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25 mei 2016

Fietstocht o.l.v. een gids / groeter door het “Verboden Gebied”.
Op 7 mei was de eerste zaterdag dat deze fietstocht gehouden werd.

De enthousiaste deelnemers poseren hier bij de “Schutkooi” in Vortum-Mullem.
Op de volgende data kunnen we weer meegaan met een gids: 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september en
1 oktober (dit is telkens de eerste zaterdag van de maand).
Vertrek steeds om 13.30 uur vanaf Herberg Thijssen, aan het Vrijthof in Vierlingsbeek.
Lengte van de fietstocht is 27 km en de duur is 3 à 3,5 uur.
De tocht is gratis en voert door de dorpen Vierlingsbeek, Holthees, Maashees, Groeningen en
Vortum-Mullem. Samen vormden zij in de periode september 1944 tot half maart 1945 een gebied met een
hele aparte status. Zoals beschreven in het boek: “Verboden Gebied”.
Er zijn dan ook vele herinneringen en beschrijvingen wat zich hier heeft afgespeeld in die periode.
Gecombineerd met de geschiedenis, de mooie natuur en de Maasheggen is het een unieke fietstocht.
De groeters van Vierlingsbeek en Groeningen.
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12 juni

RKVV Volharding en Gilde Groeningen:
Voetbal Schiettoernooi; vanaf 9.30 uur
op het sportpark Soetendaal
12 juni
Groenings koor: concert in Aarle Rixtel
samen met het koor Korale
14 juni
VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni
LVCNET (glasvezel): Inschrijfochtend in
Joffershof van 10.00 tot 12.00 uur
19 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni
VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 juni
KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
2 juli
Zonnebloem: Picknick
2 juli
Fietsen met een gids door het
“Verboden Gebied” Vertrek om
13.30 uur vanaf Herberg Thijssen, aan
het Vrijthof Lengte van de tocht 27 km,
duur ongeveer 3 uur
10 juli
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
van harmonie en slagwerkgroep
De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, bij
de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen
ophaalronde oud ijzer! In augustus 		
kunt u Valentinus weer bellen.
6 aug Fietsen met een gids door het
“Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur
vanaf Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
Lengte van de tocht 27 km, duur
ongeveer 3 uur
15 aug Start kaartverkoop Bèkse Biercantus 		
2016 vanaf 12.00 uur
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
25-28 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en 		
Groeningen
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t m
/ 4 sept naar Sigmaringen
3 sept Fietsen met een gids door het
“Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur
vanaf Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
Lengte van de tocht 27 km, duur
ongeveer 3 uur
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse
Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zonnebloem: Gemeente middag
24 sept Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!

Van de redactie:
●

●

●

Spannende weken voor de
eindexamen-kandidaten.......
Veel succes, wijsheid, kennis, "rust"
en inzicht toegewenst allemaal.
Drukke en spannende weken zijn het ook
voor de leden van Zanggroep Evergreen:
druk met repeteren maar ook vooral alles
om "Carrousel" heen!. Ook wij gaan er
strakjes zeker van genieten! Hartstikke
gemakkelijk trouwens: vanuit je PC de
kaartjes bemachtigen (zelf uitprinten!!)
Iedereen heel veel succes én plezier tijdens
en met de voorbereidingen!
Voor Volharding is de spanning eraf:
KAMPIOENEN: KEI KEI, KEI PROFICIAT!!!

AGENDA:
2016:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10.00 uur voor geïnteresseerden.
24-27 mei JOC: PLUS Wandel4daagse
georganiseerd door het JOC
26 mei KBO: Busdagtocht
26 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de
Zandpoort van 19.00 tot 21.00 uur
28 mei Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2-4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
4 juni
Fietsen met een gids door het
“Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur
vanaf Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
Lengte van de tocht 27 km, duur
ongeveer 3 uur
5 juni
LVCNET (glasvezel): Inschrijfochtend in
de Zandpoort van 10.00 tot 12.00 uur
7 juni
Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00 uur in Joffershof
9 juni
KBO: Fietsdag
11 juni
Kasteel de Voirt, Groeningen; huiskamerconcert Gerard van Maasakkers aanvang
20.00 uur; info: han.morsink55@gmail.com
of 06-53319279
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
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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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25 sept
29 sept
1 okt
1 okt

4 okt
5 okt
8 okt
11 okt
15 okt
17 okt
21 okt
22 okt
27 okt
29 okt
29 okt
1 nov
3 nov
3 nov
5 nov
12 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
26 nov
6 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec

2017:
7 jan
14 jan
18 jan
21 jan

28 jan
CV de Keieschieters: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
12 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
17+18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24-28 febr CARNAVAL
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje

Zangvereniging Vondel: Herfstconcert
bij Concordia; Met Vivace uit
Hout-Blerick en Erato uit Blitterswijck.
Groenings koor: bloemenactie
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
Fietsen met een gids door het
“Verboden Gebied” Vertrek om 13.30 uur
vanaf Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
Lengte van de tocht 27 km, duur
ongeveer 3 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Toetjesbuffet
Harmonie de Herleving: muziek-, zangen dans spektakel ”Got Talent” in
Concordia
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
CV de Keieschieters: Verkoop loten
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
CV de Keieschieters: Verkoop loten
KBO: Excursie
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
Gêf ’t dûr: Beek an Toffel;
aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
(www.bibliobeek.nl)
CV de Keieschieters: Prinsenbal
VOVG: Lezing door de Nederlandse
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Zanggroep Evergreen: ZEV- Interactief
in zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

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

Uitnodiging voor discussieavond
15 juni a.s.

