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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

3 juni 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 11                  28 mei 2014

Gouden Priesterfeest  Pastor Teunissen

Op zondag 18 mei is in de St. Laurentiuskerk het 
gouden priesterfeest van pastor Frans Teunissen 
gevierd. Pastor Teunissen, die van 1980 tot 2006 
pastoor was van aanvankelijk de parochie Vier-
lingsbeek-Groeningen, en later ook van Maashees, 
wilde zijn feest graag in zijn oude parochie vieren. 

Tijdens een sfeervolle eucharistieviering in een 
goed gevulde kerk ging hijzelf voor en werd de 
dienst met toepasselijke liederen fraai opgeluis-
terd door het dames- en herenkoor. De viering had 
het thema "'t kûmt goët" meegekregen. Na de hei-
lige mis ging het tussen de paaltjes met geel-wit-
te vlaggen door - de kleuren van de kerk – naar 
zalencentrum Concordia waar een druk bezoch-
te receptie plaats vond. Hier kreeg de jubilaris na-
mens de parochies een cadeau aangeboden: de 
gebedsmantel die hijzelf toentertijd voor de kerk 
heeft laten maken en die hij altijd droeg tijdens vie-

ringen. Pastor Teunissen kan terug kijken op een 
mooie dag.
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Van de redactie:
●	 De bewegingsmeter van Symphonica in 

Sporto staat inmiddels (20-5-2014) op 
1041. Met de Muzikale Wandel4daagse zal 
de meter wederom flink oplopen!

●	 Voor de eindexamenkandidaten volgt na 
(extra) studeren en het zenuwslopende 

 examen zélf een spannende - op de uitslag 
wachten - tijd aan. Ontlading en afleiding 
tijdens het Eeuwfeest van Volharding!

●	 Volharding en KUNSTGRAS !! 
 En dat is beslist geen grap! 

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
28 mei Gryphus: hardrock café; MAIDEN NIGHT
   2014 met live UP THE IRONS zaal open:  
  20:30 uur
29 mei / Feestweekend Volharding t.g.v.
31 juni 100-jarig bestaan voetbalclub
31 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 mei / Groenings koor: Deelname aan                              
1  juni Volkorenfestival in Middelburg
1 juni Smartlappenkoor "Van Heure Zinge": 
  groots smartlappen en joekskappellen- 
  dag op diverse lokaties in Vierlingsbeek;  
  van 11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot  
  21.00 uur feestavond met live muziek!
1 juni Symphonica in Sporto: Verrassingsop-
  treden Smartlappenkoor i.s.m. Bekse   
  Klinkertjes
3 juni Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
  aanvang  20:00 uur in Joffershof
7 juni Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koningschieten
9 juni St. Antonius- St. Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koninginnebal
11 juni VOVG: Linedance workshop
14 juni Outlands Open Air 2014: De vetste   
  hardstyle DJ’s!

15 juni Outlands Open Air 2014: 
  De leukste 90’s artiesten!
19 juni KBO: Fietsdag
21 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
  Maas
21 juni Symphonica in Sporto: Muziek op de 
  Maas in Beweging i.s.m. ZEV, Dames- 
  gymclub Vierlingsbeek en Dorpsraad   
  Groeningen
22 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2014
24 juni Harmonie de Herleving: Zomeravond-  
  concert
27 juni VOVG: Fietstocht
28 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
  Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
11 juli Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden) 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
26 juli Ophalen oud papier: Evergreen,
  tel. 06-54661196
  Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
30 juli/ KBO: 5-daagse reis naar
3 aug Ernst aan de Moezel
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie   
  Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
24 aug Symphonica in Sporto: Bekse Steppen- 
  ronde i.s.m. Oranje Comité en Beek 
  beweegt
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
30 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714
  Oud ijzer te laden? Valentinus 632426  
  draaien!
2 sep Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Symphonica in Sporto: Maxi-Music-Bal
  i.s.m. CV de Keienschieters, Tennisver- 
  eniging Vierlingsbeek en Harmonie de  
  Herleving (Jeugddag voor de jeugd van  
  Vierlingsbeek en Groeningen)
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje); 
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
27 sept Oude Schoenendoos en  Bibliobeek:   
  Presentatie boek over ”70 jaar leven in  
  vrijheid”
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek:   
  Opening tentoonstelling over de 
  2e wereldoorlog in de oude RABObank
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1 okt KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
7 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt De Keieschieters: Lotenactie
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag   
  i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaascomité
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);  
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
  i.v.m. 140-jarig jubileum van de harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

2015:
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
10 jan De Keieschieters: 
  Rondbrengen carnavalskrant
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
14-17 mrt CARNAVAL
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
  Voorjaar Symphonica in Sporto: Valbre- 
  ken Jong&Oud i.s.m. Basisschool 
  Laurentiushof, Judovereniging Randori  
  en KBO
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal&Schiet- 
  toernooi i.s.m. RKVV Volharding en 
  Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbalver-  
  eniging Concordia

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

Diensten 
en 
Intenties 

mei – juni
31 mei:
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

1 juni:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering 
met kinderwoorddienst

7 juni:
kerk Maashees 19.00 uur: Eucharistieviering

8 juni:
kerk Vierlingsbeek 9.00 uur: Eucharistieviering 
Pinksteren

9 juni:
kapel Groeningen: 2e Pinksterdag: 10.30 uur 
Eucharistieviering mmv Gilde Groeningen en 
Groenings Koor.   
Intenties: Overl. ouders Camps- Gerrits en Toon, 
Jacobus Gerrits en Regina Lucassen en overl. kin-
deren, overl. ouders Van Sambeek-Elbers, Jo 
Roelofs en overl. fam. overl. fam. Arts-Lamers, 
Toos Peteters-Arts, Truus Versleyen-Arts, Piet en 
Mina Sommers-Hermens en Piet, Wim Ermers, 
Sjang Jansen, Kevin van Dieten.

10 juni:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

15 juni:
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering

22 juni:
kerk Vierlingsbeek: Eucharistieviering Intenties:    
Harrie Kessels

24 juni:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

28 juni:
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

29 juni:
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering 
Veteranendag.
In het weekend van 28 en 29 juni worden er 
jongerendagen gehouden in de Abdij Mariënkroon 
in Nieuwkeuik. Er liggen flyers in de kerk. 
Verdere informatie: www.kjdfestival.nl

Intenties
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt op-
geven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marietje
Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. Zij is hiervoor 
bereikbaar op elke maandag van 10.00 tot 11.30 uur 
en op donderdag tussen 18.30 en 19.00 uur. Tele-
foon: 631222. De kosten van een intentie zijn € 10.00

