Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
2 juni 2015,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
30e jaargang no. 11

27 mei 2015

Open dag KDV Vuurtoren
en
PSZ Pompelientje
in
Vierlingsbeek
Op 30 mei 2015 is iedereen van
14.00 tot 17.00 uur van harte welkom
op de open dag van kinderdagverblijf
De Vuurtoren en peuterspeelzaal Pompelientje
van Spring Kinderopvang, gevestigd
aan de Pastoor Jansenstraat 23.
Sinds april zijn peuterspeelzaal Pompelientje en
kinderdagverblijf De Vuurtoren gevestigd binnen
één gezamenlijke ruimte van Het Joffershof.
Om te laten zien hoe zij samenwerken,
organiseren de medewerkers een open dag in
samenwerking met Het Joffershof.
Tijdens de open dag zijn er verschillende
activiteiten. Zo kunnen kinderen spelen met een
parachute en tekenen in scheerschuim.
Om 14.30 en 15.30 uur zijn er speciale
beweegactiviteiten. Ook kan er binnen en buiten
worden gespeeld. Medewerkers van Spring zijn
aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien
en om vragen te beantwoorden.

Op 1 juni 2015 zijn

Piet en Jo
van den Boogaard - Van Kempen

Spring Kinderopvang

Spring Kinderopvang ondersteunt ouders in de
regio Oost-Brabant en Noord-Limburg al ruim
40 jaar bij de opvoeding van kinderen van
0 tot 13 jaar. Vakkundige pedagogisch
medewerkers geven actief aandacht aan ieder kind
in een veilige en sfeervolle omgeving. Met een
doordacht activiteitenaanbod draagt Spring bij aan
een optimale ontwikkeling van kinderen en
bezorgt ze een leuke tijd. Spring verzorgt opvang
op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen,
buitenschoolse en tussenschoolse opvang,
gastouderopvang en vakantie-opvang.

50 jaar getrouwd.
Deze prachtige mijlpaal wordt
op zondag 31 mei gevierd.
Richard
Johan, Christel, Luuk, Milou, Rens
Frits, Annemieke, Isa, Sam, Hanna
Willemien, Ernst, Loes, Rick, Gijs

Kijk voor meer informatie op:
www.spring-kinderopvang.nl
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4 juni
8 juni

KBO: Fietsdag
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
10 juni
VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen
vertrek om 13.15 uur met de fiets vanaf
het Vrijthof
14 juni
Gêf ‘t dûr : Pruuve van ége bojjem;
In de prachtige tuin en boomgaard van
Huub Siebers nabij de joden
begraafplaats.
18 juni
Zonnebloem: Gemeente middag
Maashees
21 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni
VOVG: Fietstocht met partner of introducé
27 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
28 juni
Harmonie de Herleving: Zomerconcert bij
de watermolen
5 juli
Symphonica in Sporto: Grande Finale 		
Vrijthof aanvang 13.00 uur
11-12 juli Outlands Open Air 2015
13 juli
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
25 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen 		
ophaalronde oud ijzer!
In augustus kunt u Valentinus weer 		
bellen.
7-11 aug Kermis Vierlingsbeek
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
9 aug Vanaf 12:00 uur start kaartverkoop
Bèkse Biercantus 2015
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
20-23 aug Kindervakantie werk Vierlingsbeek en 		
Groeningen
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gêf ‘t dûr/Beek Beweegt:
Bekse Bruggeloop
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20.00 uur in
Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de
grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om
19.30 uur bij De Wildeman
14 sept Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
26 sept Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
28 sept Zonnebloem: Boottocht

Van de redactie:
●

●

●

●

De IJsheiligen zijn geweest net als Moederdag. Dat is genieten in de tuin nu de perkplantjes en (hang-)potten "groen licht hebben
gekregen", vorstvrij dus.......
Alweer de laatste volle week van de maand
mei, nog even doorzetten, de schoolvakanties
beginnen pas rond 17 juli! Voor de
eindexamenkandidaten kan er als het goed
is al eerder gefuifd worden en daarna
genieten van een welverdiende vakantie!
Militracks Oorlogsmuseum Overloon: een
grandioos en indrukwekkend evenement met
deelnemers en gasten uit heel veel landen.
Een dikke pluim voor de organisatie en de
Overloonse gastvrij- en vriendelijkheid!
Volgend jaar bestaat het Oorlogsmuseum
70 jaar.
We kunnen er heen op de fiets maar door
de vele nationaliteiten wanen we ons in het
buitenland. Een mix van heden en verleden,
van stilte, respect en ontspanning.
Pas op voor de kippendief!! Het schijnt dat
Reintje de Vos de laatste weken actief op
zoek is naar loslopende kippen. Er zijn al op
verschillende plaatsen kippen verdwenen.

AGENDA:
2015:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
28 mei VOVG: Wandeling met de schaapskudde o.l.v. Frank van der Zanden
door de Maasheggen
29 mei MVC’64: Quizavond 20.00 uur
30 mei MVC’64: Buitentoernooi 10.00 uur
30 mei Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
30 mei Smartlappenkoor “Van Heure Zingen”:
optreden in ‘t Joffershof
30 mei MVC’64: Feestavond 21.00 uur
31 mei Groenings koor: Optreden in Brüggen 		
(Dld)
2 juni
Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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28 sept
1 okt
6 okt
8 okt
12 okt
13 okt
16 okt
20 okt

24 okt
29 okt
31 okt
3 nov
4 nov
9 nov
14 nov
15 nov
16 nov
19 nov
20 nov
26 nov
28 nov
1 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
19 dec

2016:
2 jan
9 jan
13 jan

VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers
vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20.00 uur in
Joffershof
VOVG: Italiaanse keuken met Margriet
Leenders 18.30 uur bij Concordia
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek
vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
VOVG: Bloemschikken met Irma van 		
Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in
Groeningen
Bèkse Biercantus 2015
KBO: Excursie
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20.00 uur in
Joffershof
VOVG: Rayonavond
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
CV de Keieschieters: Prinsenbal
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
Lezing door de Hartstichting in de
Vier linden om 19.30 uur
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
KBO: Sinterklaas in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20.00 uur in
Joffershof
VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot 		
16.00 uur bij Concordia
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus 		
weer bellen.