De dorpsraad heeft van burgemeester Van Soest
een uitnodiging voor een discussieavond ontvangen. Daar op bedoelde avond ook betrokken inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen van harte
welkom zijn, willen wij de uitnodiging graag met u
delen:
In de voorbereiding van de toegezegde evaluatie
van het Convenant wijk- en dorpsraden heeft het
idee postgevat om een andere invalshoek te kiezen. Een invalshoek die, in mijn optiek, meer aansluit bij de huidige tijdgeest. Onze snel veranderende samenleving waarin meer en meer een beroep wordt gedaan op initiatieven van de burgers
leidt, of zou dat moeten, tot een herbezinning op
de min of meer traditionele rollen in die samenleving. Daar zou ik graag met alle leden van onze
wijk- en dorpsraden en de leden van ons college
over in gesprek gaan in, noem het maar een ontdekkingstocht.
Hoe kunnen wij samen, burgers en lokale overheid,
vorm en inhoud geven aan een zo optimaal mogelijke leefbare lokale samenleving en welke rollen
moeten daarbij worden vervuld, op welke wijze en
door wie. De samenleving maken we immers zelf
en we nemen er samen de verantwoordelijkheid
voor.
Graag nodig ik jullie uit voor deze ontdekkingstocht
op woensdag 15 juni 2016 van 20.00 uur (inloop
19.30) tot 22.30 uur in gemeenschapshuis “de Pit”
in Overloon.
Onze gids die avond is dhr. Laurens van Voorst
van Sprinkels hq.
Uiteraard zijn de ervaringen die we in de afgelopen
jaren met elkaar hebben gedeeld bouwstenen voor
de discussie die we samen gaan voeren. Daarnaast
daag ik jullie uit om in de voorbereiding van deze
avond ook eens te kijken naar landelijke ontwikkelingen zoals bijv. een G 1000 en andere vormen
van burgerbetrokkenheid.
Naast de leden van de wijk- of dorpsraden zijn ook

CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
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betrokken inwoners van onze gemeente van harte
welkom om een bijdrage te leveren in en aan deze
ontdekkingsreis.
Hopelijk mag ik jullie de 15e juni in grote getale
begroeten voor een waardevolle avond.

groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden.
Lijkt judo je een leuke sport, kom dan gerust een
keer kijken (of meedoen).
Voor meer informatie kijk op onze website:
http://www.judo-vierlingsbeek.nl

Met vriendelijke groet,
Burgemeester van Boxmeer en portefeuillehouder
wijk- en dorpsraden,
K.W.T. van Soest

Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Indien u als inwoner van Vierlingsbeek interesse
heeft om naar deze bijeenkomst te gaan, meldt u
dan voor 1 juni 2016 aan bij F. Spiekman, secretaris van de Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
(e-mail frans.spiekman@ziggo.nl).

Vierlingsbeek/Groeningen
Fietsdag

Donderdag 9 juni is de jaarlijkse fietsdag. De route
is ± 40 km. We vertrekken om 9.30 uur vanaf het
pleintje tussen de kerk en Herberg Thijssen.
Rond 16.30 uur zijn we weer thuis.
De eigen bijdrage voor de lunch is € 10,-.
Willen de mensen met een E-bike zorgen voor een
volle accu of neem de lader mee zodat u de fiets
tijdens de lunch kunt “bijtanken”.
Aanmelden kan tot 31 mei bij Marius Cuijpers,
Overambt 30.

Judoclub Randori heeft de komende weken weer
een aantal leuke activiteit ingepland voor haar judoka’s. Heb je altijd al een keer een training willen
bekijken, dan zijn onderstaande data wellicht extra
leuk voor je.

Samen eten				

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 1 juni om 17.00 uur bij de Watervogel in
Maashees. Aanmelden kan bij Jan Spee, Cath. de
Berthoutstraat 10.

31 mei: Band- en slipexamens (tijdens reguliere
les, dinsdagavond gymzaal Basisschool Laurentiushof Vierlingsbeek)
Alle judoka’s hebben de afgelopen maanden weer
hard gewerkt om meer judo technieken onder de
knie te krijgen. Tijdens de band- en slipexamens
worden onder toeziend oog van de gediplomeerde
trainer alle technieken beoordeeld. Indien de technieken voldoen aan een bepaald niveau, kan een
hogere band of slip worden verdiend.

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 3 en 17 juni Aanvang: 13.45 uur

KBO soos-inloop-middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, rummikub
spelen of sjoelen in gemeenschapshuis Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom
van 14.00 tot 16.00 uur.

7 juni: Vriendjes judo (tijdens reguliere les,
dinsdagavond gymzaal basisschool Laurentiushof Vierlingsbeek)
Tijdens deze les mag iedere judoka max. 2 vriendjes uitnodigen waarmee ze de hele les samen kunnen trainen. Op deze manier kunnen de vriendjes
en vriendinnetjes ook eens een keer zien hoe de
judoka’s van Randori elke keer trainen.

Vaste activiteiten

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij
het Joffershof
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 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur
Info 06 43201502
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

14 juni: Ouder/kids judo (tijdens reguliere les)
Tijdens deze les mag iedere judoka een van de
ouders mee de mat opnemen. Op deze manier
kunnen de judoka’s hun vader of moeder laten
zien hoe moeilijk het is om alle technieken perfect
uit te voeren.
Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke
dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van
Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle
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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

Wij willen de mensen en organisaties in het bijzonder bedanken, die met ons de jaarlijkse dodenherdenking mogelijk maken: Gemeente Boxmeer,
Harmonie “De Herleving”, het St. Anthonius en
St. Nicolaasgilde, dhr. Jan Nillesen, dhr. Jos van
Rooij, parochie MMvdK, Stichting Koningskerkje,
Zangvereniging Groeningen, Zangvereniging Vondel
en dorpsraad Vierlingsbeek.

Overweegt u om lid te worden van onze
organisatie, meld u dan aan bij een van onze
bestuursleden. U bent van harte welkom!