(zie voor info ook de website: 
www.parochievierlingsbeek.nl 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)
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Onderstaand de tekst van de 
preek die pastor Teunissen 
tijdens de viering van zijn gouden 
priesterfeeest heeft uitgesproken: 
We hadden er zin in! We gaan er voor! in de jaren 
zestig; het was revolutionair wat er zich afspeelde 
in het kerkinstituut, de  kerk leefde en bruiste en 
daar zouden wij een functie in krijgen.
Maar niet alleen dáár was volop leven, ook in de 
samenleving. In de Verenigde Staten begon de ge-
lijkberechtiging op gang te  komen  en was er de 
beroemde rede van dominee King, waarin hij de 
toekomst openlegde voor zijn mensen. ’ I Have a 
dream..’
‘God zal ons thuis brengen uit onze ballingschap’
Hij durfde hen een uitzicht te bieden op een leven 
van gerechtigheid, gelijkwaardigheid, op een leven 
dat gelukkig maakt en is.
Paus Johannes had ook zo’n droom, die hij wil-
de delen met alle  kerkleden. Hij had als het ware 
de ramen opengezet en de wind van Gods Geest 
waaide er flink doorheen. Er kwam openheid en de 
betrokkenheid van mensen was groot. 
In die sfeer was het dat de bisschoppen Bekkers 
en Bluijssen ons de handen oplegden en een zen-
ding gaven om pastor te zijn.
Het muffe en doodse werd opzij gezet en de step-
pe zou gaan bloeien en er werd geprobeerd zo 
goed mogelijk naar elkaar te luisteren, sámen kerk 
te willen zijn, niet meer belerend maar lerend van 
elkaar, samen vierend. 
Priester naast de leek, zoals we straks zingen in 
het Laurentiuslied van mijn voorganger hier, Ger-
rit de Vree.
Het lukte zo samen te gaan geloven, maar soms 
ook niet; maar onze groep van achttien was bin-
nen een paar jaren gehalveerd. 
En de wind hadden we lang niet altijd mee, 
het was wel eens ploeteren en geluk lag niet voor 
het oprapen.

Uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen 
waren broodnodig, immers die droom wilden we 
in naam van Bekkers en Bluijssen, in Gods Naam 
vorm geven; De Ene Weg en de vele wegen, Gods 
Volk onderweg, om zo te zorgen dat mensen er 
beter van worden en het geluk te vinden waartoe 
wij allemaal worden geroepen.
Dan pas is het leven goed, dan is er een goede 
boodschap.
We hebben dat al doende moeten leren, hoe je dat 
als pastor voor de ander kunt zijn
en soms tot schade en schande het niet kon op-
brengen of vergat de ander te zien of zijn vragen 
te horen.
Zo was de kerk als instituut een plaats om te 
schuilen, om dan de weg te vragen en hopelijk te 
vinden die leidt naar Gods koninkrijk, naar Gods 
kerk. 

Maar die weg lijkt dan vaak langer dan je hoopt en 
door meningsverschillen en andere zaken 
werd het ook een plek om die te ontvluchten. 
Dan was er die uitroep van: Heer, dat Rijk van U 
komt daar nog wat van?
De droom van toen begon wat bleekjes te wor-
den en het aantal mensen om die samen te delen 
werd en wordt kleiner. Dat is frustrerend en baart 
niet alleen zorgen, maar ook kwaadheid, pijn en 
verdriet. Maar dat mag er niet toe leiden dat die 
droom verdwijnt, want dan heb je helemaal geen 
leven meer. Er zal steeds meer uithoudingsvermo-
gen worden verlangd 
en tegelijk zijn er zieners nodig die ons verder la-
ten gaan en blijven wijzen op misschien kleine te-
kens van hoop en geduld, blijven wijzen op die 
droom  van God en mensen over dat Gods Rijk, 
over die Kerk van Jezus en blijven zeggen: ut kumt 
goët!!

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht 
zijn, delen wij u mede dat na een goed leven 
is overleden, mijn allerliefste man, onze lieve 
papa en opa

Jo Ewals
echtgenoot van

Marietje Ewals - Derkx

op 90 jarige leeftijd.

 Marietje

 Frans en Mimy
  Miranda en Patrick,   
 Britt, Yara
  Jeroen en Lotte
  Michel en Jessie

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

 Maria † en Wil
  Teun
  Wouter en Anne

 Peter en Margot

Boxmeer, 11 mei 2014
Correspondentieadres: 
Derpshei 12
5825 CJ  Overloon

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 
17 mei. 
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BUITEN DE DORPSGRENZEN (60)
’s Avonds werd er afgerekend in Café Regterschot. 
Jim Opdam bedong korting. Drie pils in plaats van 
vijf. Ik had hem belazerd. De ritmeester was in 
geen velden of wegen te bekennen geweest.
Zoals altijd werd er stevig getankt. 
Jim Opdam werd een beetje zat.
Scheen zijn ‘popje’ helemaal vergeten te zijn want 
hij zat voortdurend vettig te knipogen naar Anne-
lies, de blonde, zeer appetijtelijke serveerster. Ge-
baarde met zijn bolle kop naar de deur die toegang 
gaf tot het donkere binnenplaatsje. Maar Annelies 
trapte er vooralsnog niet in.
Huzaar Oonk, een van onze tafelgenoten, die de-
gelijke opvattingen had op het gebied van liefde en 
trouw, achtte toen de tijd rijp om de plaat “Good-
bye Jimmy, goodbye” in de jukebox in te drukken. 
Jimmy Opdams favoriete schijf.  Niet in het minst 
omdat hij zichzelf aldus op sentimentele wijze be-
zongen achtte, maar toch ook wel omdat hij zich 
bij het horen van dit melodietje voorstelde dat niet 
Kathy Linden het afscheid van haar geliefde be-
zong, maar zijn eigen meisje. Bij de eerste tonen 
keerde Jimmy Opdam weer terug in de werkelijk-
heid en met spijt in zijn stem verklaarde hij zich te 
schamen dat hij in gedachten zijn verloofde on-
trouw was geweest.
De huzaar Oonk, een eenvoudige boerenzoon 
uit een klein plaatsje in de Achterhoek, gaf deze 
avond fijntjes aan waarom het in een goed functio-
nerend leger eigenlijk voornamelijk diende te draai-

en. Collega’s te helpen waar het mogelijk was en 
hen vooral te behoeden voor misstappen. 

Soms bezocht ik, als officieel geregistreerd Rooms 
katholiek het Protestants Militair Tehuis. Vanwe-
ge het perfect gekoelde bier, maar vooral omdat ze 
daar ‘ Mandolins in the moonlight’ van Perry Como 
op de platenkast hadden zitten en ‘That’s amore’ 
van Dean Martin. 
De mensen achter de bar waren vriendelijk. De 
verstrooiing zoekende bezoekers, voornamelijk ge-
reformeerden en doopsgezinden, stug en wei-
nig toegankelijk.  Nederlandstalige plaatjes had-
den hun voorkeur. Als ze mij aan zagen komen, zij 
wisten inmiddels wat ik graag draaide, liepen ze 
gauw naar de platenkast en duwden er voor een 
paar gulden Mieke Telkamp en Teddy Scholten in. 
Kwam mijn muziek er het eerste half uur niet aan 
te pas.

