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Ruiters voor hulphond - te paard van Vaals naar Vierlingsbeek
den. De tweede etappe ging naar Herkenbosch,
waarbij onder andere De Roer via een fietsbrug
overgestoken moest worden. Vervolgens werd
koers gezet richting Velden/Schandelo, via de
schitterende natuurgebieden De Meinweg en
Brachter Wald in Duitsland. De laatste dag werd in
Vierlingsbeek gefinisht.
Het eindpunt was sportpark Soetendaal, waar de
deelnemers onthaald werden op het Smartlappenfestival. Daar was namens Hulphond Nederland
Jolande Kroon met haar hulphond Klepper en een
hond in opleiding aanwezig. Haar werd een symbolische cheque ter grootte van 5000 Euro overhandigd. Inmiddels is het bedrag opgelopen tot
5200 Euro, een reden om het rekeningnummer
nog even aan te houden.

Ruiters voor hulphond heeft zich ten doel gesteld
middels een sponsoractie zo veel mogelijk gelden
te genereren voor Hulphond Nederland te Herpen.
Als tegenprestatie hebben drie ruiters, Charlotte
Kaanen, Angèle Bolder, Frederike Domenie, en
twee begeleiders, Maarten Berbers als gids op de
fiets, allen woonachtig in Vierlingsbeek en
Dorothea Craenen uit Beugen voor de catering
voor mens en dier, in het Hemelvaartweekend een
tocht gemaakt van Vaals naar Vierlingsbeek, een
afstand van om en nabij 160 km. Gelukkig waren
de weersomstandigheden ideaal; droog, temperaturen rond de 20 graden en een heerlijk zonnetje.

Via de website www.ruitersvoorhulphond.nl en
op Facebook, Ruiters voor hulphond Nederland,
wordt de actie verduidelijkt en kan men donateur
worden, middels het storten van een eenmalige
bijdrage op NL46 RABO 0141 9883 12. Daarnaast
is het mogelijk contact op te nemen via
ruitersvoorhulphond@gmail.com.

Het was voor paard en ruiter een mooie, maar
zware tocht die aanvankelijk door het Limburgse
heuvellandschap leidde en later veelal door schitterende natuurgebieden, zoals De Meinweg, Het
Brachter Wald, De Hamert, De Maasduinen en het
Maasheggengebied bij Vierlingsbeek. Het was dan
ook vier dagen lang echt genieten. De eerste etappe voerde van Vaals naar manege De Blauwe
Steen te Wijnandsrade. Door het slechte weer van
de voorgaande dagen moest de route enigszins
aangepast worden, omdat sommige paden door
de heuvels onbegaanbaar en glad waren gewor-

In de maand juni is donatie mogelijk via de statiegeldbonnetjes bij Plus Verbeeten. Wij hopen dat
veel Vierlingsbekenaren het bonnetje in de daarvoor bestemde bus zullen doen.
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24 aug

Symphonica in Sporto:
Bekse Steppenronde i.s.m. Oranje
Comité en Beek beweegt
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum- Mullem
30 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2 sep Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Symphonica in Sporto: Maxi-Music-Bal
i.s.m. CV de Keienschieters, Tennisvereniging Vierlingsbeek en Harmonie de
Herleving (Jeugddag voor de jeugd van
Vierlingsbeek en Groeningen)
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje);
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 		
Presentatie boek over ”70 jaar leven in
vrijheid”
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 		
Opening tentoonstelling over de
2e wereldoorlog in de oude RABObank
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
7 okt
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 okt
VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt
KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt
De Keieschieters: Lotenactie
21 okt
VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt
Bèkse Biercantus 2014
29 okt
VOVG: Knutselen met papier
30 okt
KBO: Excursie
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag
i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaas-		
comité
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert 		
i.v.m. 140-jarig jubileum van de
harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

Van de redactie:
●

●

●
●

Rik's waanzinnige vreugdekreet als ultieme
ontlading van de spanning...: wie kreeg
dáár nou geen kippenvel van!! Dat jij Rik daar
(met jou aanstekelijke energie én enthousiasme) mocht staan namens Vierlingsbeek en
Groeningen en ons Symphonica in Sporto,
was absoluut verdiend!! Super dat we, met
z'n allen, zowel van de jury als van de stemmers, de meeste stemmen kregen!! Alle lof,
waardering én felicitaties voor iedereen die
hier een aandeel in had én heeft!!
2 avonden vuurwerk op Soetendaal.. een
beetje dance-event heeft ook dat tegenwoordig in het programma opgenomen!
Mooi!!.
het is Zomer!
de laatste loodjes voor de scholieren
(in het bijzonder de schoolverlaters) en
leerkrachten..!