4 mei werkgroep,
Marianne Verstraten-Winius, Vincent Gerrits, Wim
Verhofstad

Seniorenbios

De volgende voorstelling is op dinsdag 14 juni met
de natuurfilm:
“HOLLAND NATUUR IN DE DELTA”.
De zeearend strijkt neer in een hoge boom aan de
rivier.
Maar hij is hier al eeuwen niet geweest en herkent
haar nauwelijks; alles is nu anders. Lang is de natuur de grootste kracht geweest in het deltagebied
dat nu Nederland heet. We zien de ontwikkeling
naar onze tijd, waarin we de natuur niet langer als
vijand zien en zoeken naar manieren om haar
immense creatieve kracht te benutten. Naast de
zeearend is dat bijvoorbeeld de bever, net als ons
barrières bouwend en geulen gravend tegen het
water. Maar ook de haas, het pimpernelblauwtje
en de stekelbaars laten ons de dynamische wereld
boven en onder water zien

Toespraak van wethouder Peter Stevens:
“Vanavond staan we hier stil bij ons eigen herdenkingsmonument om uiting te geven aan onze gevoelens van respect en dankbaarheid aan degenen
die gesneuveld zijn in de strijd om onze vrijheid.
Enkele jaren geleden rees her en der de twijfel of
deze herdenking nog wel een functie had. ‘De Oorlog’ was al zolang geleden en er waren steeds minder mensen die deze hadden meegemaakt. Het zou
niet meer van deze tijd zijn.
Het herdenken van de verschrikkingen die miljoenen
mensen op de hele wereld te verduren hadden, is
echter niet iets om slechts als jaartallen in de geschiedenisboeken te plaatsen. We herdenken immers hen die voor onze vrijheid streden en daarbij
het leven lieten. We blijven herdenken vanwege de
miljoenen onschuldige burgers die vaak onder gruwelijke omstandigheden omkwamen. We blijven
herdenken om de oorlogen die de wereld nog
steeds teisteren. We blijven herdenken in de hoop
dat het stilstaan bij de verschrikkingen die mensen
elkaar aandeden, nieuwe oorlogen voorkomt.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd
tarief (€6,80 i.p.v. €9,40). Het is noodzakelijk
tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het
nummer 024 - 622 13 46 of via internet
www.cinetwins.nl). Het adres van Cine Twins is
Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is
volop parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt
vlakbij.

Maar helaas moeten we constateren dat ook de actualiteit aanleiding vormt om te blijven herdenken.
Op dit moment zijn er in de wereld zestig miljoen
mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en
oorlog. Van hen is 51% jonger dan achttien. Het
aantal mensen op de vlucht is sinds de Tweede
Wereldoorlog voor het eerst weer boven de vijftig
miljoen.
Dat grote aantal mensen dat over de aardbol zwerft,
op zoek naar veiligheid en vrijheid houdt ons bezig.
Vluchtelingen in kampen, op boten, onderweg
onder erbarmelijke omstandigheden. We zien de
verschrikkelijke beelden op tv en op kleine schaal
merken we iets van deze vluchtelingenstroom in
ons eigen land. Zo’n 43.000 mensen vroegen vorig
jaar asiel aan in Nederland. Naar verhouding misschien een klein aantal, maar we zien toch dat het
mensen angstig maakt, zelfs dat het onze landgenoten tegenover elkaar zet. Dat er vaak wordt gedacht dat opvang misschien wel nodig is, zolang
het maar niet in ons dorp of onze wijk is. Is vrijheid
voor de ander minder belangrijk dan voor onszelf,
mogen wij ons dan afvragen.

TERUGBLIK OP
DODENHERDENKING 2016
Woensdagavond 4 mei heeft bij het Oorlogsmonument een zeer mooie herdenkingsbijeenkomst
plaatsgevonden. Het programma kende dit jaar
een bijzonder onderdeel: Harmonie en de 2 zangverenigingen brachten gezamelijk het mooie
“Remembrance day” ten gehore, hetgeen buitengewoon prachtig klonk en bij velen diepe indruk
maakte. Ook een nieuwe opstelling rond het Monument droeg bij aan een mooie plechtigheid. Namens de gemeente hield wethouder Peter Stevens
een toespraak, welke u hieronder kunt lezen.
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Maar we voelen ook voor het eerst sinds heel lang
dat onze vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. Hoe
gaan we om met het gevoel dat onze manier van
leven wordt betwist, onze cultuur? Hoe bang moeten we zijn? Of mogen we juist niet bang zijn, omdat we de terroristen daarmee hun zin geven?
Kiezen we voor haat of voor de verbinding met mensen die juist voor deze terreur op de vlucht zijn?

VOOR HET
ZINGEN
DE KERK IN
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 Dirk Vissers (winnaar
Songwedstrijd in De Weijer te Boxmeer), The
Watchman (gelouterd troubadour uit Eindhoven met
lekker gitaarspel in de beste traditie van Amerikaanse countryblues artiesten en fingerpickers),
Theo Sieben (prachtige rootsmuziek vol virtuoos
gitaarspel dat soepel samengaat met een warm
stemgeluid), Point Quiet (donkere americana en
alt.country met een keur aan akoestische instrumenten, pedal steel en vocale meerstemmigheid…
intiem, intens en melancholisch), Bony King (internationaal vermaard singer-songwriter uit Gent met
meesterlijke liedjes en een hemelse stem) en Clean
Pete (stemmige Nederlandstalige folkpop vol hartzeer, humor en zelfspot voortgebracht door de gitaar, cello en beelschone stemmen van de leukste
tweeling van de hedendaagse vaderlandse popscene, helemaal uit… Sambeek). Dat wordt weer
smullen. Ga er dus maar eens goed voor zitten.
Voor het zingen de kerk in!

We staan op deze dag niet alleen stil bij de slachtoffers van oorlogen, maar ook bij de gebeurtenissen
die hiertoe hebben geleid. Hoe destijds sluipenderwijs mensen tegenover elkaar kwamen te staan, die
daarvoor vredig met elkaar omgingen. Hoe Joodse
gezinnen dachten dat het allemaal niet zo’n vaart
zou lopen omdat ze zoveel goede vrienden hadden
buiten hun geloof, volledig geaccepteerd werden
en volop meededen aan het verenigingsleven.
En dat geleidelijk aan vrijwel iedereen afstand van
ze nam, ze steeds meer werden gemeden, niet
meer werden gegroet en misschien uiteindelijk
zelfs verraden door iemand van wie ze dat het
minst hadden verwacht.
In onze tijd beginnen we helaas weer te ontdekken
wat het betekent als er groepen in onze samenleving tegenover elkaar komen te staan. Als er weinig
respect is voor de mening van een ander. Als vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om een ander de mond te snoeren. Als hele groepen worden
gewantrouwd vanwege de handelingen van enkelen.
Een klein voorbeeld is het relaas van de van oorsprong Turkse man die al 40 jaar in Nederland
woont. Sinds een tijdje groeten zijn buren hem niet
meer. ‘Eerst zagen ze me als mens, nu als moslim’,
geeft hij als reden. Het maakt hem verdrietig en hij
vraagt zich af of Nederland nog wel zijn thuis is,
zoals hij heel lang dacht. Natuurlijk is het in geen
vergelijking met dat wat de Joden overkwam. Maar
het zaadje van de onverdraagzaamheid, de haat, is
hiermee wel geplant.
Als je manier van leven betwist wordt en aangevallen, is het moeilijk te zien wie vriend of vijand is.
Misschien is het wel het gemakkelijkste om iedereen
die bij een bepaalde groep lijkt te horen als vijand
te zien. Dat houdt het overzichtelijk. Maar daarmee
gaan we ook regelrecht in tegen onze eigen behoefte aan vrijheid. Om gezien te worden als individu,
beoordeeld te worden op wie je bent en wat je doet
en niet omdat je bij een bepaalde groep hoort. En
gaan we ook regelrecht in tegen dat wat we van de
Tweede wereldoorlog hadden kunnen leren.