16 jan

CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
16 jan
CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 t/m 9 febr CARNAVAL
27 febr Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
26 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
30 apr
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
28 mei Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
2-4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
Data voor Agenda?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Vieringen
en
intenties
mei - juni
31 mei:
10.00 uur: Kerk Vierlingsbeek:
Viering uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk
Piet en Jo van den Boogaard - van Kempen.
2 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
7 juni:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Johannes Deenen
en Gerardina en Mina Jans, Cas Bartels, overl. ouders Camps – Gerrits.
9 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
16 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
21 juni:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering.
Kinderkerk.
Intenties: Nellie Raafs - van Hout.

Ophalen oud papier (i.p.v. december
2015): Gilde, tel. 06-43246914
CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
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Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222.
De kosten van een intentie zijn € 10.-

23 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
30 juni:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
5 juli:
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Cas Bartels, Toon Voesten en overl. fam.

Overleden:
Tonnie Brakels - Odenhoven, 89 jaar.
Corry Hendriks - Borghs, 80 jaar.

Intenties:

(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek.

Kinderkerkdienst

Dankbetuiging

Hallo, Ik ben Noor en ik ben 10 jaar oud.
Zondag 17 mei was er voor de eerste keer kinderkerk.

Op 5 mei is overleden onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

“Tonnie Brakels-Odenhoven”

In de kinderkerk gaan we net als in de echte kerk
zingen en lezen, maar dan makkelijker dat kinderen het begrijpen. In de kinderkerk werd met een
verhaal uitgelegd waar het over ging en we gingen
een puzzel maken met z'n allen. Deze keer gingen
we ook een puzzelblad maken, maar soms gaan
we ook knutselen. Moeilijke woorden worden uitgelegd en daar praten we dan over.
Het was makkelijker te begrijpen dan de echte
kerk, maar het was niet kinderachtig. Oudere kinderen kunnen meedoen, want het is leuk en niet alleen voor kleine kinderen.
Jammer dat het maar zo kort was. Komen jullie
21 juni ook? Het is voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar. Ook als je wat ouder bent, maar de kerk
nog wat moeilijk vindt, ben je welkom.
We beginnen na de opening en komen voor de
communie weer terug in de kerk. Je kan ook
zonder je ouders komen, er zijn altijd wel kinderen.

Het lijkt als de dag van gisteren,
Maar voor verdriet staat geen tijd.
Afscheid nemen is moeilijk, maar de vele
herinneringen koesteren wij samen.
Wij willen daarom iedereen bedanken
die ons op welke wijze dan ook
hebben gesteund.
Het heeft ons erg goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Brakels

Nog helder van geest en uitzonderlijk bij de tijd, is geheel onverwacht van ons heengegaan
onze geliefde moeder en oma

Groetjes, van Noor

Fini van den Bergh-Derks
echtgenote van

Jan van den Bergh †
* Groeningen, 29 april 1923

† Boxmeer, 24 mei 2015

Graag willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bloemen en
felicitaties die wij hebben ontvangen voor
ons 50 jarig huwelijk.

Jos en Betty
Joris
Laura en Joep
Igor en Pascalle
Harrie en Karin
Margreet †

Een speciaal woord van dank aan de buurt
voor het versieren en uithangen van de
vlag.

Merletgaarde 37
5821 BW Vierlingsbeek
Corr. Adres: Langeweg 53
5801 XW Venray
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 30 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Laurentius te Vierlingsbeek, gevolgd door de begrafenis op het
R.K. kerkhof aldaar.

Het was een onvergetelijke dag.

Vrijdag kan er van 18.30 tot 19.30 uur afscheid genomen worden in uitvaartcentrum
Schrijen, Hollesteeg 1a te Boxmeer.
Samenkomst voor de uitvaartdienst om 10.15 uur in de kerk waar gelegenheid is om schriftelijk te
condoleren.

Wim en Annie Bouten
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Dodenherdenking Vierlingsbeek 4 mei 2015

een kopje koffie of thee) ervaringen en informatie
uit te wisselen om de kans op succes tijdens de
Nijmeegse 4-daagse zo groot mogelijk te laten zijn!
We zorgen voor een leuk programma en vanuit
fysiotherapeutisch perspectief geven we u
informatie over de laatste voorbereiding, het
voorkomen van blessures en behandelmogelijkheden tijdens de 4-daagse.
Natuurlijk is dit ook een leuke gelegenheid om
andere lopers te ontmoeten en zo samen toe te
leven naar dit fantastische evenement!

Gaat u de Nijmeegse 4-daagse
lopen?
Dan helpt Fysiotherapie van
Dongen u graag op weg!

Schrijf u in door:

een mail te sturen naar fysio.dongen@planet.nl
te bellen naar 0478-631830
een WhatsApp te sturen naar ons Fysio WhatsApp
nummer 0634668887

Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een
avond georganiseerd voor deelnemers aan de
Nijmeegse 4-daagse. Deze avond is zo enthousiast
ontvangen dat we deze avond ook dit jaar weer
willen organiseren!
Op vrijdag 12 juni 2015 van 19.30 uur tot 21.00 uur
is er een gezellig samenzijn in ons gezondheidscentrum. Doel hiervan is om (onder het genot van

P.S. Er zijn al behandelingen in de 4-daagse week
ingepland dus wilt u verzekerd zijn van een
behandeling op een voor u gewenst tijdstip kunt u
het beste z.s.m. contact opnemen.
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024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl).
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b,
6581 AC Malden.

Vierlingsbeek/Groeningen

Verslag dagtocht

Samen eten				

Woensdag 13 mei was de dagreis naar Eersel en
omgeving. We werden welkom geheten in Streekmuseum de Achtzaligheden met koffie en vlaai.
Daarna kregen we een diapresentatie te zien. Daarna had ieder voldoende de tijd om het museum en
de kruidentuin te bezichtigingen. Ook kon men oudHollandse spelen doen die zowel buiten als binnen
stonden opgesteld. Met de bus gingen we naar ons
adres voor een lekkere koffietafel. Daarna maakten
we met de bus een tocht langs diverse smokkelroutes in de Kempen. De gids vertelde heel smakelijk en duidelijk over de arme Kempen en het smokkelen van velerlei soorten artikelen. Bij de abdij van
Postel maakten we een wandeling over hun terrein
waarna we een heerlijk plekje zochten op het terras. Na een lekker Belgisch pintje of een hele grote
ijs gingen we weer richting Eersel waar we afscheid
namen van de gids. Daarna begonnen wij alweer
aan de thuisreis en na een heerlijk diner waren we
omstreeks 20.00 uur weer in Vierlingsbeek. Mede
dank zij het prachtige weer hebben we een hele
mooie dag gehad.