AGENDA:
2014:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
27 juni
VOVG: Fietstocht
28 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
5 juli
Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel;
Aanvang 19.00 uur
11 juli
Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden)
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
26 juli
Ophalen oud papier: Evergreen,
tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
30 juli/
KBO: 5-daagse reis
3 aug naar Ernst aan de Moezel
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse Bruggeloop
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: NL77RABO 015.43.92.502
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
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2015:

Intenties: Nettie Moorrees - Hendriks en overl
fam., Johannes Deenen en Gerdina en Mina Jans,
overl. fam. Huijbers, Marie Roosen-Theunissen namens de KBO

3 jan
10 jan

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

Intenties:

Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek.
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 18.30
en 19.00 uur. Telefoon: 631222.
De kosten van een intentie zijn € 10.-

Overleden:

Marie Roosen-Theunissen 96 jaar.
Een sterke vrouw, die ondanks de zorgen in haar
eigen gezin toch altijd klaar stond om anderen te
helpen.
(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

VERANDERINGEN MISTIJDEN:

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

MET INGANG VAN 1 JULI VERANDEREN DE
AANVANGSTIJDEN VAN DE
VIERINGEN N.L :
1e ZONDAG OM 9.00 UUR IN VIERLINGSBEEK
2e ZATERDAG OM 19.00 UUR IN MAASHEES
3e ZONDAG OM 10.30 IN VIERLINGSBEEK
4e ZATERDAG OM 19.00 UUR IN DE KAPEL IN
GROENINGEN

Diensten
en
Intenties
juni - juli

VOORLEESUURTJE

28 juni:
kerk Maaasheees: 19.00 uur: eucharistieviering
29 juni:
kapel Groeningen: 10.30 uur: eucharistieviering
Veteranendag.
6 juli:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
met kinderwoorddienst
Intenties: Nettie Moorrees-Hendriks en overl. fam.,
Toos en Dries v.d. Bosch-Elbers, Jan van Bommel
12 juli:
kerk Maashees 19.00 uur: eucharistieviering
20 juli:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits
26 juli:
kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering
3 augustus:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur eucharistieviering

in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere
voorlezer.
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen
die willen komen luisteren.
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen
kinderen.
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
info@bibliobeek.nl
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BUITEN DE DORPSGRENZEN (62)

Toen ging de telefoon en vervlogen mijn dromen.
De lange postman aan de lijn. Volledig in paniek.
Hij stond op het postkantoor, zei hij en moest twintigduizend gulden storten. Er zat echter maar negentienduizend in de geldtas. En hij had alles zo
goed nageteld bij de kassier Versteegen. Lag het
ontbrekende briefje misschien ergens op of onder
een bureau, vroeg hij. Hij kon zich nog herinneren dat hij de tas bij ons op de afdeling een paar
keer open en dicht had gemaakt om er nog iets in
de stoppen. Aan zijn stem kon ik horen dat hij de
wanhoop nabij was.
Ik zei dat hij even geduld moest hebben, dan zou
ik even rondkijken.
Na een minuut meldde ik me weer. Niks, zei ik.
Een half uurtje later zat hij weer achter zijn bureau,
met zijn hoofd tussen zijn schouders zenuwachtig met zijn vingers te friemelen. Een zielig hoopje
mens. Uit een oog drupte een traan en viel op zijn
dure broek. Het rijmen en dichten was hem nu wel
vergaan.
Zou hij het terug moeten betalen of zou Hendrix
over zijn hart strijken en hem zijn fout vergeven,
vroeg hij mij. Ik zou het maar op het eerste houden, zei ik. Ik liep hier al een tijdje langer rond.