EEN BLUUMKE OP DE TÔFFEL

Een Bluumke Op De Tôffel is vrolijk, een Bluumke
Op De Tôffel is gezellig, een Bluumke Op De Tôffel
voelt als thuis, voelt warm, voelt veilig. Een Bluumke is eigenlijk onmisbaar, in goede maar vooral
ook in slechte tijden. Een Bluumke biedt steun.
Bluumkes voelen als Vrienden. Mensen die Op De
Tôffel een warm hart toedragen. Een Bluumke ondersteunt Op De Tôffel financieel zodat Op De
Tôffel daar extra dingen mee kan doen en ook een
dikkere laag spek op de ribben krijgt. Niet te missen voor een gezonde toekomst van Op De Tôffel.
En Op De Tôffel zal op haar beurt natuurlijk haar
Bluumkes goed verzorgen met soms een extra
scheutje water of een handje pokon. Voor wat
hoort wat. Bluumke Op De Tôffel worden kan vanaf 25 euro per jaar. Denk er eens over en informeer

Vandaag herdenken we. Staan we er bij stil dat
veiligheid en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.
Deze moeten we zelf bewaken en beschermen.
Door vrijheid door te geven. Door de vrijheid te
omarmen. Door een arm te slaan om hen voor wie
vrijheid het minst vanzelfsprekend is.”
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via bluumke@opdetoffel.nl naar het wat en hoe.
Graag. Er staat al een mooie vaas voor je klaar!

Resultaten Actieradius 2015
Actieradius is dé ingang voor alle burgers in het
Land van Cuijk, om een zinvolle vrijetijdsbesteding
te vinden in de vorm van vrijwilligerswerk.
Actieradius is toegankelijk voor kwetsbare en de
niet-kwetsbare burgers, omdat zij elkaar immers
versterken. Actieradius is actief in de gemeenten
Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.
De steunpunten worden bemand door 20 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun
medeburgers. Actieradius legt daarmee de
verbinding tussen de individuele burger en de
georganiseerde vrijwilligers. De sociaal werkers
van Sociom die gespecialiseerd zijn in vrijwilligerswerk, ondersteunen de steunpunten en ook de
vrijwilligersorganisaties bij zeer uiteenlopende
vragen.
Dit gebeurt door adviesgesprekken, nieuwsbrieven
maar ook door workshops zoals Social Media en
IVA. Daarnaast houdt Actieradius zich actief bezig
met het signaleren van vragen en problemen en
het aanbieden van collectieve oplossingen.
Verder heeft Actieradius in 2015 een notitie
geschreven om de informele zorg te versterken en
versnippering te voorkomen. Ook heeft Actieradius,
samen met de sociale dienst Cuijk, het project
‘Tegenprestatie’ ontwikkeld en in Boxmeer het
project ‘Onsthuus’ in Boxmeer mede-ontwikkeld.
Zo heeft Actieradius grote groepen jongeren
gematcht aan vrijwilligerswerk en weten de
burgers Actieradius te vinden bij vragen over hun
burgerinitiatieven, informele zorgvragen enz.
Actieradius is laagdrempelig en goed bereikbaar
via balies op openbare plaatsen, zoals bibliotheek
en dienstencentrum, via facebook en haar eigen
website.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZONDAG 19 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS
PETER PAN SPEEDROCK | THE BRAHMS | DE
LIKT | LEEWAYS | THIJS BOONTJES DANS- EN
SHOWORKEST | SON MIEUX | DOUBLE VETERANS | NOIZBOIZ | KD SOUNDSYSTEM |
CANSHAKER PI | THE GREAT COMMUNICATORS | RADIO ELIZA | CLEAN PETE | BONY KING
| THE WATCHMAN | POINT QUIET | THEO SIEBEN | BJ BAARTMANS | LEMON | DIRK VISSERS
| CONDOR
www.opdetoffel.nl

Was het u ook opgevallen ?
In de laatste dorpsraadsvergadering werd in de
rondvraag opgemerkt, dat er dit jaar bij de Lintjesregen binnen de gemeente Boxmeer helemaal
geen inwoner van Beek of Groeningen zat.
Was dit u ook opgevallen?
Wij denken van wel. Dit terwijl er in onze dorpen
echt wel mensen rondlopen die zich bijzonder inzetten voor de gemeenschap en in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Kijk ‘ns
binnen uw vereniging, stichting, vrijwilligersorganisatie of kennissenkring of u iemand kent die een
speciale betekenis voor zijn/haar omgeving heeft
en daar volgens u zeker een lintje voor verdient.
Maak daar dan werk van, zodat Vierlingsbeek en
Groeningen tijdens de Lintjesregen in 2017 weer
laten zien dat daar ook mensen wonen die een
bijzondere plaats in de gemeenschap innemen en
daarvoor ook gewaardeerd worden!
Kijk hiervoor op de website van de gemeente
www.boxmeer.nl/inwoners/onderwerpen/product/
koninklijke-onderscheiding-lintje.
Zorg er wel voor dat de aanvraag vóór 1 juli 2016
bij de gemeente binnen moet zijn.