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op woensdag 27 mei om 17.00 uur bij koffiehuis “’t Genot” in
Vierlingsbeek.

Fietsdag 4 juni

De jaarlijkse fietsdag staat weer voor de deur. We
vertrekken om 9.30 uur bij de kerk. Het is nog een
verrassing waar de tocht naar toe gaat. Rond
16.30 uur zijn we weer thuis. Aanmelden kan tot
27 mei bij Marius Cuijpers, Overambt 30.

Voordelige kaartje ZOO PARC Overloon
Zoo Parc Overloon is overgenomen door Libéma.
Libéma biedt voor u dit jaar voordeelkaartjes aan
voor de prijs van € 9,- (kassaprijs € 16,-).
Echter deze kaartjes zijn maar geldig tot en met
31 maart 2016.
U kunt via de KBO kaartjes bestellen tot 15 juni
2015 bij Jos van Boekel, Hulder 6. U kunt zoveel
kaartjes bestellen als u wilt. Betaling graag via de
bank op de rekening van de KBO:
NL51 RABO 0154 3045 06 met vermelding van:
“kaartjes Zoo Parc” en het aantal kaartjes.
De kaartjes worden thuis bezorgd. Wilt u de kaartjes al vóór 15 juni gebruiken, geef dit dan persoonlijk door aan Jos.

De vaste activiteiten van de KBO zijn

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij
Concordia
Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in
het Joffershof
Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur.
Donderdag: van 13.00-14.00 uur
Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur
in het Joffershof
Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 14.00 - 16.00
uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het
Joffershof
Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
13.45 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst
alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

Kienen

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 29 mei, 12 en 26 juni. Aanvang: 13.45 uur

Seniorenbios

Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvolgende film op dinsdag 9 juni 2015 met de bijzondere
film: “ZWEI LEBEN”.
Het verhaal:
Katrine is opgegroeid in Oost-Duitsland en woont al
20 jaar in Noorwegen. Ze is het kind van een Duitse
soldaat en een Noorse vrouw die een relatie hadden tijdens WO II. Na haar geboorte werd Katrine
in een weeshuis geplaatst. Jaren later weet ze de
DDR te ontvluchten en vindt ze haar moeder terug
in Noorwegen. Wanneer een advocaat haar niet
lang na de val van de muur vraagt om te getuigen
in naam van de ‘kinderen van de schaamte’ in een
rechtszaak tegen de Noorse staat, weigert Katrine
dit: ze heeft er geen enkel belang bij in haar
verleden te duiken. Geleidelijk komen haar donkere
geheimen naar boven en wordt duidelijk dat de
Stasi, de geheime dienst van de DDR, een grote rol
gespeeld heeft in het leven van deze kinderen.
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd
tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). Het is noodzakelijk tevoren
te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer

Multi Functioneel Centrum
Vierlingsbeek.
Beste inwoners van Vierlingsbeek en
Groeningen, hierbij publiceren de besturen van
Stg. J.O.C. en Joffershof ter informatie een brief
die verstuurd is namens onze organisaties aan
het College en Raadsfracties van de gemeente
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Boxmeer. Tevens is er een afschrift naar de
Dorpsraad.

ring. De renovatie werkzaamheden zijn veelal door
vrijwilligers van het J.O.C. verricht. Bij een gedwongen verhuizing zou er dus niet alleen sprake zijn
van inlevering van passende ruimtes, maar ook van
een grote kapitaalvernietiging en een minachting
van de vrijwilligers.

Geacht College, Leden raadsfracties.
De laatste tijd is het eventuele nieuwe Multi Functionele Centrum in Vierlingsbeek in het nieuws,
zowel tijdens diverse bijeenkomsten als in de media.
Graag willen de besturen van Stichting J.O.C. en
Stichting Joffershof hier op reageren. Ongevraagd
en ongewild zijn beide stichtingen en met name hun
accommodaties namelijk onderwerp van discussie
geworden.

Bij het Joffershof hebben meerdere gebruikers een
ruimte in gebruik die naar hun persoonlijke behoeften wordt ingericht. Er wordt goed ingespeeld op de
behoeften van de gebruikers omdat de lijnen kort
zijn en in de praktijk flexibiliteit gewenst is en ook
geboden kan worden door goed overleg tussen
gebruikers en bestuur/ vrijwilligers. Momenteel een
ideale situatie. Kinderdagopvang Spring en ouderenopvang "Alles bijeen" zijn ook gehuisvest binnen
het gebouw en zijn niet meegenomen in de plannen
voor het MFC. Ook hier is al veel geld uitgegeven
aan het gebouw en er staat weer een flinke investering in de planning, wat ook weer weggegooid
geld is als men daar weg moet.

In de berichtgeving wordt de indruk gewekt dat de
Stichtingsbesturen van J.O.C. en Joffershof onvoorwaardelijk achter de plannen staan van de werkgroep die mogelijkheden van een nieuw Multi
Functioneel Centrum onderzoekt. Niets is minder
waar: Het J.O.C. en het Joffershof hebben geen
enkele behoefte aan een nieuw onderkomen en
hebben dan ook geen intentie onderdeel uit te
gaan maken van een nieuw Multi Functioneel
Centrum.

Er is nog een belangrijk punt voor de besturen om
vast te houden aan een eigen gebouw: de betrokkenheid van de vrijwilligers. Tijdens interne informatie avonden over de plannen voor het MFC was bij
beide organisaties geen enkele vrijwilliger enthousiast over een overgang naar een MFC en hebben
veel vrijwilligers aangegeven dat zij bij een verhuizing stoppen als vrijwilliger omdat ze hun eigen
identiteit en verantwoordelijkheid kwijt raken.

De besturen van J.O.C. en Joffershof hebben in een
aantal bijeenkomsten met de werkgroep MFC al hun
visie op de plannen gegeven, en deze visie houdt
in grote lijnen in dat wij niet achter de plannen staan
zoals die nu gepresenteerd zijn. Deze opmerkingen
zijn niet in de verslaglegging terug te vinden. Ook
nadat er van onze kant wijzigingsvoorstellen zijn
aangedragen zijn deze in de verslaglegging van de
bijeenkomsten noch in de definitieve versie van het
onderzoeksrapport terug te vinden. Dit verbaast ons
en vinden wij op zijn zachtst gezegd een vreemde
gang van zaken. Het wekt de indruk dat koste wat
kost de (tunnel)visie van de werkgroep de enige
juiste is. De werkelijkheid is dus duidelijk anders.