De procuratiehouder schopte naar de postman
maar raakte slechts lucht daar deze behendig een
stap opzij gezet had. Toch kon je goed zien dat
Vissers niet echt kwaad was op de postman.
“De kale Schoth gaat kapot”, dichtte hij eens. Daar
kon hij wel eens gelijk in hebben. De drukker uit de
Steenstraat leed aan een ernstige ziekte en zag er
uiterst beroerd uit.
Ik zat achter de adresseermachine. Een vijftigtal labels te bedrukken voor een dame van de afdeling
boekhouding. Blond, slank, vooruitstekende tanden, bloedrode mond. Zij bleef op de labels wachten, zei zij. Ongetwijfeld blij het lawaai op haar afdeling voor een kwartiertje de te hebben kunnen
ontvluchten. De armen over elkaar heen gevouwen
stond zij voor het raam naar buiten te kijken. Een
Magirus Deutz vrachtwagen draaide het fabrieksterrein op. Aan het stuur een jongeman van een
jaar of twintig met donker krulhaar. Hij claxonneerde, stak zijn hoofd uit het openstaand raampje,
lachte een rij hagelwitte tanden bloot en trakteerde
de juffrouw op een vet knipoogje. Zij beantwoordde zijn groet allervriendelijkst.
Toen de vrachtwagen uit het zicht verdwenen was
en het geronk langzaam wegstierf, verzuchtte de
dame: “Liever onder de chauffeur dan onder de
vrachtwagen”.
Ik stelde voor dat ik dat wel even aan hem zou
doorgeven, maar dat hoefde voor haar ook weer
niet, zei zij.
Toen de dame van de boekhouding weer weg was
ging ik door met de klus waar ik al de hele dag
mee bezig was. Honderden verkoopbrieven die
voor het einde van de week van een adres voorzien moesten zijn.
Opmerkzaam gemaakt door een tikkend geluid aan
de onderkant van de machine -het oudje vertoonde de laatste tijd nogal wat kuren en was hoognodig aan vervanging toe- nam ik even een kijkje onder het werkblad. Niks bijzonders te zien.

Wordt vervolgd.
Nelson.

Autobedrijf Kusters BV 40 jaar jong
Op 01 juli 2014 bestaat Autobedrijf Kusters BV
40 jaar. Dit wordt gevierd met een open dag op
28 juni 2014. Dit is in de vestiging Vierlingsbeek.
Op 1 juli 1974 zijn Frans en Lucy Kusters begonnen aan de Hultenhoek 3 te Groeningen. Na 4 jaar
groeide dit zover uit, dat er gezocht werd naar een
grotere locatie. Die is gevonden in de Grotestraat
69 in Vierlingsbeek. Daar is in 1978 het nieuwe bedrijf geopend en in Groeningen werden de schades hersteld. Zoals het nu ook nog steeds is.
Door de jaren heen is in Vierlingsbeek steeds uitgebreid en is het geworden zoals het nu is. Inmiddels staat in Groeningen ook een compleet nieuw
schadeherstelbedrijf inclusief nieuwe spuiterij. In
2013 is het bedrijf in Overloon erbij gekomen.

Maar toen sloeg mijn hart over.
Vanaf de ruwhouten vloer staarde de beeltenis van
de filosoof Spinoza, gevat in een groen biljet met
watermerk mij strak aan. Duizend ballen! Daar
moest ik bijna een half jaar voor werken!
Van wie dat briefje was en hoe het daar terecht
gekomen was interesseerde me op dat moment
niets. Ik bukte me razendsnel en liet het bankbiljet
in mijn zak verdwijnen.
Terwijl ik doorging met adresseren fantaseerde ik
wat ik allemaal met dat geld zou kunnen doen. Een
tweedehands stencilmachine aanschaffen en in de
Maasstraat in Groeningen een eigen drukkerij beginnen, een vliegreis naar Mexico boeken of een
rekening openen bij Wimke Essing van de Boerenleenbank te Vierlingsbeek. Bracht rente op en ik
kon een jaar lang elke zaterdag twintig gulden opnemen voor cafébezoek.

Overname

In 2006 is het bedrijf door de zoon van Frans en
Lucy, Berni overgenomen. Frans en Lucy zijn toen
gestopt. Voor hand- en spandiensten zijn ze nog
wel eens op de zaak. Berni heeft nu de dagelijkse
leiding in handen samen met zijn vrouw Mändy.