In 2015 hebben 209 nieuwe vrijwilligers zich
ingeschreven bij Actieradius en is 90% bemiddeld
naar vrijwilligerswerk, waarvan 63% ook
daadwerkelijk aan de slag is gegaan.
Vrijwilligersorganisaties hebben 247 nieuwe
vacatures geplaatst in de vacaturebank.
Inmiddels zijn 60 nieuwe organisaties gebruik
gaan maken van Actieradius.
Actieradius is trots op deze resultaten en hoopt
dat net zoveel mensen ook in 2016 gebruik maken
van haar diensten!

Dorpsraad Vierlingsbeek
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4e editie Bekse Bruggenloop op 11-9-2016

Na een zeer succesvolle 3e editie van de Bekse
Bruggenloop organiseert de werkgroep Bekse
Bruggenloop op 11 september 2016 voor de 4e keer dit
hardloop- en wandelevenement. De start en finish is op
het plein achter de kerk in de Kloosterstraat te
Vierlingsbeek.
Een overweldigend aantal van 200 deelnemers namen
vorig jaar succesvol deel. Ervaren lopers worden
uitgedaagd en voor startende hardlopers is het een
ideale kennismaking met deze sport.
Korting bij voorinschrijving:
Vanaf 1 juni tot en met 1 september 2016 is
voorinschrijven mogelijk via www.vierlingsbeekgroeningen.nl.
Na inschrijving en betaling ontvang je een email ter
bevestiging inclusief alle benodigde informatie.
Inschrijven kan ook nog op de dag zelf tot tenminste 15
minuten voor start van de gekozen afstand.
TALENTENLOOP, KIDSLOOP, BAMBINOLOOP
De organisatie voelt zich door alle enthousiaste reacties
van vorig jaar geprikkeld en heeft voor dit jaar ook weer
de talentenloop geprogrammeerd voor kinderen tot en
met 15 jaar. We hebben gezien dat er diverse jonge
hardlooptalenten zijn die wel interesse hebben in het
wedstrijdelement van de 5 km loop. Voor deze jonge
hardlopers die met de Talentenloop meedoen met de 5
km hebben we leuke prijzen in petto.
Start je bij de kidsloop of bambinoloop, dan ben je al
een winnaar! Iedereen ontvangt een medaille en komt
op het podium. Het maakt niet uit hoe je de 1 km
volbrengt, meedoen is belangrijker dan winnen. De
Bambinoloop is t/m 6 jaar en de Kidsloop is vanaf 6 jaar
tot en met 12 jaar en papa en/of mama mogen
natuurlijk mee rennen.

SENSATIONELE ESTAFETTE LOOP
De organisatie wil dit jaar vooral inzetten om
deelnemers voor de estafetteloop te enthousiasmeren.
Bij de groepsestafette legt een team van 4 samen 6
kilometer rennend af (ieder 1,5 km). Regel met je team
je eigen relay (estafettestokje) en het team met de
meest originele relay ontvangt een leuke prijs. De
estafetteloop is de uitdaging voor o.a.; hardloopclubs,
bootcampteams, collega’s, vrienden, buren, bedrijven,
familieleden, verenigingen etc. Dit spectaculaire
onderdeel biedt veel kijkplezier op het kerkplein aan de
Kloosterstraat te Vierlingsbeek.
PUMPTRACK IN VIERLINGSBEEK
Met de opbrengst van de kidsloop ondersteunen we het
initiatief om in Vierlingsbeek een Pumptrack op te
zetten. Deze unieke (fiets)crossbaan baan is niet alleen
geschikt voor de (BMX)-fiets. Ook met skates,
rolschaatsen of je step kun je hier prima uit de voeten.
Pumptracks zijn relatief onbekend in Nederland, maar
zijn wereldwijd een echte hype aan het worden. En dat
is niet zo gek want een pumptrack biedt de kans om een
park of terrein op een unieke manier te verfraaien en
geeft onze kinderen weer volop uitdaging om buiten te
bewegen.
Info over Bekse Bruggenloop:
Voor meer info of vragen kunt u terecht bij
beksebruggenloop@hotmail.com.
Routes op facebook
In juni worden de routes op facebook geplaatst. Je kunt
dan alvast starten met gericht trainen.
Voorinschrijving tot 1-9-2016
5 km:
€ 5,- p.p.
Talentenloop:
€ 5,- p.p.
10 km:
€ 7,50 p.p.
Estafetteloop
€ 10,-per groep
Kidsloop:
€ 3,- p.p.
Bambinoloop
€ 2,Wandelen:
€ 2,50 p.p.

Inschrijven op de dag zelf
5 km:
€ 6,- p.p.
Talentenloop:
€ 6,- p.p.
10 km:
€ 8,50 p.p.
Estafetteloop
€ 12,Kidsloop:
€ 4,- p.p.
Bambinoloop
€ 3,- p.p.
Wandelen:
€ 3,50 p.p.

De Bekse Bruggenloop is een initiatief van Beek
Beweegt/ Gêf ‘t Dûr van Bibliobeek.
De werkgroep Bekse Bruggenloop maakt onderdeel uit
van Stg. GroeVie.
Op 11 september 2016 beweegt heel Vierlingsbeek.
Samen worden we het sportiefste dorp van de regio!
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Op de site www.daagsnadetour.nl staan alle deelnemende bedrijven vermeld. Ook de namen van
de renners en actualiteiten over de BedrijvenBokaal zijn daar binnenkort terug te vinden. Meer informatie over de BedrijvenBokaal Industriële Kring
Land van Cuijk en Noord-Limburg is verkrijgbaar
bij Daags na de Tour-bestuurder Jan van den
Heuvel: 06.12558657