Ik speelde eens mee in een voetbalwedstrijd tus-
sen het elftal van het 102e Verkenningsbataljon te-
gen OWIOS uit Oldebroek, vrij hoog uitkomend in 
het zaterdagvoetbal. Ik speelde op te kleine, inder-
haast georganiseerde voetbalschoenen, op een 
voor mij vreemde positie. Linksback. In het cen-
trum van de verdediging had zichzelf opgesteld 
een opperwachtmeester- sportinstructeur van een 
jaar of veertig. Ze liepen hem van alle kanten voor-
bij. Uitslag 6 – 2 voor OWIOS. De twee doelpun-
ten van ons werden gescoord door een Surinaam-
se Nederlander uit Amsterdam met een opvallend 
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brede rug en een verwoestend schot. Herman Rijk-
aard heette hij, zei hij, toen we na de wedstrijd een 
zak friet aten in de patatkraam bij de kazerne. Hij 
dronk er twee glazen melk bij.
Later, ik was al afgezwaaid, las ik in de krant dat 
hij voor zijn club Blauw Wit in zijn debuutwedstrijd 
ook het net gevonden had. En nog veel later hoor-
de ik dat hij vader was geworden van een zoon 
met de naam Frank. Die zou het in de voetbalsport 
verder schoppen dan zijn vader.   

Ik kwam in de bak terecht. Niet omdat ik de zaak 
geflest had, wat veel meer voor de hand gelegen 
zou hebben, maar omdat ik ‘onwettig afwezig’ was 
geweest. Ze hadden me ’s avonds bij het appèl al 
gemist en rond middernacht mijn nest nog steeds 

BASISSCHOOL LAURENTIUSHOF
Natuurlijk Spelen !!:  
Jeroen Weijmans, ouder van 2 kleuters op onze 
school en eigenaar van hoveniersbedrijf Het 
Groenkompas, heeft het initiatief genomen om van 
de speelplaats van de kleuters een natuurlijke  
speelplek te maken.

leeg aangetroffen. Uitslovers hadden overal met de 
zaklamp geschenen. In het waslokaal, in alle toi-
letten en op mijn eigen kantoor. Misschien was ik 
daar in slaap gevallen.
Ik was nergens te vinden geweest. Nogal wiedes, 
ik zat bij Regterschot en vergat tijd en uur.
Tegen het krieken van de ochtend had ik mij toe-
gang verschaft tot het kazerneterrein door over 
een hoog hek te klimmen.
’s Anderendaags tegen een uur of tien stond ik 
met een houten kop en wankele benen bij de rit-
meester op kantoor.
Vijf dagen streng.

Wordt  vervolgd.
Nelson.

Er is hier erg positief opgereageerd. Ouders zijn 
bereid spullen ter beschikking te stellen en om 
mee te helpen, zodat het in een kort tijdsbestek 
gerealiseerd kan worden.  Vele handen maken het 
werk licht.
De presentatie van de plannen is op dit moment 
geweest. Hierbij wel een tekening van de plannen.
De werkdagen voor de uitvoering zijn gepland op 
27 en 28 juni en 4 en 5 juli. 
9 juli is er een speeldag gepland voor kleuters. 
Dan speelt de natuurlijke speelplek een rol.
Wij  gaan er vanuit dat deze speelplek de kinderen 
veel speelplezier geeft. 
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek
Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)
Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

Het nieuwe schoollogo van basisschool Lauren-
tiushof is onthuld! In de afgelopen maanden is er 
door de leerlingen van school hard gewerkt aan 
het ontwerp. Als school vonden we het van groot 
belang om ‘onze’ kinderen de belangrijkste stem 
te laten hebben in de nieuwe uitstraling van hun 
school. 
Door de ontwerpers Vincent Vervoort en Boukje 
Weel is een traject uitgezet om samen met de kin-
deren tot het beste eindresultaat te komen. 
Binnen het lesprogramma voor wereldoriëntatie 
hebben de kinderen gewerkt aan het nieuwe logo 
gecombineerd met een nieuwe, modernere uitstra-
ling van onze school. Van al deze mooie werken 
is een tentoonstelling georganiseerd, waaruit de 
kerngroep de meest aansprekende ontwerpen ge-
selecteerd heeft. De kerngroep, bestaande uit alle 
kinderen uit de leerlingenraad – de directie – le-
den van de ouderraad en medezeggenschapsraad 
en teamleden, is verder verantwoordelijk geweest 
voor het democratisch nemen van alle beslissin-
gen in dit hele traject.
Met trots hebben wij als school kunnen constate-
ren dat de kernwaardes; je mag er zijn, een veilig 
schoolklimaat, leren doen we samen, kansen voor 
elk kind en inbreng in je eigen leerproces door 
onze kinderen ruimschoots is onderschreven !
Na een uitgebreide analyse van het gemaakte 
werk is er door de ontwerpers een viertal logo’s 
ontwikkeld, waarin duidelijk de inspiratie vanuit 
de kinderen terug te zien was. Na een spannende 
presentatie heeft de kerngroep na flink discussië-
ren gezamenlijk het uiteindelijke logo gekozen.
Een modern logo met een knipoog naar het verle-
den !

Het lettertype is stevig en lijkt handgeknipt. Niet 
alle letters zijn gesloten net als de vlakken in de 
vorm. Het woordje ‘hof’ is groen gemaakt als knip-
oog naar het verleden. De school staat immers op 
de plek van de oude kloostertuin.
De vorm refereert aan een wapenschild. De ge-
kleurde vlakken zijn geïnspireerd op een glas-in-
lood raam, waarin elke kleur en vorm zijn eigen 
waarde en identiteit heeft. Juist alle ‘losse’ stukjes 
samen zorgen voor het uiteindelijke beeld.
De vlakjes kunnen dus staan voor elk van onze 
leerlingen, een activiteit of juist een (leer)vak op 
school. Binnen onze school komen een aantal za-
ken samen;  Samen spelen!    
 Samen leren!    
 Samen leven!                                                                                                           
                       Samen sterk!

Wij zijn er trots op!

Damesgymclub                                    
Vierlingsbeek 
e.o.
Nelly Bloemberg 
25 jaar gymleidster

Maandag 19 mei is onze gymleidster 
Nelly Bloemberg-Kunnen in de bloemetjes 
gezet.

Vanaf 1989 is ze onze gymleidster geweest en 
voor haar een mooi moment om na 25 jaar hiervan 
afscheid te nemen. Ze is een fanatieke sportster 
en blijft daarom wel lid om wekelijks haar conditie 
zo op peil te houden. Voor opvolging is gezorgd 
en die gaat in het nieuwe seizoen het leider stokje 
van haar overnemen.
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Jaarverslag Stichting Dorpsraad 
Vierlingsbeek 2013
In dit jaarverslag blikt de dorpsraad terug op de 
belangrijkste gebeurtenissen en/of activiteiten, 
waarbij de dorpsraad betrokken was en die in 
2013 in Vierlingsbeek hebben plaatsgevonden.