Familie Kusters

Frans en Lucy (beide geboren in 1946) hebben 3
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Beweegt op 24 augustus a.s. voor de 2e keer de
Bekse Bruggenloop met Sportplein.
We dagen iedereen uit en gaan een stapje verder
door de afstanden te vergroten. Verder is er gekozen voor nieuwe routes. Dit jaar gaan we langs de
Maas, door de Maasheggen, over de Gruuningse
Berg, door de Ezelshemel en over het Makkeveld!
Alle facetten van hardlopen: verharde wegen,
cross met bospaden, klimmetjes en zelfs strookje
losse zand!
De groepsestafette met massa-start is nieuw en
de Bekse Steppenronde is terug van weggeweest
in het kader van Symphonica in Sporto!
Bedrijfs-, sportteams en vriendengroepen kunnen
met elkaar de battle aangaan om het snelste team
van 2014 te worden.
Hou je van een uitdaging, pak je loopschoenen en
begin te trainen voor jouw onderdeel:
10:00 uur: 5 kilometer
11:00 uur: 10 kilometer
12:30 uur: Kidsloop (1 km)
13:00 uur: Groepsestafette (4 x 2,5 km) met 		
massa-start
14:30 uur: Bekse Steppenronde
Voor de wandelaars is een nieuwe route van 11 kilometer (1 grote ronde) en zij kunnen starten tussen 9:30 uur en 13.30 uur.
Kom je nu al over de brug, dan pak je een korting mee!
De voorinschrijving (ook voor kids) is geopend
vanaf 25 juni a.s. op www.bibliobeek.nl
Gezonde ondernemers en sportverenigingen presenteren zich weer op het gezellige Bekse Sportplein tussen de kerk en Basisschool Laurentiushof.
Doe mee met de Sportkidstraining van Stichting Doejemee!
Op 28-6 en 5-7 van 10.00 uur tot 11.00 uur is er
een ‘gratis’ Sportkidstraining voor de Bekse Bruggenloop georganiseerd door Stichting Doejemee
(inschrijven voor de training kan via de website
van www.doejemee.nu).

dochters en 1 zoon. Samen zijn er 12 kleinkinderen. Een hechte familie. Ieder jaar met de paasshow helpen de kleinkinderen met het rondbrengen van een natje en droogje. En ook met de open
dag staan ze voor het autobedrijf klaar. Het bedrijf
is toch de trots van Opa en Oma. Berni en Mändy
(beide geboren in 1978) hebben 3 kinderen. Ron
en Stan, beide 9 jaar, en Joyce is 8. Ook zij zijn al
regelmatig in de zaak te vinden om kleine klusjes
uit te voeren. Een echt familiebedrijf.

Personeel

Het team bestaat totaal uit 17 personen. Alle personen komen uit de regio. De leeftijden variëren
van 16 tot 54. Een ontzettend leuk en actief team
wat voor elkaar klaar staat. Ze zijn allemaal heel
begaan met het bedrijf en zetten zich er graag
voor in. Motorolie stroomt door hun aderen.

Waarom een open dag?

Wij willen graag laten zien wat wij allemaal kunnen
op het gebied van: elektronica, onderhoud, airco
reparatie/onderhoud, poetsen, restylen, spuiten
etc. etc. En dat tegen hele concurrerende prijzen!
We merken dat, doordat we gegroeid zijn, veel
mensen niet meer weten wat wij allemaal kunnen
en doen. Wij zijn ervan overtuigd dat door het uitvoeren van het juiste onderhoud u kosten bespaart. Vandaar dat we dit graag aan u laten zien.

Uitgenodigd

Op zaterdag 28 juni 2014 staan de deuren van ons
autobedrijf in Vierlingsbeek voor u open van 11 tot
17 uur. Er is van alles te zien en ook aan de kinderen is gedacht.

Gesloten

De vestigingen in Overloon en Groeningen zijn die
dag gesloten.

Waar?

Voor meer info zie www.bibliobeek.nl of
bel Rik Geurts 06-13041738
Werkgroep Bekse Bruggenloop

Autobedrijf Kusters BV
Grotestraat 69 5821 AB Vierlingsbeek
www.autokusters.nl

Boekenmarkt bij Bibliobeek van
28 juni tot en met 5 juli.
Er worden weer oude boeken te koop aangeboden
door Bibliobeek! De verkoop vindt dit keer binnen plaats tijdens openingstijden. U kunt een hele
week rustig snuffelen tussen allerlei boeken en zo
uw vakantievoorraad aanvullen. Op de zaterdagen
28 juni en 5 juli worden er ook buiten boeken verkocht.
Houdt u van romans, leest u graag detectives, of