Daags na de Tour Boxmeer

Nieuwe bedrijvenronde in Boxmeer al succes voordat startschot is gelost
Nog voordat het eerste startschot is gelost
voor de BedrijvenBokaal-wielerronde, is het
nieuwe programma-onderdeel van Daags na
de Tour al een succesnummer. De aanmelding
van het maximum aantal toegestane ploegen
is ruim voor de het sluiten van inschrijfdatum
bereikt.
In totaal hebben 25 ploegen met elk drie renners
ingeschreven. Daarmee is het maximum aantal
van 75 renners dat maandag 25 juli om 18.30 uur
van start gaat in een mum van tijd bereikt.
Omdat de wedstrijd onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie wordt verreden,
moet de organisatie zich aan de KNWU-reglementen houden. Een van de regels luidt dat op een
parcours als dat in Boxmeer maximaal 75 renners
aan een bedrijvenronde mogen meedoen. Dit in
verband met de veiligheid. De Industriële Kring
Land van Cuijk en Noord-Limburg verbindt haar
naam aan de Boxmeerse bedrijvenronde.
Daags na de Tour-bestuurder Jan van den Heuvel
is verheugd dat het nieuwe programma-onderdeel
nu al een succes mag worden genoemd. “Enkele
bedrijven kwamen met de vraag of het niet mogelijk was om tijdens de Boxmeerse wielerronde een
speciale wedstrijd voor ondernemingen te organiseren. Het extra programma-onderdeel hebben we
met wat passen en meten al dit jaar kunnen toevoegen. Met dank onder meer aan de gemeente
Boxmeer die direct wilde meewerken om Daags na
de Tour een half uur eerder te kunnen laten beginnen: in plaats van 13.00 uur dit jaar om 12.30 uur.
We hebben jammer genoeg enkele bedrijven die
ook mee willen doen teleur moeten stellen. Ze
staan op de reservelijst. Mocht een ploeg afvallen,
dan kan een ander bedrijf de ruimte opvullen.

Nuenenaar Steven Kruijswijk, die momenteel in de
Italiaanse Giro een gooi naar het podium doet, aan
de leiding van het profpeloton zoals dat vorig jaar
door de Boxmeerse straten reed.
Foto: eigen foto Daags na de Tour

Kermis Maashees 2016
In Maashees begint op vrijdag 10 juni de kermis.
Dit jaar ook weer met de botsauto’s en een viskraam! De jeugd trapt af op vrijdagmiddag met het
versieren van het kermis terrein. In het begin van de
avond zal er weer botsautovoetbal plaatsvinden.
Waarna er ‘s avonds live muziek is bij Plein 27.
Op zaterdag is er schminken voor de jeugd en onze
eigen Fanfare Sint Cecilia zal een spetterend optreden verzorgen op het terras van Plein 27. Ook deze
avond is er live muziek bij Plein 27. Het laatste concert van de band NEW GENERATION. Op zondagmiddag zal er ook van alles te doen zijn, waaronder
een toeptoernooi, luchtkussen voor de jeugd en
latje trap. Hier zijn mooie prijzen mee te winnen.
En op maandag de succesvolle kroegentocht.
Vanaf 12.00 uur kun je dan een eitje eten bij het
Plein en daarna aansluiten bij de enige echte
Maashese kroegentocht.
Kaarten hiervoor kun je reserveren bij Tom Lenders
via maasheeskroegentocht@gmail.com of
tpllenders@gmail.com, maar je kunt ze ook bestellen bij Plein 27. Op vrijdagavond vanaf 21.00 uur
kunnen de deelnemerskaarten afgehaald worden
bij Plein 27.
Graag zien we jullie allemaal met de kermis want
ook dit jaar wordt de kermis weer een geweldig
feest. Zorg dus dat je erbij bent want dit wil je niet
missen!

De BedrijvenBokaal gaat over 20 ronden wat neerkomt op een afstand van ongeveer 24 kilometer.
Niet alleen de individuele winnaar en de nummers
twee en drie komen op het podium, ook de eerste
drie ploegen worden gehuldigd. De beste ploeg
ontvangt de wisseltrofee BedrijvenBokaal Industriele Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg.
Deelnemende ploegen zijn onder meer de Boxmeerse ondernemingen SPGPrints, MSD, Marel,
VTS, De Piek, De Douairière, Cybox, Contour, de
gemeente Boxmeer en gebr. Jansssen Beugen.

De Kermiscommissie
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Programma

Hetzelfde geldt voor de 495 euro aansluitkosten
voor de bewoners van het buitengebied: die betaal
je pas zodra er in je woonplaats wordt begonnen
met de aanleg van glasvezel.

VRIJDAG 10 juni:
15.15 uur

Kermisterrein
versieren/Ballonnen maken
18.30 uur-19.30 uur Botsautovoetbal
21.00 uur
Kaartjes kroegentocht
ophalen
21.15 uur
Live muziek van Badcrap
ZATERDAG 11 juni:
17.00 uur
17.00 uur-18.00 uur
18.00 uur
21.00 uur
ZONDAG 12 juni:
14.00 uur
14.30 uur
15.30 uur
16.00 uur

Informatie

De aanleg van glasvezel in het Land van Cuijk is
een hele operatie, maar de overlast zal beperkt zijn
en het overstappen en aansluiten is een fluitje van
een cent. Om de onduidelijkheden die er nog zijn,
bij je weg te nemen, kun je www.lvcnet.nl bekijken,
een inschrijfavond of een glasvezelinformatiepunt
bezoeken of de klantenservice mailen:
klantenservice@lvcnet.nl of bellen.
De klantenservice van LVCNET is bereikbaar op
0485-745800 en is dagelijks geopend
van 09.00 - 11.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.

Schminken jeugd
Fanfare St. Cecilia
Viskraam
Live muziek van
New Generation
Luchtkussen voor de kids
Latje trappen
Wildtoepen (Toeptoernooi)
Live muziek op het terras
van Alain Kersten

MAANDAG 13 juni:
12.00 uur
Start 2e editie Kroegentocht
Maashees

Pinksteren 2016 Gilde Groeningen
Koud feestje
Wat was het koud daags voor Pinksteren.
Het nieuwe programma van ons Gilde viel bij de
weergoden niet echt in de smaak. Maar een Gildebroeder of -zuster is niet voor een kleintje vervaart
en om zeven uur in de zaterdagmorgen vertrok de
drumband om de bevolking wakker te trommelen.
Het ontbijt bij koning Sjef, die als verrassing een
huifkar liet rijden om het korps naar zijn woning
op de Molenweg te vervoeren, lieten zij zich goed
smaken. Na de reveille ging ieder zijn eigen ding
doen en om half vier kwamen zij weer bij elkaar
voor het Koningsschieten. Een spannende strijd
volgde. Bij de schutsboom rilde iedereen van de
kou. Dikke jassen kwamen goed van pas. De wind
was zeer duidelijk en koud aanwezig.