Wij willen tot slot benadrukken dat wij de werkgroep
vanuit de Dorpsraad erkentelijk zijn voor hun inzet
voor een eventueel nieuw MFC, om zo de toekomst
veilig te stellen voor activiteiten van diverse verenigingen en met name een geschikte accommodatie
hiervoor. Echter, aangezien beide organisaties
over een goede eigen accommodatie beschikken
hebben wij geen behoefte aan een overgang naar
een eventueel MFC in Vierlingsbeek.

Wij hebben destijds onder andere grote vraagtekens
gezet bij de plannen en de financiering hiervan.
Hierop is door de werkgroep vaag en ontwijkend
gereageerd, zowel in de gesprekken als in de
presentatie voor de dorpsbewoners. Tijdens die
presentatie waren verschillende financiële passages
onleesbaar gemaakt, een vreemde zaak die de geloofwaardigheid van de plannen niet ten goede komt.

Namens Stichting J.O.C. en Stichting Joffershof
verblijven wij met vriendelijke groet,
Hanny Willems			
Voorzitter Stg. Joffershof			

Momenteel beschikken beide organisaties over eigen
accommodaties die zeer goed bezocht en onderhouden worden, een situatie die voor ons ideaal is.
Het J.O.C. beschikt over een eigen ruimte voor de
kinderclubs en een eigen ruimte voor het tienerwerk
en Gryphus waarbij moet worden opgemerkt dat alle
clubs met regelmaat ook nog van elkaars ruimte
gebruik maken. Daarnaast beschikt het J.O.C. over
een groot buitenterrein waar met name de kinderclubs regelmatig te vinden zijn. Het J.O.C. heeft de
laatste jaren flink geïnvesteerd in en rond het gebouw. Er is voor € 70.000,- gerenoveerd in met
name het kinderclublokaal en het buitenterrein.
Geld dat verworven is via fondswerving en sponso-

Natasja Stiphout
Voorzitter Stg. J.O.C.
Donderdag 28 mei wordt
er gewandeld met de
schaapskudde van Frank
van der Zanden door het
Maasheggengebied.
We verwachten alle deelnemers om 18:45 uur met
de fiets op 't Vrijthof.
Woensdag 10 juni spelen we een gezellig potje
Boerengolf in Nieuw Bergen. Deelnemers worden
met de fiets verwacht om 13:15 uur op 't Vrijthof.
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Vierlingsbeek:
Het Vogelhuisdorp van
Nederland.

Gèf ‘t dûr : Build and/or Pimp up your
birdhouse
Na de zomer organiseert Bibliobeek enkele workshops waarbij je onder begeleiding van Wim Geurts
een eigen vogelhuisje kunt bouwen en onder begeleiding van Madelon Klippert een vogelhuisje kunt
oppimpen. Hou de site van www.bibliobeek.nl in de
gaten.

Eerste vogelhuisjesmarkt in
Vierlingsbeek
Een groot succes!

Happen en Stappen tussen de vogelhuisjes!
Iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kun
je een prachtige vogelhuis proeverij wandelroute
maken in Vierlingsbeek. De route is 13 km lang
en heeft drie culinaire rustplaatsen; Restaurant de
Vier Linden, Restaurant de Overbeek en
Pannenkoekenrestaurant ’t Genot. Ook leuk om
cadeau te geven. Meer informatie en aanmelden
kan via: www.bibliobeek.nl

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei was de eerste
Vogelhuisjesmarkt in Vierlingsbeek.
Er was veel belangstelling en we weten zeker dat
vele moeders een vogelhuisjes hebben gekregen
op moederdag. Er waren diverse soorten
vogelhuisjes te koop van Vivara, Arie Corstiaans,
Madelon Klippert en Wim Geurts.
Op beide dagen werd door Bibliobeek in totaal
50 vogelhuisjes verloot die geschonken zijn door
werkvoorzieningschap IBN.

Ruim 64.000 krantenpagina’s:
digitaal ‘bladeren’ in bijna
100 jaar historie
BHIC zet drie historische kranten Land
van Cuijk online
Het Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC) heeft de drie oudste regionale kranten
uit het Land van Cuijk gedigitaliseerd.
Ze zijn nu online doorzoekbaar via
www.bhic.nl/kranten. Het gaat om de Graafsche
Courant (1852 - 1945), de Echo (1881 - 1945)
en het Boxmeers Weekblad (1868 - 1945). Voor
lokaal geïnteresseerden en onderzoekers een
bron bij uitstek om grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden te achterhalen.
Met deze krantencollectie is een periode van bijna
100 jaar (ca. 1852 tot 1945) woord voor woord via
internet beschikbaar en doorzoekbaar gekomen.

Historische gebeurtenissen

In deze regionale kranten vind je veel lokale mededelingen zoals geboorten, overlijden, benoemingen
en bekendmakingen van gemeenten, notarissen,
parochies en vervoersdiensten. Daarnaast zijn er
uiteraard nog de advertenties van bedrijven, kleine
zelfstandigen, personeel en contactadvertenties.
Zeer waardevol zijn ook de notulen en verslagen
van allerlei lokale clubs en verenigingen die in deze
kranten werden gepubliceerd. Zij geven een mooi
tijdsbeeld. Verder is het interessant om te zien wat
de kranten vermelden over (inter)nationale gebeurtenissen, rampen en voorvallen tussen pakweg
1852 en 1945. Wat betekende de Tweede Wereldoorlog voor Grave en hoe beleefde Cuijk de

Met de Lokaal-Leven-Lokaal-Besteden-cheques
van PLUS Verbeeten of cash kunt u nog steeds
met hele forse kortingen de mooie kunstzinnige
vogelhuisjes kopen van kunstenaars Madelon
Klippert en Wim Geurts. Ze zijn te verkrijgen via
Tel. nr.: 06-41156271
De vogelhuisjes van Vivara zijn te koop via
www.vivara.nl.
De keramische vogelhuisjes van Arie Corstiaans
zijn te koop via: www.arieskeramiek.nl
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dynamiek. Het repertoire, dat tot dan toe uitsluitend
uit smartlappen bestond, werd langzamerhand uit
gebreid met andere Nederlandstalige nummers van
o.a. Ramses Shaffy en Boudewijn de Groot. Dit in
een op VHZ toegesneden arrangement van Frenk
en met begeleiding van Marjan Geurts op de
accordeon en Joop Verbeeten op de piano. Bij de
diverse optredens van het koor, onder andere op
smartlappenfestivals, zijn het vooral dit soort
nummers waarmee VHZ zich telkens weet te
onderscheiden en die bij het publiek veel waardering oogsten.

koninklijke inhuldiging?
Het gaat om de drie oudste regionale kranten uit
Noordoost-Brabant, in totaal ruim 64.000 krantenpagina’s:
Graafsche Courant, periode 1852 - 1945, verspreidingsgebied stad Grave tot Boxmeer met omstreken.