Meld je nu aan voor
de Bekse Bruggenloop 2014!
Na een zeer succesvolle en gezellige eerste editie voor deelnemers en publiek organiseert Beek
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bent u op zoek naar een leuk kookboek? Bibliobeek heeft de afgelopen maanden weer haar kasten opgeruimd, zodat er voor elk wat wils te vinden is. Voor een klein prijsje vindt u misschien net
dat ene boek waar u al jaren naar op zoek bent, of
u neemt gewoon een stapel boeken mee voor op
uw vakantiebestemming.
Voor de allerkleinsten zijn er prentenboeken te
koop, maar ook voor de iets oudere jeugd zijn er
mooie en interessante boeken.
De prijzen liggen weer erg laag; iedereen kan voor
weinig geld een flink aantal boeken verzamelen!
Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tussen de afgeschreven boeken. U hoeft geen lid te
zijn van de bibliotheek om iets te kopen.
Open op maandag tot en met vrijdag van 14 tot
17.30 uur en zaterdag van 10-13 uur.

Het bestuur en leden van ZVV Concordia wil een
ieder bedanken die ervoor heeft gezorgd dat dit
evenement wederom tot een succes is geworden.
Met name de oud-spelers van ZVV Concordia Peter Ewals, Chris van Gendt en Arno Basten voor
hun inzet, al meer dan 30 jaar!

Loterij

Omdat er nog enkele prijzen niet zijn opgehaald
hierbij nog de lotnummers van de gewonnen
prijzen die nog over zijn:
1 paar Legea voetbalsokken (blauw senior)
lotnummer: 969 geel
1 compleet voetbal tenue van Udinese:

Concordia's Outdoor Soccer
Op 1e Pinksterdag beleefde Vierlingsbeek alweer het 8e Concordia’s Outdoor Soccer op het
Vrijthof. Zoals alle voorgaande edities waren de
weergoden ons goed gezind en kunnen de jeugdteams en senioren terug kijken op een prachtige
voetbaldag.
De aftrap van het toernooi was om 9.00 uur met
de F teams en eindigde om 14.00 uur met de laatste wedstrijd van de C categorie.

Gaat u de Nijmeegse 4-daagse
lopen?

Dan helpt Fysiotherapie van Dongen
u graag op weg!
Op donderdag 3 juli 2014 van 19.30 tot 21.00 uur
organiseren wij een gezellig samenzijn in ons gezondheidscentrum. Doel hiervan is om (onder het
genot van 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! Vanuit fysiotherapeutisch perspectief
geven we u informatie over de laatste voorbereiding, het voorkomen van blessures en behandel
mogelijkheden tijdens de 4-daagse. Een ervaren
loper zal zijn ervaringen met jullie delen en een diëtiste is aanwezig voor informatie over voeding en
drinken.
Natuurlijk is dit ook een leuke gelegenheid om andere lopers te ontmoeten en zo samen toe te leven
naar dit fantastische evenement!

Winnaars D
Om 14.30 werd gestart met het seniorentoernooi
waarin we dit jaar een primeur hadden met een
extra damespoule. Winnaar van het Concordia’s
Outdoor Soccer 2014 is Volharding 3 geworden in
een zinderende finale tegen Plus van Dijk uit Venray. Uitslag 8-4.

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
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KINDERVAKANTIEWERK
VIERLINGSBEEK
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Gêf ’t Dûr:

GRAND PRIX DEBUUT
Noortje Spee uit Groeningen wist eind mei de eerste plaats te behalen op het Concours Hippique
in Sevenum in de categorie springen pony Zwaar.
Met deze prestatie op zak werd in het Pinksterweekend gestart op het internationale toernooi in
het Oostenrijkse Lamprechtshausen.
Ze behaalde een 7e plaats met Laika WE in de categorie 'small tour' (1.15 m) en een prachtige 2e
plaats met Romany Jane in de categorie 'big tour'
(1.20 m).
Mede door deze prestatie kon Noortje ook haar
debuut maken in de landenwedstrijd en de Grand
Prix.