Communicatie:
Binnen de dorpsraad zijn een aantal mensen actief 
om de communicatie naar de bewoners te verzor-
gen. De informatieverstrekking gebeurt meestal via 
het dorpsblad Globaal en/of via de site van de 
dorpsraad Vierlingsbeek. De belangrijkste contact-
personen van de dorpsraad staan op de site van 
de dorpsraad Vierlingsbeek vermeld. Indien nood-
zakelijk worden de bewoners via mailing, die huis 
aan huis worden bezorgd, geïnformeerd.

In 2013 heeft de dorpsraad besloten om een web-
site voor Vierlingsbeek en Groeningen op te zet-
ten, waar veel informatie over Vierlingsbeek de ac-
tiviteiten, verenigingen en bedrijven terug te vinden 
is. Op die website komt ook alle informatie, die 
vanuit de dorpsraad wordt gepubliceerd, te staan. 
De website is eind 2013 / begin 2014 gemaakt en 
net voor de carnaval in 2014 online gegaan. 
De naam website: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl
Zoals bij een goede website is ook deze website 
altijd in ontwikkeling, dus heeft u nog suggesties, 
laat dit weten via 
vierlingsbeekgroeningen@gmail.com

Werkgroep Wonen in Vierlingsbeek:
Plan Achter het Vrijthof
Jansen Bouwontwikkeling, eigenaar van de grond 
achter Concordia en de grond onder en achter de 
oude boerderij van Deenen, is de projectontwik-
kelaar die bezig is met plan ‘Achter het Vrijthof’. 
De eerste plannen die door Jansen Bouwontwik-
keling gepresenteerd werden, stuiten op veel kri-
tiek o.a. van omwonende en de Dorpsraad. De kri-
tiek betrof o.a. de hoeveelheid huizen en parkeer-
plaatsen, gebrek aan groen en speelruimte, ruim-
te voor (vracht-)verkeer en verkeersstromen. De 
dorpsraad heeft haar opmerkingen in een officiële 
reactie ingediend. Die opmerkingen (en uiteraard 
ook die van anderen) zijn door Jansen Bouwont-
wikkeling opgepakt en samen met de gemeente 
Boxmeer is er een volledig nieuw plan gemaakt. In 
dit nieuwe plan zijn de meeste opmerkingen goed 
verwerkt. Dat nieuw plan is in 2013 ook goedge-
keurd als bestemmingsplan en inmiddels zijn de 
eerste 7 huizen ook in aanbouw.

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Commissie wonen van de Dorpsraad Vierlings-
beek heeft in 2013 diverse bijeenkomsten geor-
ganiseerd om te kijken of er animo is om in Vier-
lingsbeek een CPO-groep op te richten. CPO 
wordt ook ooit BIEB (Bouwen In Eigen Beheer) 
genoemd. Een CPO groep vormt samen de op-
drachtgever tot ontwikkeling en bouw van wonin-
gen voor de leden van de CPO groep. Door als 
collectief opdracht te geven, zijn de aantallen gro-
ter en kan er goedkoper gebouwd worden. Ook 
zijn er (subsidie) regelingen waar de CPO-groep 
gebruik van kan maken.
Aangezien er vanaf de eerste bijeenkomst vol-
doende animo was, zijn er meerdere avonden ge-
organiseerd waarbij door diverse sprekers meer 
uitleg aan de diverse facetten van CPO (en bou-
wen in het algemeen) werd gegeven. CPO loca-
ties die besproken zijn: Vierlingh/Soetendaal, Hul-
der (oude gemeentewerf) en Achter het Vrijthof.  
De meeste animo was voor de locatie ‘Achter het 
Vrijthof’ dus voor die locatie zijn de gesprekken 
en bijeenkomsten vervolgens opgezet. In 2014 zal 
duidelijk worden of we inderdaad sprake zal zijn 
van CPO bouw op locatie ‘Achter het Vrijthof’.

Dorpsplan
De stichting Wonen Vierlingsbeek heeft in 2013 
het initiatief genomen om te komen tot een dorps-
plan. Met ondersteuning van het adviesburea Atri-
vé en de medewerking van de dorpsraden, de be-
woners, de gemeente Boxmeer en zorgorganisatie 
Pantein is er een dorpsplan per kern in Boxmeer-
zuid samengesteld. 
In dit plan zijn o.a. de kansen en bedreigingen 
geformuleerd. Het plan is terug te vinden op de 
website www.vierlingsbeek-groeningen.nl onder 
Dorpsraad - Dorpsplan.

Op basis van de kansen en bedreigingen voor 
Vierlingsbeek zijn een aantal werkgroepen ge-
vormd:
Werkgroep gemeenschapshuis
Werkgroep kindcentrum
Werkgroep wonen
Werkgroep dagbesteding en overige activiteiten 
voornamelijk voor de senioren doelgroep
Werkgroep: welkomstpakket

Sommige werkgroepen zijn al actief bezig, andere 
werkgroepen zullen in de loop van 2014 actief op-
starten. Tijdens de dorpsraadvergaderingen wordt 
de laatste status per werkgroep besproken.

Werkgroep Verkeer:
In nauwe samenwerking met de gemeente wer-
den verkeersonveilige situatie onder de aandacht 
gebracht. Aan de orde is gekomen traject Gro-
testraat hoek Garage Kusters en Wildeman. Ge-
meente zijn data aan het verzamelen om tot de 
juiste maatregelen te komen.
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Werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek:
De werkgroep brengt jaarlijks op het Vrijthof de 
kerstverlichting rondom kerstmis aan.

Werkgroep groen:
De mensen van de werkgroep hebben een bemid-
delde rol gespeeld tussen de Gemeente en be-
woners t.a.v. de snoeiplannen in het plantsoen 
van de Domineestraat. Samen met enkele vrijwil-
ligers heeft de werkgroep het wandelpad over de 
brug van de beek (Ezelsbruggetje) begaanbaar ge-
maakt en voorzien van houtsnippers. Twee dorps-
raadbomen zijn geplant en van naambordjes voor-
zien: een rode beuk in het park bij Huis Ter Maas 
en een treurwilg nabij de poel van het dierenpark 
aan de Spoorstraat. Samen met enkele vrijwilligers 
jaarlijks de hoogstambomen in de boomgaard aan 
de Burggraaf gesnoeid.

Werkgroep 4 mei:

De werkgroep 4 mei organiseert jaarlijks de 4 mei 
viering bij het oorlogsmonument naast de kerk. 
Ook dit jaar is de herdenking door vele mensen 
(jong en oud) bezocht. De herdenking is waardig 
verlopen.