Hoogtepunt in de afgelopen vijf jaar was ongetwijfeld het smartlappen- en kapellenfestival in 2014.
Een daverend succes! Op vijf verschillende podia
rondom het Soetendaal brachten op die zonnige
zondag zo’n 18 koren en kapellen met veel
enthousiasme het publiek in vervoering. Dit zal dan
ook zeker een vervolg krijgen.
Dieptepunt in het vijfjarig bestaan was het overlijden
van accordeonist Herman Peeters. Het was een
klap voor de koorleden dat deze gezellige muzikant
zo plotseling uit hun midden viel. Het gemis was
bijzonder voor Herman Weijmans, een van de
andere accordeonisten, die zich daarna minder op
zijn plek voelde en besloot ermee te stoppen.
Een eerste lustrum is een goed moment om terug
te blikken: Waarom kiezen zoveel mensen voor
VHZ, terwijl Vierlingsbeek/Groeningen al diverse
andere koren kent? Wat kenmerkt VHZ of -sterker
nog- wat maakt VHZ bijzonder?
Samen met de leden blikken we terug.

Boxmeers Weekblad, periode 1868 - 1945,
verspreidingsgebied Boxmeer en omstreken.

Gezelligheid

Allereerst wordt de gezelligheid genoemd die de
leden aantrekt. Iedereen is welkom, de sfeer is
open en je hoeft niet eens noten te kunnen lezen;
als je maar van zingen houdt mag je erbij.
De saamhorigheid is groot en er zijn geen eilandjes
binnen het koor.

De Echo, periode 1881 - 1945, verspreidingsgebied
Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland.
Het BHIC heeft nog maar een klein deel van de
regionale titels (en jaargangen) online gezet. Later
dit jaar zullen de overgebleven, oudste jaargangen
van de Graafsche Courant, en bovendien de
Udensche Courant online komen.

Zingend presteren

Zingen is leuk. Zeker als het gezellig is. Je kunt
even helemaal los en alle zorgen vergeten. Daarbij
speelt de dirigent een belangrijke rol omdat hij zo
enthousiast is. Hij inspireert de leden en maakt
dat ze tot bijzondere prestaties komen, steeds hun
grenzen verleggen. Hij speelt het klaar om een
koor, met heel veel leden die nooit zangles gehad
hebben, meerstemmige nummers ten gehore te
laten brengen. Dat levert energie waarmee je
-meestal na de bekende derde helft- voldaan naar
huis gaat. Daardoor komt het voor dat je na een
dag werken wel eens moe naar het koor gaat en er
juist uitgerust van terug komt.

VHZ VIERT EERSTE LUSTRUM
30 april jl. was het vijf jaar geleden dat VHZ is
opgericht. De belangstelling was al vanaf het begin
groot en onder leiding van Mirja de Rijck werden
enthousiast de eerste smartlappen ingestudeerd.
Mirja is zangeres, geen echte dirigent, en zij was
blij toen Frenk van Aggelen 8 maanden later het
stokje over nam. Hij bracht een stuk professionaliteit in, in het begin vooral door te gaan spelen met

Vrijblijvendheid

Het feit dat niet wekelijks, maar om de twee weken
wordt gerepeteerd maakt het voor velen makkelijker
om zich aan te sluiten. Daarbij is er ook sprake van
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vrijblijvendheid. Je bent nooit verplicht om te komen
en hoeft je dan ook niet schuldig te voelen als je
een keer niet kunt komen.

nemers die onder leiding van Joop van Dijk uit
Maashees, de basistechnieken van het koperslaan
beoefenen. Joop, gildebroeder en secretaris van
Koperslagersgilde ’s-Hertogenbosch, beoefent het
koperslaan al een 25 jaar en wil zijn passie voor dit
ambacht graag uitdragen. Beginnend met het
bewerken van koperdraad, nee nee niet elders
geleend maar eerlijk opgespaard uit klussen door
en in het HCB, zal Joop samen met de deelnemers
toewerken naar een eenvoudig op de natuur
geïnspireerd koperen schaaltje op voet.

Nieuwe mensen, nieuwe initiatieven,
meer betrokkenheid in de
gemeenschap.

Je komt bij het koor in contact met mensen die je
niet kende en buiten het koor niet direct zou treffen
en dat maakt het bijzonder. Zo ontstaan er allerlei
nieuwe contacten. Het bruist soms van de ideeën
die aansluiten bij of zelfs de bron zijn voor nieuwe
initiatieven die in het dorp ontstaan en daarmee
een impuls geven aan het samen wonen en leven
in het dorp.
De koorleden gaan hun eerste lustrum vieren met
een concertreis naar Amsterdam op zaterdag
6 juni. Daarbij vindt er onder meer een optreden
plaats in het Vondelpark. Uiteraard zal deze dag
op gepaste wijze in het eigen dorp worden afgesloten met een daverend feest!

Actie in
HobbyCentrum
Boxmeer

En natuurlijk hoopt Joop en het HobbyCentrum
Boxmeer, dat na de workshop een groepje deelnemers overblijft die het koperslaan actief blijven
beoefenen. Dat hoeft niet steeds alleen nieuw werk
te zijn, ook reparatie en restauratie van koperwerk
behoort hier toe, zoals de praktijk ook al aangeeft.
Na de workshop koperslaan, die tot de zomervakantie loopt, start de workshop sieraden maken
gevolgd door emailleren, edelsmeden, edelsteenslijpen, zilversmeden, enz.
Al deze workshops linken aan elkaar en brengen
de deelnemers een toenemende vaardigheid.