Voorwaarden LVCNET zijn
glashelder
‘Supersnel internet en een bijbehorende glasvezelaansluiting voor zo’n aantrekkelijke prijs: dan zal ik
wel moeten betalen voordat ik erover beschik én er
jarenlang aan vastzitten’. Sommige inwoners van
het Land van Cuijk maken zich zorgen over de
voorwaarden van de contracten van de providers
op LVCNET, Netrebel, Plinq, TriNed en LVCNET.
Dat is echter nergens voor nodig.
Elke provider werkt met een jaarcontract. Dat betekent dat je minimaal één jaar van de diensten
van de door jouw gekozen aanbieder gebruik moet
maken. De contracten van alle providers zijn na
dat jaar per maand opzegbaar. Alleen Netrebel
heeft daarbij een extra voorwaarde: daar mag je je
contract alleen per maand inleveren als je overstapt
naar een andere provider op LVCNET.

Toen de vogel bij de jeugd dreigde te vallen stond
iedereen bij de jeugdboom. Het koningsschieten
werd even onderbroken en al snel lukte het Fleur
Derks om het laatste stukje van de houten vogel
naar beneden te halen. Gejuich alom! Fleur trok
een grijns van oor tot oor, die bleef terwijl zij alle
omhelzingen en kussen in ontvangst nam.
De grote Gildebroeders gingen door met hun vogel
en na 235 schoten bracht Jordi hem mee naar
beneden. Hij stak zijn armen in de lucht en riep:
Jaaa, jaaaa en jeuhh”! Ook hij onderging alle omhelzingen en kussen als een kampioen. Na de vendelhulde bleef het nog lang druk bij de Zandpoort.

Inschrijven voor 1 juli

Het is van groot belang om je voor juli voor glasvezel in te schrijven. Je schrijft je in voor glasvezel
door een abonnement af te sluiten bij één van de
providers!
Het abonnement gaat pas in als het glasvezelnetwerk is aangelegd en de diensten actief zijn. Je
begint natuurlijk pas met betalen zodra de glasvezel-aansluiting in jouw woning is gerealiseerd.

Zondagmorgen trok de drumband weer om zeven
uur door het dorp. De nieuwe jeugdkoningin werd

10

wakker getrommeld en daarna koning Jordi.
De drumband hoefde niet helemaal naar
Vierlingsbeek te lopen want hij had onderkomen
gekregen bij Frans. Om half 11 begon de mis bij
de kapel in de open lucht. De aanwezigen hadden zich gehuld in hun winterjas. De wind was erg
koud maar de mis in de kapel was geen optie.

’s Avonds zijn jeugdkoning Ron Kusters en koningin
Janine Verberkt ingehaald. Na de vendelgroet op
het plein voor de Zandpoort en het uitdelen van
snoep aan de kinderen begon de receptie en zijn
de jubilarissen gehuldigd. Marjon Hermans is 40
jaar en Frans Kusters 60 jaar lid van de drumband.
Beide kregen een zilveren schild. De receptie
werd druk bezocht en het koninginnebal was weer
als vanouds een zeer gezellige avond. De jeugd
mocht ook blijven, zij hoefden daags erna niet naar
school.

Na de mis, waarbij burgemeester van Soest als
beschermheer en zijn vrouw ook aanwezig waren,
werd hem bij de Zandpoort een cadeau van het
Gilde aangeboden, in de vorm van een grote foto
van de Gilde dag van 2009, dit ter gelegenheid
van zijn 12,5 jarig jubileum als burgemeester.

Maandag, 2e Pinksterdag was het erg rustig in
Groeningen.

pioen
m
a
K
Uitnodiging

Kampioensreceptie & -feest!
Beste leden, sponsors en andere betrokkenen,
Volharding I is kampioen geworden in de tweede klasse H van
het district Zuid II van de KNVB. Daarmee keert het team na
14 jaar terug in de eerste klasse. Een zeer heuglijk feit, waar we
als vereniging graag bij stil willen staan.
Ter ere van dit kampioenschap nodigen wij u uit op vrijdag
27 mei a.s. voor onze kampioensreceptie van 20.00 tot 21.30 uur
in onze kantine op Sportpark Soetendaal in Vierlingsbeek.
Aansluitend bent u tevens van harte welkom op ons
kampioensfeest.
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
Bestuur Volharding

Foto’s: Toon Gerrits
Feestlocatie:
Sportpark Soetendaal
Soetendaal 5 A
5821 BL Vierlingsbeek
T 0478-631927

Correspondentieadres:
Arnoud van Gelrestraat 2
5821 CB Vierlingsbeek
M 06-51888032
E hoofdbestuur@rkvv-volharding.nl

www.rkvv-volharding.nl

Foto: Ed van Alem Fotografie
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De toekomst van de kerk van
deelparochie Overloon.
Enkele weken geleden trof u in dit blad een artikel
aan over de zorgen die er zijn over de kerk in
Overloon. Dit is ook van belang voor de omliggende dorpen, omdat zij de kerk in Overloon kunnen
bezoeken voor reguliere en bijzondere diensten.
Op woensdag 1 juni wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zijn zorgen te uiten en zo mogelijk een
positieve bijdrage te leveren. Op deze avond krijgen diverse groeperingen spreektijd. Onder de
pauze is er gelegenheid om schriftelijk vragen te
stellen, welke na de pauze behandeld zullen worden.
Hopelijk kunnen wij op het einde van de avond een
plan maken, dat leidt tot een oplossing van de
ontstane impasse.
Daarom kom op 1 juni naar Overloon naar
“De Pit”, aanvang 20.00 uur.

Militracks opnieuw drukker
bezocht
Nadat vorig jaar het evenement Militracks in
Overloon al een grote groei doormaakte, kon het
ook dit jaar weer rekenen op méér bezoekers.
Het totale aantal bezoekers afgelopen weekend
kwam namelijk uit op ruim veertienduizend.
Daarmee steeg het aantal bezoekers twintig
procent ten opzichte van vorig jaar. Er waren geen
ongelukken. De organisatie is daarom tevreden
over het verloop. “Het doel was om een veilig
evenement neer te zetten en dat is gelukt”, aldus
directeur Erik van den Dungen.