Werkgroep wandelpaden:
De belangrijkste activiteit van de werkgroep wan-
delpaden in 2013 was meehelpen met het opzet-
ten van het wandelroutenetwerk van Land van 
Cuijk, Boekel en Veghel. Dit knooppuntennetwerk 
is een initiatief van de omgevingsdienst Brabant 
Noord (voorheen RMB). Zij hebben aan dorpsra-
den gevraagd de voorgestelde routes te verken-
nen, eventueel bij te stellen en aan te geven waar 
de bewegwijzering moet komen. Wij zijn daarvoor 
begin 2013 gaan wandelen en hebben correcties 
en informatie teruggekoppeld. Voor de zomer zijn 
de paaltjes en borden geplaatst en 29 september 
2013 is het netwerk officieel geopend. U kunt de 
kaart zien op http://www.routesinbrabant.nl/go/
wandeleninbrabant.
Verder hebben we natuurlijk veel gewandeld in en 
om ons mooie Vierlingsbeek.

Honden en hun baasjes:
Gezien het feit dat de klachten over honden poep 
een structureel karakter lijken te zijn, zijn er door 
de dorpsraad een tweetal roulatieborden besteld 

bestelling die op plaatsen gehangen kunnen wor-
den waar er opdat moment overlast is van honden 
poep. Ook merken we op dat een groot aantal 
honden bezitters zich prima aan de regels houden.
In 2013 zijn er een drietal projecten uitgevoerd te-
zamen met de buurtbewoners (Parkje en Over-
ambt) en een project dat niet zozeer met honden 
te maken heeft maar met poezen overlast (Domi-
nieestraat-Willem 1 straat). Het poezen project is 
nog niet afgerond. Hierbij nog eens (voor wellicht 
de nieuwe inwoners) de afspraken die we gemaakt 
hebben t.a.v. “Honden en hun baasjes”.
Eind 2000 is samen met de buurtverenigingen, in-
woners (zowel honden bezitters alsook niet honden 
bezitters) en de dorpsraad gekeken welke voorzie-
ningen er (nodig) zijn voor de honden en hun baas-
jes en welke algemene spelregels er verwacht mag 
worden van de hondenbezitter.

De uitkomst hiervan is hieronder weergegeven.
In bijna alle openbare gebieden mag met de hond 
gewandeld worden.
De speelveldjes voor kinderen zijn echter voor 
honden verboden, dit om zo goed mogelijk te 
waarborgen dat de speelveldjes geen risico lopen 
om vervuild te worden. Deze gebieden worden 
met het onderstaande bord aangegeven.

In gebieden voorzien van het hieronder 
weergegeven bord hoeft de hondenpoep 
niet opgeruimd te worden door de 
hondenbezitter. 

In alle andere openbare gebieden binnen
de bebouwde kom dient de hondenpoep 
door de hondenbezitter opgeruimd te 
worden.

Middels bovenstaande borden zijn de verschillen-
de zones in Vierlingsbeek aangegeven.
Om te kijken of we de hierboven beschreven ver-
wachtingen ook waarmaken wordt er jaarlijks een 
vaste route gelopen waarbij het aantal hondend-
rollen geteld worden. De overlast wordt uitgedrukt 
middels de zogenaamde VIerlingsbeekse Hon-
den Drollen EQuivalent methode ook wel kortweg 
VIHDEQ genoemd. De VIHDEQ is een meetmetho-
den die iets zegt over de mate van overlast van de 
hondenpoep. De laatste meting dateert van 2013. 
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Brabantse Dorpen Derby:
De dorpsraad, Bibliobeek en de stichting Doeje-
mee hebben gezamenlijk besloten om mee te doen 
met de  Brabantse Dorpen Derby 2014. 
De Brabantse Dorpen Derby is een initiatief van de 
provincie Noord-Brabant om de leefbaarheid in de 
kleine kernen te vergroten.
Hiervoor is het project Symphonica in Sporto in het 
leven geroepen.
Het doel van het project is om met jong en oud in 
beweging te komen met behulp van de sportver-
enigingen in samenwerking met de culturele ver-
enigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen. 
Eind 2013 hebben wij ons project aangemeld bij de 
provincie. In december 2013 het bericht ontvangen 
dat wij zijn doorgedrongen tot de laatste negen 
deelnemers. In periode van april 2014 t/m juni 2015 
worden er twaalf beweegactiviteiten georganiseerd. 

Raadskaravaan:
In september heeft de dorpsraad bezoek gehad 
van de gemeenteraadsleden van de gemeente 
Boxmeer. Tijdens dit bezoek zijn een aantal the-
ma’s (verkeersveiligheid, leefbaarheid, welzijn, 
communicatie tussen dorpsraad en gemeente) be-
sproken.

Regeling financiële ondersteuning:
De gemeente Boxmeer stelt jaarlijks een leefbaar-
heidbudget aan de dorps- en wijkraden van de ge-
meente Boxmeer ter beschikking. Dit bedrag wordt 
op basis van het aantal inwoners op 1 januari vast-
gesteld en uitgekeerd.
Het is de verantwoordelijkheid van de dorpsraad 
hoe het budget wordt ingezet.
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de 
volgende uitgangspunten:
Het project waarvoor het budget geheel of gedeel-
telijk wordt ingezet, dient de leefbaarheid van het 
dorp te verbeteren.
Het project mag niet in strijd zijn met het over-
heidsbeleid.
De dorpsraad heeft voor de bewoners van 
Vierlingsbeek een reglement en een subsidieaan-
vraagformulier opgesteld waarmee personen of in-
stellingen die aanspraak menen te kunnen maken 
een verzoek in kunnen dienen voor een subsidie. 
Het reglement en het subsidieaanvraagformulier 
zijn te vinden op de website van de dorpsraad 
Vierlingsbeek (www.vierlingsbeek-groeningen.nl) 
onder de kop “Financiële ondersteuning”.  
In 2013 heeft 1 vereniging een subsidie vanuit het 
leefbaarheidfonds ontvangen. 
 
Vooruitblik 2014:
Voor het komende jaar heeft de dorpsraad de 
volgende doelen gesteld:
*  De leefbaarheid van Vierlingsbeek in kaart bren-

gen.
*  Verdere uitwerking van het door Wonen 
 Vierlingsbeek samengestelde Dorpsplan 
 Vierlingsbeek. 

*  Het organiseren van de jaarlijkse 4 mei viering 
door de werkgroep 4-mei. Verder wordt het pro-
ject “Nooit verleden tijd?”in samenwerking met 
de leerlingen van de basisschool Laurentiushof 
uitgevoerd. 

*  De nog te ontwikkelen bouwplannen kritisch 
volgen en beoordelen.

*  Verkeersonveiligheden in kaart brengen. Ook is 
verzoek naar gemeente om herinneringsborden 
te plaatsen m.b.t. de 50 km zone, vanuit 

 Vierlingsbeek richting Overloon.
*  Meten overlast hondenpoep en kenbaar maken 

aan de inwoners van Vierlingsbeek. Het afron-
den van het poezenproject.

*  De werkgroep groen plant weer een bijzonde-
re boom in het kader van de boomplantdag. 
Verder zijn er plannen gemaakt om de bakken 
rondom de kerk aan de schoolzijde met aan-
plant te verfraaien. Met diverse betrokkenen 
wordt hierover overleg gepleegd.

*  Het bereiken van een grotere betrokkenheid en 
inbreng van inwoners bij de dorpsraad.