HobbyCentrum Boxmeer (HCB)
bruist van activiteiten. Een hele serie
nieuwe workshops en hobbytechnieken zijn gestart
en staan op stapel. Het HCB breidt uit en is bezig
met het inrichten van een aanvullende hobby- en
opslagruimte, enz.Al deze activiteiten zijn mede
mogelijk gemaakt door onlangs verkregen subsidies.
Onlangs sloten we in het HCB de workshop blikknippen af. Het was de eerste van een opeenvolgende serie workshops in creatieve metaalbewerking. Een druk bezochte workshop met maar liefst
10 aanmeldingen. Onder leiding van
Greet Schuurmans uit Wanroij, zeer ervaren in deze
techniek, zijn er door de deelnemers een aantal beslist leuke werkstukken gemaakt. Enkele daarvan
zijn nu te bezichtigen op de expo in de bieb.

Op dit moment loopt er een expositie van het HCB
in de bibliotheek van Boxmeer in De Weijer.
De zeer gevarieerde expositie toont werkstukken
die door deelnemers van het HCB zijn vervaardigd.
Openingstijden voor de expositie zijn gelijk aan die
van de bibliotheek.
Voor meer informatie over de workshops komt u
gewoon eens gezellig op de koffie bij het HCB aan
de Valendries 28 in Boxmeer, belt u Joop van Dijk,
die de workshops coördineert : 06 53345527 of
neemt u contact op via:
hobbycentrumboxmeer@telfort.nl
Over het HCB, enz.: Peter Ermers, voorzitter,
0485-362311, hobbycentrumboxmeer@telfort.nl,
Of via: www.hobbycentrumboxmeer.nl

Als mantelzorger in gesprek met
de professional
U zorgt voor een hulpbehoevende ouder, of een
kind met een beperking, of een chronisch zieke in
uw omgeving. Of opeens wordt een naaste ziek.
Voor U het weet bent u mantelzorger. U krijgt te
zie vervolg op pagina 12

Op 4 mei zijn we begonnen met de workshop
koperslaan in het HCB. Ook hier een 8-tal deel-
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De deelnemers en winnaars van het Eerste
Beks/Groeningse Voetbal Schiettoernooi:
-Herstel op het hoofdveld: Sportiviteitsprijs
-Attentie attentie Bommelding: 1e prijs
toernooi
-Fam Wijnhoven: 1e prijs kruisboogschieten
-Moi Kedul: 1e prijs voetbal
De overige winnaars waren:
-De Flexers
-De geile gieters
-Fc Wor is de bal
-The Phone House
-Tim ik kijk op je neer Bert
-De Keibuul

Warming up door Esther Buunen
Programma Grande Finale 5 juli 2015
12.00u Een reuze Stormbaan wordt
opengesteld voor kinderen
12.30u Muzikale start
13.00u Ontvangst deelnemende
verenigingen/organisaties
Aansluitend is de opening van de
Symphonie-kar door de gedeputeerde
van de provincie Noord Brabant
13.30u De FINALE van Sport- en
Cultuuractiviteiten voor alle
verenigingen/organisaties
16.45u Prijsuitreiking van de winnaars van
Symphonica in Sporto
17.00u Muzikale afsluiting van de middag
Locatie: Vrijthofplein Vierlingsbeek
Thuis eten is niet nodig want er zijn
lekkere Bekse Bites aanwezig
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vervolg van pagina 10

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onderstaande personen:
Cristien Goumans tel.: 0478-636676 of
06 23 53 28 14
Huub Broens tel. 0478-585009 of kijk op onze
website www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl
Wij komen desgewenst bij u thuis

maken met allerlei hulpverleners, de WMO consulente, artsen enz. Hoe gaat u met hen in gesprek?
Hoe maakt u duidelijk wat u nodig hebt? Hoe geeft
u aan wat u wel en wat u niet kunt of wilt doen?
Wat kunt u doen, zodat u serieus genomen wordt?
Op deze avond krijgt u tips en adviezen hoe u in
gesprek kunt gaan met beroepskrachten. Dit onderwerp wordt door theatergroep “Theducater” aan de
orde gesteld op een interactieve manier.
De bijeenkomst is gratis en vindt plaats op:

Lourdesgroep Maas en Peel.

Datum : dinsdag 2 juni
Tijd
: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie : Catharinahof,
		 Koninginnedijk 252 te Grave.
Voor mantelzorgers in het Land van Cuijk.
Deze bijeenkomst word georganiseerd door het
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, Rigom en
Brabantzorg.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met
Anja van de Akker, Teammanager Zorg en Welzijn
Catharinahof
telefoon: 06-13446681 of via e-mail:
anja.vandenakker@brabantzorg.eu
Bij het aanmelden vermelden, naam en telefoonnummer, woonplaats en aantal personen

Café Brein Boxmeer:
Intimiteit en seksualiteit
Café Brein is een trefpunt voor
volwassenen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH), mantelzorgers,
partners, familieleden, vrienden en
professionals. NAH kan bijvoorbeeld
ontstaan als gevolg van een beroerte,
ongeval, hersentumor, MS, Parkinson
of reanimatie. Kijk voor meer informatie
op www.nahnobrabant.nl.

LOURDESREIZEN
MAAS en PEEL 2015
Elk jaar gaan vele duizenden mensen
uit Nederland en daarbuiten naar
Lourdes. Per trein, vliegtuig, bus of op
eigen gelegenheid. Toch zijn er nog
mensen die heel graag naar Lourdes willen, maar
niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Sedert
1 november jl. zijn wij, mede op initiatief van een
groep pelgrims en enthousiaste
vrijwilligers gestart met de Lourdesgroep Maas en
Peel. Hier kunt u terecht met al uw vragen omtrent
de reis. Door een ervaren reisleiding en vrijwilligers
wordt U bijgestaan voor en tijdens de reis en tijdens
uw verblijf in Lourdes. Er gaan ook verpleegkundigen mee om u begeleiding en zorg te geven die u
nodig heeft. Ook zijn er artsen aanwezig voor
eventueel consult of behandeling. Deze reizen zijn
bestemd voor zieken maar ook voor gezonden
mensen, jong of al oudere.
U bent van harte welkom in onze groep.

