree thermaal baden en activiteiten. 
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,- 
en ook de reiskosten zijn voor eigen rekening. 
Ervaringsdeskundige begeleiders bieden een pro-
gramma aan met veel ruimte voor ontspanning.

Er kunnen 20 personen deelnemen. Na inschrijving 
wordt er contact opgenomen voor een intake ge-
sprek. Het kan lastig zijn om degene voor wie ge-
zorgd wordt achter te laten. Tijdens het gesprek 
kan er ook worden gekeken naar mogelijkheden 
voor overname van de zorg die het beste aanslui-
ten bij de persoonlijke situatie. 
      
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Land van 
Cuijk per telefoon: 0485-846739 per email: 
info@mantelzorglvc.nl of via de website: 
www.mantelzorglvc.nl

GESCHIEDENIS
VAN EIGEN BODEM

Slagerij Wijnhoven

Exportslagerij J. Wijnhoven te Vierlingsbeek. 
Slagerij Wijnhoven, gelegen op de hoek Grote-
straat / Staayweg te Vierlingsbeek stond bekend 
om de prachtig versierde kerstboom, die elk jaar 
met Kerstmis door Mevr. Wijnhoven - Aengenend, 
uit Duitsland afkomstig, voor de zaak geplaatst 
werd; een gebruik dat in die tijd nog uniek was. 
In het linkerdeel was de slagerswinkel gevestigd. 
Wijnhoven exporteerde ook geslachte varkens 
naar Duitsland. Verder was er een café en biljart-
kamer in het pand gevestigd en logeerden er met 
regelmaat kandidaat-notarissen, die de jeugd van 
Vierlingsbeek toneel leerden spelen. 

Voor de zaak zijn afgebeeld Mevr. Wijnhoven en 
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Actie geldt van 4 t/m 16 september 2017

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten 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 verkopen

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

de dochters Anna, Frieda, Lena en Marie. De man 
onder de grote lindeboom is Willem Wijnhoven. In 
het huis links in de hoek woonde Christ Hesen en 
later Karel Wijnen.

Bron: Thuis in Brabant
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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

Voorstellen Gastouderbureau Je Beste Maatje Maas en Peel

Per 01 september is gastouderbureau Je Beste Maatje Maas en Peel gevestigd 
in Vierlingsbeek. 

Ik, Angela Willems, ben de drijvende kracht achter Je Beste Maatje. 
In 2011 besloot ik voor mezelf te beginnen. Via de opvang van mijn dochter was 
ik al eerder in aanraking gekomen met gastouderopvang. Met mijn ervaring in 
de zorg en met mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening besloot ik de 
sprong in het diepe te nemen en sindsdien is “Je Beste Maatje Maas en Peel” 
een erkend gastouderbureau in de regio Venray, Boxmeer, Gennep, Sint Anthonis. 

01 september verhuis ik naar Vierlingsbeek en zal ik met mijn gastouderbureau gevestigd zijn op de 
Spoorstraat 58 in Vierlingsbeek. Ik bemiddel in kleinschalige, flexibele kinderopvang (Dagopvang en 
BSO) in een huiselijke sfeer tegen betaalbare tarieven. Ik begeleid ouders en gastouders zodat de 
kwaliteit van de opvang gewaarborgd blijft. Individuele aandacht voor ieder kind staat bij mij hoog in 
het vaandel. Je Beste Maatje Maas en Peel en de aangesloten gastouders voldoen aan alle wettelijke 
eisen, dit maakt dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. 

Graag neem ik de tijd voor u in een gesprek om alle voordelen van gastouderopvang persoonlijk 
toe te lichten. Neemt u vrijblijvend contact op voor meer informatie.                               

Angela Willems                                                                       
Spoorstraat 58, 
5821 BE Vierlingsbeek                                                                         
Tel.nr.: 06-24298638                                           
angela@jebestemaatje.nl                  
www.jebestemaatje.nl 
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Gradje Tweewielers

Voor al u fietsreparatie

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: 4 t/m 9 september
	 ●  Joegoslavische abrikoos  € 10,35
	 ●  Volkorenbrood  €  1,90
	 ●  Abrikozen-/kersen-/pruimenpunt  
    €  1,00
Reclame: 11 t/m 16 september
	 ●  Appel speciaalvlaai  €  10,35
	 ●  V-kornbrood  €  2,35
	 ●  Spelt muesli koeken € 2,60

 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 op woensdag 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,-

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!! 
 

 