*  Afronden project pedjes zonder naam.
*  Deelname Brabantse Dorpen Derby met het 

project Symphonica in Sporto.
*  De verdere uitwerking van het dorpsplan 
 Vierlingsbeek.

Communie 2014 
 
Afgelopen zondag hebben 7 kinderen uit Vierlings-
beek, 1 uit Groeningen en 2 uit Maashees hun Eer-
ste Communie gedaan in de kerk in Vierlingsbeek. 
De afgelopen maanden hebben ze met veel plezier 
gewerkt aan de voorbereidingen en nu was het 
eindelijk zover. Met hulp van vele mensen en een 
prachtig versierde kerk werd het een hele mooie 
communieviering. En met het lekkere weer werd 
het voor de jongens en meisjes een prachtige dag. 

Wij als werkgroep willen ons de komende jaren in 
blijven zetten om ook de toekomstige communi-
canten een mooie communie te bezorgen in Vier-
lingsbeek. 
Maar daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken. 
Dus wil je meehelpen voor één of meerdere jaren, 
neem dan contact op met Mariëlle Timmermans, 
tel. 631243 of Hanneke Klomp, tel. 630908. 
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Outlands Open Air 2014
Zaterdag 14 juni: De vetste hardstyle DJ’s!
Zondag 15 juni: De leukste 90’s artiesten!

Outlands Open Air keert dit jaar voor de 3e keer 
terug op sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek. 
Op beide dagen is er weer een dikke line up en 
met fantastische nieuwe show elementen belooft 
het weer een groot spektakel te worden. 
Ben jij er ook bij?  

Op zaterdag 14 juni gaan we weer knallen met onder 
andere de Noisecontrollers, Radical Redemption, 
B-front, Nosferatu en vele andere en op zondag 15 
juni gaan we 'back in time' met Paul Elstak, 
2 Unlimited, Dune, Nakatomi en nog veel meer 
helden uit de 90’s! 
Kijk op www.outlandsopenair.com voor meer info!

Tot ziens op 14 & 15 juni 2014!!

De Line up: Zaterdag 14 juni:  
Hard in the open
Noisecontrollers
B-Front

Alpha2 vs. Frequencerz
Radical Redemption (LIVE)
Digital Punk vs. E-Force
Nosferatu
Neilio
Rebourne
Re-Mo vs. Devon K.
Hosted by: 
MC Renegade   

Zondag 15 juni: 
90’s in the Air 
2 Unlimited
DJ Paul Elstak
Dune
Nakatomi
Flamman & Abraxas
Klubbheads
Loona
DJ Coenio
DJ Arno
DJ Tim
Hosted by: MC Ruffian

Bestel nu je tickets op www.outlandsopenair.com 
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Tentfeest met tal van feestelijke activi-
teiten op sportpark Soetendaal

Volharding viert 100-jarig jubileum
Volharding maakt zich op voor de viering van zijn 
honderdjarig bestaan. In het Hemelvaartsweek-
end, van woensdag 28 mei tot en met zondag 1 
juni, worden in de feesttent op het hoofdveld van 
sportpark Soetendaal tal van jubileumactiviteiten 
op touw gezet. Volharding is op 14 juli 1914 opge-
richt en is met zijn honderdjarige leeftijd één van 
de oudste voetbalverenigingen in het Land van 
Cuijk.

Het jubileumfeest van Volharding begint op 
woensdag 28 mei om 20.00 uur met het muziek-
festijn Radio 538 dj’s on tour, waarvoor een aantal 
bekende dj’s van het populaire radiostation naar 
Vierlingsbeek afreizen om de feesttent op z’n kop 
te zetten. 

Donderdag 29 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur 
staat sportpark Soetendaal in het teken van een 
familiedag voor leden en niet-leden, die zich on-
der meer mogen uitleven op een heuse storm-
baan en kunnen deelnemen aan allerlei (voet)bal-
spellen. Ook verzorgt de plaatselijke brandweer 
demonstraties en kan de jeugd ponyrijden en – al 
dan niet geschminkt - genieten van een optreden 
van clown Rinaldo. Tevens staat er een springkus-
sen en kunnen belangstellenden deelnemen aan 
een loterij. 

Op vrijdag 30 mei om 18.30 uur wordt in de feest-
tent het jubileumboek ‘Volharding dat is onze 
naam’ gepresenteerd. In het 260 pagina’s tellende 
boekwerk, dat door een speciaal hiervoor in het le-
ven geroepen commissie is samengesteld, wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan de hoogte- en 
dieptepunten van Volharding, vanaf de oprichting 
in 1914 tot en met het huidige jubileumseizoen. 
Het boek bevat tal van interviews met clubmen-
sen, onder wie voorzitter Frans Kersten, secretaris 
Herman Denen, ‘Mister Volharding’ Jan Nabuurs, 
de broers Geert en Wiel Franssen, oud-succestrai-
ner Hans Willems, de vijf gebroeders Verhoeven, 
grensrechter Martin Achten en verzorger Herman 
Evers. Maar ook oud-Manchester United-trainer 
René Meulensteen en topscheidsrechter Pol van 
Boekel, die beiden voor Volharding speelden, en 
de oudste nog in leven zijnde speler van Volhar-
ding 1 komen in het boek aan bod. 

Natuurlijk wordt in ‘Volharding dat is onze naam’ 
ook stilgestaan bij de promotie naar de hoofd-
klasse in 1990, het seizoen 1995/96, eveneens 
een topjaar in de historie, dat begon met deelna-
me aan de Amstel Cup en eindigde met het kam-
pioenschap in de eerste klasse, en de derby der 
derby’s in het Land van Cuijk: Volharding-SSS’18. 

In het boek staan naast tientallen historische, 
vaak unieke foto’s, tevens foto’s van alle teams en 
commissies die Volharding telt in het jubileumjaar 
2014. 

Aansluitend start om 19.00 uur de jubileumrecep-
tie, gevolgd door een reünie, waarvoor onder meer 
alle (oud-)leden voor zijn uitgenodigd. Op zaterdag 
31 mei vindt op sportpark Soetendaal vanaf 09.00 
uur een groot toernooi voor de F- en E-jeugd 
plaats. ’s Avonds vanaf 20.30 uur staat in de feest-
tent de populaire rockformatie Beethoven op de 
planken. Het tentfeest wordt op zondag 1 juni van-
af 12.00 uur muzikaal afgesloten met een kapel-
len- en smartlappenfestival. Dit festijn wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met smartlappenkoor 
Van Heure Zinge. Kaarten voor zowel Radio 538 
dj’s on tour als het optreden van Beethoven zijn te 
bestellen via de website van Volharding en tevens 
verkrijgbaar bij Plus Verbeeten in Vierlingsbeek.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Maasvlakte 2:
7 mei zijn we met een volle bus naar Rotterdam 
geweest waar we de Maasvlakte 2 hebben be-
zocht. Een plan waar zo’n 25 jaar aan gewerkt 
gaat worden. We kregen in het voorlichtingscen-