Op maandag 1 juni is er weer een Café Brein in
Boxmeer. Deze keer over Intimiteit en
seksualiteit. Een seksuoloog/psycholoog zal
over dit onderwerp komen vertellen.
Er kunnen veranderingen optreden na een niet aangeboren hersenletsel op het gebied van seksualiteit
en intimiteit, zowel op lichamelijk vlak als op psychisch vlak. Bij Café Brein willen we u informeren
over wat de gevolgen en oorzaken kunnen zijn en
hoe u (en uw partner) daar zo goed mogelijk mee
om kunt gaan. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, is het een aanrader om naar de presentatie van Ingrid van Kempen te komen luisteren. Ingrid is seksuologe en psychologe en zal door middel van een presentatie alle aspecten aan bod laten komen omtrent seksualiteit en intimiteit na een
niet aangeboren hersenletsel.

Lourdesgroep Maas en Peel gaat in 2015 twee
keer naar Lourdes per vliegtuig en wel van 3 tot en
met 8 juni, en van 6 tot en met 11 september.
Tijdens het verblijf in Lourdes verblijven wij in een
gerenommeerd hotel waar diverse faciliteiten aanwezig zijn o.a. rolstoelen en aangepaste kamers.

Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur in De Driewiek,
Jeroen Boschstraat 49 in Boxmeer. Deelname is
gratis en aanmelden is niet nodig. De zaal is open
vanaf 19.00 uur. In Café Brein worden wisselende
onderwerpen besproken in een gezellige ontspan-
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• Abonnementen

nen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning,
herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet
steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.
Café Brein is een samenwerking van Pluryn,
Syntein, Pantein, SWZ, Steunpunt Mantelzorg en
MEE Noordoost Brabant. Neem voor meer informatie contact op met Anja Timmerije
anja.timmerije@swzzorg.nl van SWZ zorg,
telefoon 0485-523387, op donderdag en vrijdag
telefonisch te bereiken.

Een abonnement bestaat uit minimaal 4 verschillende abonnementsvoorstellingen. Een abonnement
bestellen kan via het bestelformulier voor abonnementen in het magazine of via internet.

• Loting

De toewijzing van toegangskaarten gebeurt door
middel van een geautomatiseerd lotingsysteem.
Iedereen maakt dus evenveel kans op toegangskaarten!

Om mee te loten:

Papieren bestelformulier: insturen vóór 1 juni 2015
Bij bestellen via internet: insturen vóór 8 juni 2015
Na deze data worden bestelformulieren behandeld
op volgorde van binnenkomst.

Start losse kaartverkoop

Via de website: woensdag 24 juni 2015
Aan de kassa: dinsdag 1 september 2015

Theaterseizoen 2015/2016

• Theaterdiners

Voorafgaand aan de meeste voorstellingen in
Schouwburg Cuijk wordt in het sfeervolle
GrandCafé een theaterdiner geserveerd:
een verrassend driegangendiner voor de
vriendelijke prijs van € 23,50 per couvert.

135 theatervoorstel-lingen & concerten
Een nieuw gebouw, een nieuw seizoen, een
nieuw theaterprogramma vol verrassingen
Schouwburg Cuijk staat aan de vooravond van een
feestelijk theaterseizoen in een prachtig nieuw
gebouw!
Op 26 en 27 september wordt de rode loper uitgerold voor een hernieuwde kennismaking met de
schouwburg, tijdens twee feestelijke open dagen.
Op donderdag 1 oktober opent de Brabantse
komiek Mark van de Veerdonk -met een speciaal
aangepast cabaretprogramma en feestelijke afterparty- het nieuwe theaterseizoen dat ruim 135 spetterende, spectaculaire, humorvolle en ontroerende
voorstellingen en concerten telt. Uit het totale theateraanbod heeft Schouwburg Cuijk gekozen voor
een gevarieerd en toegankelijk programma met
oog voor aanstormend en nieuw talent, en met een
vaste plek voor vertrouwde en gevestigde namen.
Alle denkbare disciplines passeren de revue, van
toneel tot ballet, van klassieke muziek tot ruige pop,
van verrassend variététheater tot ingetogen muzikale kleinkunst en van klaterende komedies tot spetterend slagwerk…
Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal!

www.schouwburgcuijk.nl

Militracks succesvol afgesloten.
Met bijna twaalfduizend bezoekers heeft het
Oorlogsmuseum Overloon zijn jaarlijkse evenement
Militracks boven verwachting afgesloten. Het museum hoopte dit jaar op tienduizend uit te komen
en daaraan is in ruime mate voldaan. Het bezoekersaantal groeide ten opzichte van vorig jaar met
veertig procent. Het evenement verliep rustig en
zonder calamiteiten. Alleen de poging van het
museum om een record te vestigen voor het
Guinness Book of Records strandde helaas. Want
het bleek op het zware parcours niet mogelijk om
de pantserwagens in paradeformatie twee rondes
te laten rijden. Desondanks konden de bezoekers
zich vergapen aan een enorme hoeveelheid historisch materieel, dat in een colonne langs het publiek
werd gevoerd. Inmiddels zijn alle deelnemers met
hun voertuigen weer naar huis en kan het museum
het park weer op orde brengen. Naar verwachting
vindt Militracks in mei 2016 opnieuw plaats.

Het nieuwe TheaterMagazine is bij de abonnementhouders al in de brievenbus gevallen en wordt dan
ook huis-aan-huis verspreid in het Land van Cuijk
& Maasduinen (alsook in het noordelijk deel van
Limburg en het zuidelijk deel van Gelderland). Het
magazine is ook gratis af te halen bij de Toeristische
Ontmoetingspunten en bibliotheken in het Land
van Cuijk. Het nieuwe programma is ook te vinden
op www.schouwburgcuijk.nl
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kind of als u iemand kent die wil komen dansen,
dan mag dat zeker nog. Als je wilt komen kijken en
proberen mee te dansen, dan kan dit op maandag
avond voor de kinderen t/m 12 jaar van half 6 - half
7 (show) en van half 7 - half 8 (garde). Voor de
oudere kinderen vanaf 13 jaar is het op dinsdag de
garde van 7 uur - 8 uur en de show
van 8 uur - 9 uur. Beide avonden in het Joffershof.