Beek an Toffel
5 juli 2014
Aanvang: 19.00 uur

De koks van Gêf ut Dûr bereiden op 5 juli 2014
weer een diner op diverse locaties in Vierlingsbeek
en/of Groeningen.
Kosten € 15,- per persoon (exclusief drankjes)
Bij deze nodigen we je uit om je aan te melden via:
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr.
Je kunt het diner ook als een cadeaubon aanbieden.
Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand de locatie-gegevens.
Geef je snel op want vol is vol!
Groet,
team en koks van Gêf ’t Dûr.
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Volkoren festival in Middelburg.
Kamerkoor Contrast brengt op
4 juli een concert-lezing ten
gehore in het Koningskerkje.
Het thema is “Maria, van aangezicht tot
aangezicht”.
Kamerkoor Contrast neemt het publiek mee op
een bijzondere muzikale en visuele reis door de
kunsthistorie. Samen met het publiek gaan we
proberen een antwoord te geven op de vraag hoe
de heilige moeder Maria er daadwerkelijk uit zou
hebben gezien. Een reis vol verhalen en beelden
en wellicht enkele verrassende inzichten.
Een multimedia concert voor jong en oud dat u
zeker niet mag missen.

Op de foto het Groenings Koor voor de Oostkerk
in Middelburg. In het kader van het koorfestival aldaar hebben we op 31 mei een concert gegeven
in deze kerk. Het was een feest om daar te zingen;
de kerk had een prachtige akoestiek en er was veel
publiek. Met een goed gevoel over ons eigen optreden waren we daarna in de gelegenheid om naar
de vele andere koren te gaan luisteren die op diverse locaties in Middelburg optraden. Dag 1 van onze
weekendtrip werd afgesloten met een heerlijk diner
in het hotel. Op dag 2 zijn we naar Veere gegaan
om een mooie boottocht op het Veerse Meer te
maken en dit mooie plaatsje te bekijken. Als afsluiting van dit heerlijke weekend hebben we nog genoten van een buffet in De Vier Linden. Dank aan
onze reiscommissie die (wederom) een mooie trip
voor ons koor heeft weten te organiseren.
Wat staat er voor de vakantie nog op het programma: De bijeenkomst van veteranen uit de Gemeente Boxmeer vindt dit jaar plaats in De Zandpoort in Groeningen op zondag 29 juni. Ter gelegenheid hiervan verzorgen wij een optreden.

Kamerkoor Contrast o.l.v. Ad Voesten is een vrouwen kamerkoor bestaande uit 13 leden. De leden
komen uit een groot gebied rond Venray waar zij
wekelijks repeteren. Het koor wil graag muziek
maken op een bovengemiddeld niveau. Daarbij
gaan ze spannende muzikale experimenten niet
uit de weg. Muziektheater, geestelijke en wereldlijke concerten, concerten a-capella of met begeleiding van allerlei instrumentalisten, nieuwe composities en oude muziek. Het koor staat open voor
vele muziekstromingen.

Onze laatste repetitie voor de zomervakantie is op
7 juli. Op vrijdagavond 11 juli is dan nog de jaarlijkse
fietstocht, waarmee we de vakantie echt inluiden.

Harmonie
de
Herleving

Vrijdag 4 juli 2014 aanvang 20.00 uur
Koningskerkje Vierlingsbeek

Vlaaienactie “De Herleving”
in Vierlingsbeek.

Entree 7,50 euro (vrienden van het Koningskerkje 5,00 euro)

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want
met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht
weet u allemaal weer "hoe laat het is". De kermis-

Reserveren via info@koningskerkje.nl
of 0478-630380 en 06-42668621
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vlaaien-actie van De Herleving komt er weer aan.
Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de bekende overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij
vanaf de komende week bij u aan huis komen.
U kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien bij
ons bestellen. Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden. Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van
bakkersland. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer
deel uitmaken van ons assortiment. Verder zijn er
dan van de warme bakker twee soorten van de
meest gevraagde superlekkere seizoens-vlaaien.
Alle vlaaien natuurlijk van topkwaliteit.

Zo maar een gedachte.....
Tjonge wat hebben we het toch druk met zijn
allen. We werken ons een slag in de rondte en
komen vaak handen tekort. Vooral de jeugd
als zij naar school fietsen of naar hun vakantie
baan. Tijd om op het verkeer te letten is er niet
bij. Bijna allemaal hebben ze doppen in hun
oren of iets wat er op lijkt. Misschien zijn het
wel luidsprekers, met het accent op luid. In
een hand hebben zij een Ipad, Ipet, Ipot of iets
dergelijks. Hun duimen zijn druk aan het tikken
en hun ogen zijn alleen maar gericht op het
schermpje. Chauffeurs kunnen er ook wat van.
Hoewel het verboden is te bellen onder het rijden, zie je vaak iemand met een handy aan
het oor en weg is de aandacht voor de medeweggebruiker. Altijd is er een arm die het dingetje vast houdt.