trum een goede uitleg met dia’s hoe dit plan tot 
stand is gekomen en hoe en wanneer de werk-
zaamheden gedaan worden. In 2008 is begon-
nen met het opspuiten van zand om zo een nieuw 
stukje Nederland te maken. Nadat we hierover wa-
ren geïnformeerd maakten we samen met de gids 
een bustoer over de Maasvlakte. Zeer indrukwek-
kend en interessant. Daarna was er een lekkere 
lunch en ’s  middags maakten we een boottocht 
door de haven van Rotterdam. De dag werd afge-
sloten met een heerlijk diner bij de 4 Linden.
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De Duitse inval op vrijdag 10 mei 
1940 in Vierlingsbeek.
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 werden er rond 
middernacht explosies en schoten gehoord in de 
buurt van Siebengewald. Het is aannemelijk dat er 
toen bomen met behulp van explosieven als versper- 
ring over de wegen zijn gelegd. Een aanwijzing dat 
men ernstig rekening hield met een Duitse inval.
In de vroege ochtend van 10 mei komen er Duitse 
vliegtuigen over Vierlingsbeek en is de oorlog, ook 
hier, een feit. Op hetzelfde moment naderen er 
Duitse soldaten per fiets, vanuit Bergen, de aanleg-
plaats van de veerpont. Daar staat dan nog een 
stoomwals waar ze zich achter verschuilen, ze ver-
wachten kennelijk geen tegenstand. Ze blijven daar 
de hele dag.
Bij het veerhuis staat een kazemat bewapend met 
een zware mitrailleur en bemand door Nederlandse 
soldaten en militaire politie. Deze willen verhinderen 
dat de Duitsers de veerpont gaan gebruiken en la-
ten die met behulp van een explosief zinken, wat 
pas bij de 2e poging lukt.
Ondertussen vertrekt de familie Van den Boogaard 
naar een veiligere plaats.
Daarna blijft het de gehele dag stil aan de Maas. 
Dat was anders verderop richting Vortum-Mullem. 
Bij kazemat 54 S, vlakbij het veer naar Afferden 
wordt volop strijd geleverd. Daar sneuvelen dan 
verschillende soldaten o.a. 3 Nederlanders en een 
was er zwaar gewond, die gelukkig later weer op-
knapte. 
Om 17.00 uur krijgen de Nederlandse soldaten be-
vel zich terug te trekken.  
Rond 18.00 uur steken de Duitse soldaten de Maas 

Symphonica in Sporto:
Samen met de kinderen van de basisschool heb-
ben woensdag 14 mei zo’n 200 KBO-leden en 
opa’s en oma’s meegedaan aan een activiteit van 
Symphonica in Sporto. We werden ontvangen met 
koffie en Bèkse koek en kregen “les” en uitleg wat 
ervan ons verwacht werd. Het werd een hele 
mooie en gezellige happening rond de basis-
school. Het softvoetbal was een reuze knaller met 
steeds wisselende teams en Pol van Boekel als 
scheidsrechter. De uitvoering van de gezamenlijke 
dans met zang door Merel Klaassen was geweldig. 
Ook de toegestroomde ouders en kijkers werden 
uitgenodigd mee te dansen. Dat betekende dat
de teller van dansende mensen op 690 uitkwam. 
Geweldig wat een opkomst. 

VOLGENDE ACTIVITEIT:
De volgende activiteit staat gepland op 19 juni 
wanneer een fietsdag wordt gehouden. Informa-
tie volgt.

Kiendata:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 30 mei en 13 juni Aanvang: 14.00 uur 

De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
bij Concordia  Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Joffershof Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag in het Joffershof 
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur 
en van 10.30 - 11.30 uur in het Joffershof                                   
 Info 631232

Wilt u lid worden, meldt u aan op 
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar 
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het 
secretariaat 631919

Woensdag 11 juni  
Workshop Linedance 

Op woensdag 11 juni zal 
Dansschool Verhoeven 
in Venray een workshop 
Linedance, voor alle le-
den die zich daarvoor op-
gegeven hebben, verzor-
gen. We beginnen met een 
kopje koffie en later op de 

avond zullen ons nog een paar borrelhapjes aan-
geboden worden.

Locatie : Dansschool Verhoeven in Venray
Vertrek : 19.00 uur  ’t Vrijthof (de chauffeurs   
  krijgen persoonlijk bericht)
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over, met de boot van de gemeente Bergen, nie-
mand had er aan gedacht deze te verbergen of on-
bruikbaar te maken. 
Zij beginnen meteen met een ponton brug te bou-
wen. Op zaterdag is deze klaar en steken de Duit-
sers massaal de Maas over.
Mevr. van den Boogaard schrijft in haar dagboek: 
“Het geeft een wanhopig gevoel, dat je daar niets 
aan kan doen. Het is bijna niet te dragen, dat die 
brug zonder stoornis klaar komt en dat ze met ka-
nonnen en allerhande oorlogstuig onze jongens te-
gemoet gaan”.  
Werkgroep: 70 jaar leven in Vrijheid, een gezamen-
lijk project van  Bibliobeek en De oude Schoenen-
doos.

Verkeer op terrein Maaszieken-
huis gestroomlijnd
Maasziekenhuis Pantein treft een aantal maatregelen 
om het verkeer en het parkeren op zijn terrein beter 
te stroomlijnen. De laatste tijd is er steeds meer spra-
ke van wildparkeren op het binnenterrein tussen de 
parkeergarage en het ziekenhuisgebouw. 

In combinatie met (openbaar) vervoerstromen tijdens 
de spitsuren levert dit regelmatig vervelende ver-
keerssituaties op.  Als er geen sprake is van een bij-
zondere situatie dan horen bezoekers te parkeren op 
de parkeerplaats of in de parkeergarage.

Terreinbeheerders
Om dit tegen te gaan worden binnenkort de plekken 
waar wild wordt geparkeerd met paaltjes afge-
schermd. Dit geldt uiteraard niet voor de invalidepar-

Jazz Overloon 2014 
Vrijdag 30 mei 2014 19.30 uur 
Editie hapjes night

Ook dit jaar trapt het Openluchttheater Victoriaklef 
het seizoen weer af met Jazz Overloon. Een variatie 
van swingende en ongedwongen live muziek, uitge-
voerd door verschillende bands. En als het weer het 
even toelaat, vindt alles plaats in de buitenlucht, in 
en rond ons theater. De avond krijgt een bijzonde-
re sfeer door het gekozen thema: de “hapjes night” 
editie. We nodigen iedereen uit om gezellig eigen 
hapjes mee te brengen. Rond de bands en de hore-
ca zullen voldoende (picknick)tafels staan zodat on-
gedwongen van de zelfmeegebrachte hapjes geno-
ten kan worden. En om het nog leuker te maken: de 
entree is gratis!

Het programma ziet er fantastisch uit. 