Seniorenwandeling:
Vierlingsbeekse Molenbeek

Het museum denkt voorlopig nog niet na over een
volgende Militracks in 2017, maar gaat nu eerst
starten met de verbouwing.
De herinrichting wordt geopend op 2 oktober.

IVN De Maasvallei en KBO organiseren op
donderdag 9 juni een interessante
natuurwandeling langs de herstelde
Molenbeek in Vierlingsbeek.

Tijdens de verbouwing is het museum overigens
gewoon open.
Maar het museum organiseert in die periode
tijdelijk geen grote evenementen.

Start bij de watermolen nabij Grotestraat 121
in Vierlingsbeek om 13.30 uur.
Iedereen is welkom.
Voor informatie kunt u terecht bij
Theo van Bracht 0485-571863 of
Piet Schoenmakers 0485-520876.

Wandelen met Mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert
op vrijdagochtend 27 mei 2016 in samenwerking
met de IVN een wandeling voor mantelzorgers.
Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.
We verzamelen om 10.00 uur bij Zorgresidentie
Velp, Tolschestraat 2, Velp.
Van hieruit wandelen we over het mooie
Mariendaal. U hoeft zich niet op te geven voor
deze activiteit. De wandeling zal tot ongeveer
11.30 uur duren. Hierna is er de mogelijkheid om
op eigen rekening een consumptie te gebruiken bij
Zorgresidentie Velp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl
Aanmelden is niet nodig.
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In verband met de bestellingen is deelname aan
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk
20 mei te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang: 17.00 uur > entree: 10,00 (inclusief
BBQ) | 4,00 euro (exclusief BBQ)

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni >
busreis > PINKPOP 2016

zondag 29 mei > METAL BBQ met live:
DEATHHAMMER

Het einde van het seizoen nadert en om de zomervakantie goed in te luiden presenteert Gryphus de
Metal BBQ. Onder het genot van een paar frisse
pinten zorgt DJ Ramon voor helse metalklanken.
Vleesmeester Mike zorgt ervoor dat iedere lap
vlees goed bereid wordt waarna iedereen zijn vlees
meester kan maken. Natuurlijk met salades en
stokbrood. Nadat iedereen de prul rond heeft gegeten kunnen de kilo’s eraf gemosht worden bij
Deathhammer. Deze vijf koppige Haagse formatie
speelt death- en thrashmetal covers, voornamelijk
uit de jaren ’80 en ’90. Dus geen zoetsappige rock
covers of ballads, maar hard en snel; ouderwets
een avondje headbangen en moshen op krakers
van weleer!
Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu
zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar, Lionel
Richie of Paul McCartney op zijn verjaardagsfeest?
En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus de bus
twee keer uit de remise: op zaterdag 11 juni en op
zondag 12 juni. De zaterdagbus brengt ons naar
onder andere Rammstein, Puscifer, Lianne La
Havas, James Morrison, Ghost, Noisia, Matt
Simons en Doe Maar, de zondagsdienst voert ons
naar ondermeer Paul McCartney, Kygo, Skunk
Anansie, Bring Me The Horizon, Balthazar, Vintage
Trouble, Douwe Bob en Lionel Richie. Zet die
feestneus dus maar op en reserveer snel!
reisgeld: 120 euro > info of reserveren: info@
gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

Gryphus Formule 1 Café

Het is weer voorjaar en dus trekt het Bernie Ecclestone Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn gereden en piloten als Rosberg, Vettel,
Massa, Grosjean en Hulkenberg doen er alles aan
om Lewis Hamilton van zijn troon te stoten. Of het
ze gaat lukken? We zullen het zien want ook dit
seizoen zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand
Prix races op een grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor zitten en
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zetten ons geld op onze Max. Want na die historische overwinning in Spanje is Max alleen al reden
genoeg om aan het scherm gekluisterd te zitten.
Wat U?
➣ zondag 29 mei: GP MONACO
➣ zondag 12 juni: GP CANADA
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Gryphus?

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud
Wie heeft er op pinkster maandag, na het
kampioensfeest van Volharding per ongeluk een
verkeerde jas uit de kantine van het sportpark
meegenomen.
Mijn blauw met wit en rode "Kjelvik" jas hing er
niet meer. Daags erna hing er nog wel een rode
"Kjelvik" jas.
Theo Franssen tel: 0478 631660

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit

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

Tae kwon do - Kung fu - Aikido

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

Interesse, meld je aan
bij Maarten Evers
06-48367188

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Dinsdagavond
van 19.30-20.30 uur

Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag en zondag gesloten

Warme Bakker Degen

Reclame: 30 mei t/m 4 juni
● Abrikozenvlaai €7,25
● Spelt donker €1,85
● Frikandel/kroket broodje €1,20
Reclame: 6 t/m 11 juni
● Kersenvlaai €7,25
● Zonnebrood €2,30
● 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

Vanaf nu verkrijgbaar bij Mar-Oil aan de Molenweg 2 te Vierlingsbeek

ssen
Propaangasfle
g
5 kg en 10,5 k

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00 • Zaterdag op afspraak
Molenweg 2 • 5821 EA Vierlingsbeek • Tel: 0478-561541 • www.mar-oil.nl

Afslanken? Blijvend op gewicht?

Klusbedrijf

Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief
complete lichaams- en voedingsanalyse).

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Harold Janssen

Johan en Rachel Jansen
www.samenengezond.nl
mobiel: 06-24287219

Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl
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NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Fons Peltenburg

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Voor al jouw accessoires!
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

www.assieswares.nl
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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

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Bezoek ook onze
installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

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

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

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

zenuwreflexologie

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

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.

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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HIER
NU
GLASVEZEL
Onze regio. Klaar voor morgen.

Met glasvezel kun je supersnel internetten en dat is nodig voor
zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Maar met glasvezel kun je
ook radio luisteren, bellen en naar de hoogste kwaliteit HD-televisie
kijken. Glasvezel biedt superieure snelheid en het is vaak goedkoper.
Kortom: met glasvezel ben je écht klaar voor morgen.
Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw woonplaats?
www.lvcnet.nl/aansluitgebied
providers

ZO SCHRIJF IK ME IN VOOR GLASVEZEL
ga naar www.lvcnet.nl

kies een provider
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vul het inschrijfformulier in