Donderdag 21 mei was het zover,
een kampioenswedstrijd voor de meiden van
Des D1 uit Vierlingsbeek.
Ze hielden het spannend tot de laatste minuut.
Toch is het ze weer gelukt!
3x op rij in een seizoen kampioen.
Dit keer geen rozen en een frietje,
maar een welverdiend ritje op de platte kar!

Nog enkele weken en dan is het zover

Pruuve van ège bôjjem
Zondag 14 juni, aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur

In de tuin van de Familie Siebers
De voorbereidingen zijn in volle gang.
De familie Siebers is druk in de weer om alles in
orde te krijgen zodat iedereen de prachtige tuin
met zijn vele soorten fruitbomen kan bewonderen.
In de moestuin staan diversen groente al flink te
groeien, kortom de lente is bezig.
De koks Jack en Stephan laten zich inspireren door
de groentes en fruit die 14 juni volop aanwezig zijn.
Margriet wrijft zich in de handen bij het zien van alles wat er groeit voor haar bloemstukjes die ze gaat
maken met de gasten.

De Bekse Klinkertjes hebben het
seizoen afgesloten en gaan weer
beginnen aan de nieuwe dansen.

Andre heeft er zin in om de zandbak om te toveren
tot een mooie groente en kruidenbak.

De Bekse Klinkertjes hebben alle toernooien
gehad en kunnen terug kijken op een geslaagd
jaar. Alle groepen hebben hun best gedaan en
mogen trots zijn. De hoofdklasse garde mocht
afgelopen jaar weer in de sportklasse dansen. Ook
mocht de hoofdklasse met de show en garde naar
het EK om daar te dansen maar helaas kon dit niet
doorgaan vanwege vakantie van een paar dansers.
We hebben ook ons eigen toernooi in De Pit gehad
en dat is erg goed verlopen. We hebben besloten
om volgend seizoen weer een toernooi te organiseren. Hopelijk komt u dan ook kijken?

Even nog wat plaats zoeken voor een paar lange
tafels met banken en het kan bijna beginnen.
Heb je nog zin om deel te nemen aan deze leuke
zondagmiddag? Het kan nog steeds er zijn nog wat
plaatsen over. Dit mag je niet missen, genieten van
de sfeer, in een prachtig stukje Vierlingsbeek
Aanmelden is mogelijk via http:
//www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr
Tot ziens op zondag 14 juni in de tuin van de
Familie Siebers.

We zijn na de meivakantie weer begonnen met de
nieuwe dansen. Helaas hebben de open lessen
nog geen nieuwe leden opgeleverd maar als u, uw

Hartelijke groet namens Bibliobeek
Team van Gêf ’t dûr.
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VOOR HET ZINGEN
DE KERK IN

VIERMAAL IS SCHEEPSRECHT

Drie keer stond Marco Roelofs al Op De Tôffel en
dit jaar komt de voormalige frontman van Heideroosjes weer terug. Niet voor een reünieconcert van
de Limburgse punkhelden, niet om zijn theatervoorstelling Ramkoers te spelen en zelfs niet om
zijn boek Kaal te promoten. Nee, Marco komt naar
Vierlingsbeek om Op De Tôffel te presenteren.
Gaat hij een week eerder ook op Pinkpop doen.
Kan ie daar mooi even oefenen.

De intieme en sfeervolle
ambiance van het voormalige
godshuis is wederom het perfecte
decor voor een aantal mooie ‘kleine’ akoestische
optredens. Gastheer BJ Baartmans ontvangt en
introduceert de singer-songwriters Kelvin Klaassen
(winnaar Songwedstrijd Land van Cuijk), Royal
Parks (alter ego van Diederik Nomden (Alamo
Race Track, Johan, Daryll-Ann) dat teruggrijpt op
vroeg jaren ’70 singer-songwriters en Westcoastpop), Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt (supertrio
met prachtige samenzang en een voorliefde voor
The Band), Ton Engels (rootsy singersongwriterpop
in het Midden-Limburgs dialect), Man From The
South (duistere folk en melancholische americana
uit Eindhoven) en Eimil Landman (3FM Serious
Talent vol kleurrijke verhalen verpakt in liedjes die
doen denken aan Thomas Dybdahl, Ben Howard
en Ray LaMontagne). Dat wordt weer smullen.
Ga er dus maar eens goed voor zitten.
Voor het zingen de kerk in!

Marco Roelofs (foto Marcel Antonisse Media)

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZONDAG 21 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS
THE DEAF | RONDÉ | DOPE D.O.D. | STEPHERD
& SKINTO | PACESHIFTERS | TENTEMPIÉS |
ORANGE SKYLINE | PALIO SUPERSPEED DONKEY | THE BLACK MARBLE SELECTION | EMIL
LANDMAN | MAN FROM THE SOUTH | SPANJERS, DIJSSELDONK & PLANTEIJDT | TON ENGELS | ROYAL PARKS | BJ BAARTMANS | CASA
DE LA MUERTE | HET UNIVERSUMPJE | YAMA |
HENCE DUPREE | KELVIN KLAASSEN | THE SUPER SOAKERS
Emil Landman (foto Melissa Scharroo)

www.opdetoffel.nl | @opdetoffel | #ODT14



Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

adverteren
doet verkopen

Te koop verse aardbeien

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

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

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
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

BROEREN

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

Fons Peltenburg

BTW VRIJE WEKEN!
21% KORTING OP GORDIJNEN
Actie geldt van 25 mei t/m 6 juni 2015

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
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bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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



Bouw





s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits







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

Steigerhouten planken
netto op lengte gezaagd

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek
0478-632232

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen

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

Reclame: 1 t/m 6 juni
● Kersenvlaai €7,25
● Zonnebrood €2,25
● 8 Zachte broodjes + 2 gratis

Café - Zaal

De Zandpoort

Reclame: 8 t/m 13 juni
● Kruimelvlaai €7,25
● Volkorenbrood €1,80
● 5 assorti harde broodje €1,80

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

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

Uw gezondheid... mijn zorg!
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.

Voor alles op fietsgebied,
sportief of creatief,
bij ons bent u aan
het juiste adres.
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs
Grotestraat 79a
5821 AC Vierlingsbeek,
tel. (0478) 63 17 85

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

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

www.jipvormgeving.nl
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Judith Rouwens

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Donderdag - Dinsdag
16.30-18.00 uur.

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Voor elke bijzondere
activiteit of feestje!
www.ezelgasterij.nl
Tel: 06-11150846

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL
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