We komen bij u -zoals gezegd- vanaf deze week de
bestelling opnemen en wij vinden het fijn om dan
direct af te rekenen. Want dat betekent, dat we de
bestellingen snel kunnen uitvoeren.
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis op
zaterdag 9 augustus (kermiszaterdag) tussen 09.30
en 12.00 uur.

Zou het niet makkelijker zijn als we een derde
arm hebben? Zo een die op afroep uit je mouw
tevoorschijn komt en de handy bedient? Met
lange vingers en een flinke duim die alle toetsen makkelijk kan bereiken. De ontwikkelingen
gaan zo snel dat we niet op de evolutie kunnen wachten. We moeten er zelf iets aan doen
want voordat een lichaam zich aangepast
heeft gaan er ettelijke jaren overheen en hebben wij er niets meer aan.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze vereniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een duit
in het zakje doen.
Voor vragen kunt u terecht bij Jan Ewals (631305)
of Jan Stoffelen (632205).

Het is toch raar dat als je mobieltje gaat, je wilt
weten wie er belt ook al zit je in de auto. Je
wordt als het ware er naar toe getrokken net
zoals vroeger naar de koektrommel. Je weet
dat het niet mag en toch doe je het. En het
smaakt ook zo lekker vooral als het weer gelukt is en je niet betrapt bent.

Monument ter herinnering aan René
Dinsdag 11 maart werden wij gebeld door het bestuur van het Koningskerkje in verband met een
spoedoverleg. Wat bleek, het bestuur heeft een monument voor René laten maken. Het is een maaskei met daarin een glasplaat verwerkt. In deze glasplaat is de tekst 'ter herinnering aan René Evers,
1958-2011' gegraveerd. Geheel ontworpen en vervaardigd door glazenier Frank Lindner. Het monument is afgelopen 6 juni bij de treurberk geplaatst,
die we drie jaar geleden bij het kerkje hebben geplant.

L.K.

Smartlappen- en kapellenfestival
Vierlingsbeek groot succes
Afgelopen zondag 1 juni 2014 werd in Vierlingsbeek
voor de eerste keer een groots smartlappen- en kapellenfestival georganiseerd door Smartlappenkoor Van Heure Zinge. Maar liefst 11 verschillende koren en 8 kapellen, in totaal goed voor meer
dan 700 deelnemers, wisten het massaal toegestroomde publiek op 5 verschillende locaties te
vermaken met hun vrolijke muziek, hun soms uitbundige shows maar vooral met hun enthousiasme. Het geheel werd gekenmerkt door een perfecte organisatie, waardoor de koren en kapellen elkaar naadloos konden afwisselen. Ook was er gezorgd voor tal van carnavalesk aandoende verassingen, zoals jonkvrouwen en hofdames op de
locatie van het voormalige kasteel ’t Hattert, de
kaasmeisjes met hun proeverijen op de boerde-

Wij vinden het erg
mooi en bijzonder
dat René op deze
manier ook dicht bij
het Koningskerkje
herinnerd kan
worden.
Bestuur van het
Koningskerkje, heel
veel dank hiervoor.
José, Judith en
Rebekka
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Maasziekenhuis Pantein
Digitaal OV-scherm

rij, waar de muziekgezelschappen in een koeienstal optraden omringd door de kalveren. Er was
een mobiel “Druppelkot” waar bezoekers konden
proeven van De Echte Bèkse Borrel en andere spiritualiën en er was gratis vervoer tussen de locaties, en wel per heuse limousine, schoolbus of in
het zonnetreintje.

Bezoekers van Maasziekenhuis Pantein kunnen
voortaan rustig binnen wachten op hun taxi of bus.
Sinds kort beschikt het ziekenhuis in zijn grand
café over een tv-scherm met digitale reisinformatie. Het scherm is vergelijkbaar met de schermen
op Schiphol of treinstations, waarop de actuele
aankomst- en vertrektijden worden aangeven en in
sommige gevallen ook de klantnaam.
Het Maasziekenhuis verhoogt hierdoor zijn gastvrijheid en servicegraad. Het openbaar vervoer (OV) wordt gebruiksvriendelijker en de vervoersmogelijkheden meer zichtbaar. Het scherm
met digitale reisinformatie werd op woensdag 25
juni in gebruik genomen door wethouder W. Hendriks-Van Haren van de gemeente Boxmeer.