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom om eerst 
te genieten van een lekker kopje koffie en te wen-
nen aan de ambiance. Mocht het weer het buiten-
spelen niet toelaten, dan hebben we op het binnen-
terrein van het museumpark een tent staan.

Om 20.00 uur wordt u welkom geheten in het the-
ater. 

Fanfare Vriendenkring bijt vervolgens de spits af. 
Een uur lang brengen zij op eigentijdse wijze uitslui-
tend Jazzy nummers. Een verrassend optreden van 
de fanfare dus!

Daarna gaat het feest verder op het horecaplein 
rond het openluchttheater. De 3-mans formatie 
“Trio Tres” brengt voor ons rokerige jazz met een 
tikkeltje Latin. We zijn heel erg blij dat we dit trio be-
reid hebben gevonden op Jazz Overloon te komen 
spelen. 

Vervolgens zal  Sail Jazz kapel Eindhoven u verras-
sen met swingende Dixieland muziek.

En tot slot. De afsluiter van Jazz Overloon 2013 en 

nu ook van 2014. Laat u meeslepen tot in de late 
uurtjes met niemand minder dan bluesgitarist “Lit-
tle Boogie Boy”. Hij zal weer zorgen voor een dam-
pend optreden met onvervalste bluesmuziek.

Kortom: het belooft super gezellig te worden. Neem 
heerlijk de door u thuis gemaakte hapjes mee!

De entree is gratis en bij slecht weer vindt het eve-
nement plaats in de tent.

Vrijdag 30 Mei 2014, aanvang 19.30 uur Open-
luchttheater Victoriaklef, gelegen in het park 
van het Oorlogs- en Verzetsmuseum. De in-
gang is naast restaurant Museumzicht.

Voor meer informatie kijk op: 
www.openluchttheateroverloon.nl

Bij Bibliobeek!
Ambachtelijk-uniek-eerlijke en duurzame produc-
ten te koop. Deze zijn handgemaakt op Bronlaak, 
woon-werkgemeenschap voor mensen met een 
bijzondere zorgvraag.

In de vitrine nu kaarsen –koolzaadwas- in lente-
kleuren. Natuurlijk ook de bijenwas- en regen-
boogkaarsen.

Nog vele andere mooie cadeautjes zoals sleutel-
hangers, handbeschilderde zijde, raamhangers-
kristal/hout, engelen, vilten stenen.

Pinkstermaandag 9 juni open dag,                   
wees welkom op Bronlaak.

Bezoekadres: Gemertseweg 36  
5841 CE  OPLOO 
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DRIE LAATSTE NAMEN MAKEN 
LINE-UP COMPLEET
Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat! 
Wat? Een complete lin-up. Want met de beves-
tiging van drie nieuwe namen is het rijtje namen 
voor Op De Tôffel 2014 helemaal volledig. Bells Of 
Youth (foto), D Deadly en Tommy Ebben zijn dan 
wel de laatste drie maar ook weer niet de eersten 
de beste.

DE HUMOR LIGT OP STRAAT
Voor wie dacht dat het programma van Op De Tôf-
fel compleet was hebben wij een teleurstellende 
mededeling, de trouwe bezoeker van Op De Tôf-
fel zat er al op te wachten… Ter verhoging van de 
feestvreugde is er ook dit jaar weer straattheater. 
Twee acts komen het Vrijthof onveilig maken en 
zorgen ervoor dat er tijdens ODT14 ook nog gela-
chen kan worden: Jezus’ Miracle Lab (Jezus is te-
rug op aarde!) en Het Zaligheidsbevoel (n zalvende 
gelukzaligheid, HEERlijk ontspannen). Zoek ze op 
of kom ze tegen. Laat je verrassen, maak het mee 
en geniet ervan!

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZONDAG 22 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK 
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS

NO MAN’S VALLEY | D DEADLY | ANDRÉ VAN 
DEN BOOGAART | ERIC DEVRIES | WOLF IN 
LOVELAND | MISS MOLLY & ME | DOTAN | 
ANNEKE VAN GIERSBERGEN | TOMMY EBBEN | 
THE SILVERFACES | THE HARD WAY | PSYCHO 
44 | AFTERPARTEES | KNARSETAND | BELLS OF 
YOUTH | COELY | JEBROER | TOWN OF SAINTS | 
TAYMIR | JEZUS´ MIRACLE LAB | HET 
ZALIGHEIDSGEVOEL

www.opdetoffel.nl | @opdetoffel | #ODT14

keerplaatsen, kort-parkeerplaatsen (kortstondig ha-
len/brengen) en de speciale parkeerplaatsen voor de 
spoedeisende hulp en verloskundigen. Het Maas-
ziekenhuis schakelt ook drie terreinbeheerders in die 
overdag het parkeergedrag in de gaten houden en 
zo nodig daar mondeling of schriftelijk actie op zullen 
ondernemen.

Halte Buurtbus
Ten aanzien van het openbaar vervoer wordt er een 
officiële halte voor de buurtbus ingericht nabij de 
hoofdingang van het Maasziekenhuis. De buurtbus 
stopte al wel op het binnenterrein van het zieken-
huis, maar dit was officieus en werd oogluikend toe-
gestaan. Met de aanleg van een halteplaats is dit nu 
geformaliseerd.

Het wild parkeren links op het voorterrein van 
Maasziekenhuis Pantein is binnenkort verleden tijd. 
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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
Zondag en Dinsdag gesloten

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 zetfouten onder voorbehoud

Enige tijd geleden is er bij ons een sleutel gepost.
Deze is echter niet van ons.

Dus
Wie is er een sleutel kwijt? 

Poortsleutel en huissleutel met rood label.
De eigenaar mag deze ophalen bij 

Burggraaf 16 in Vierlingsbeek.
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.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



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

Fons Peltenburg

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

    � Alle soorten feesten tot 1200 personen
    � Compleet verzorgde catering
    � Tapverhuur met toebehoren
    � Koffietafels
    � Vergaderingen
    � Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Erkende bromfietsopleiding�
E achter B (aanhangwagen)�

Tel. 0478 - 571 876

Warme Bakker Degen
Reclame: 2 t/m 7 juni
 ●	Rijst + slagroom € 10,25
 ●	8 Broodjes + 2 gratis
 ●	Grof volkorenbrood € 1,95
Reclame: 10 t/m 14 juni
	 ●	Stropdasvlaai € 10,25
 ●	8 Worstenbroodjes + 2 gratis
 ●	Lôns Mikske € 2,25

 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.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

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl 

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

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

Colors@Home is hèt adres voor uw interieur. Voor iedere 
stijl en elk budget hebben wij een mooie oplossing op 
het gebied van behang, gordijnen, harde- en zachte 
vloeren, raamdecoratie en kleur- en interieuradvies.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

UW WOONSPECIALIST

 

 
 
 
 

De allernieuwste fietsmodellen 
zijn weer binnen 

 
Elektrische-, Stads-, Hybride-, Race- en 

MTB fietsen 
 

Loop eens binnen en 
 fiets naar buiten. 

 
 

 Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl website: www.fransthijs.nl 
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