Andere voordelen

Klanten kunnen voor hun reisinformatie voortaan ook terecht bij de receptionistes van het ziekenhuis. Die zijn sinds kort allemaal gediplomeerd
vervoersconsulenten. Verder kunnen reizigers binnenkort direct onder de luifel van de hoofdingang
(droog) in- en uitstappen.

Tot de deelnemende koren behoorden de Sjanellekes uit Venray, De Harde Kern uit Boxmeer, Vur
Sles uit Rijkevoort, De Straetlappen uit Mill, Ège
Wies uit Wanroy, 2 Veur Aff uit Afferden, Kei Gezelllig uit Geijsteren, Zeemanskoor Schip Ahoy uit
Angeren, Shantygroep de Maashave uit Grubbenborst, het Gezelligheidskoor Uden en De Gezellige Noten uit Grave. De kapellen die optreden waren Vur de Joeks/Hoe zit dè naw uit Overloon/Bakel, Dè Stûtter Nie uit Vierlingsbeek, VG Tumult uit
Vortum-Mullem, Kuulvoer uit Sambeek, Zuutjes
An uit Venray, Ut Göt uit Oostrum, Boerenkapel de
Fluttetutters uit Haarlem en Falso Pero Forte uit
Malden.
Het weer speelde de festivalgangers bijzonder in
de kaart. Op zonovergoten terrassen genoten zij
van de kleurrijke stoet muzikanten die aan hen
voorbijtrok en er werd dan ook uitbundig meegezongen en zelfs gedanst. Op alle locaties was volop drank en spijs te koop, niet in de laatste plaats
op de terrassen bij de Vier Linden en ’t Genot.

Dalurentarief

Bezoekers met een wmo-pas krijgen momenteel
bij wijze van proef een korting van dertig eurocent
per zone, wanneer zij hun afspraken bij het ziekenhuis in de daluren tussen 9.30-14.30 uur plannen.
Op deze manier wordt een spits vermeden. Hier
hebben alle partijen voordeel van: de reizigers, het
ziekenhuis en de vervoerders.

Leefbare regio

Het digitale scherm voor reisinformatie is één van
de resultaten van het onderdeel ‘Bereikbaar Maasziekenhuis’ van het project Mobiliteit Land van
Cuijk. Dit wil voor iedereen een bereikbare regio ‘van A naar B’ te realiseren en daarmee bijdragen aan een leefbare regio. In opdracht van de
gemeenten en provincie betreft dit een samenwerking van Regiotaxi Noordoost Brabant, Taxi
Munckhof, Maasziekenhuis Pantein en Zet. Zet is
een organisatie die zich als kartrekker actief inzet
om de samenleving leefbaarder, sterker en duurzamer te maken. In dit project staan verder ook
nog zaken gepland zoals een app voor het beter
organiseren en laten aansluiten van (OV-)ritten en
het onderzoeken en bevorderen van samenwerking tussen met vrijwillige vervoershulpdiensten.
Al deze acties vinden plaats in het kader van het
project Mobiliteit in het Land van Cuijk dat bestaat
uit drie onderdelen. De andere betreft OV-acties in
de dorpen Sint Hubert en Vianen. Andere Brabantse gemeenten kunnen contact opnemen met de
Provincie en/of Zet om gebruik te maken van de
opgedane kennis en ervaring.

De optredens van de deelnemende koren en kapellen duurden tot 17.30 uur, waarna spelers en publiek zich massaal naar de grote tent op sportpark
Soetendaal begaven voor de grote finale. Na een
gezamenlijk concert van de deelnemende kapellen
wisten dansgarde De Bekse Klinkertjes en Van
Heure Zinge het publiek via een flashmob massaal
in beweging te krijgen. Daarmee werd weer een
mooie bijdrage geleverd aan Symphonica in
Sporto, het thema waarmee Vierlingsbeek een
gooi deed naar de hoofdprijs van de Brabantse
Dorpenderby. Hierna volgde nog een optreden
van het organiserende koor Van Heure Zinge,
waarna het feest op swingende wijze werd voortgezet door de Vierlingsbeekse Cantusband en enkele locale artiesten. Om 21.00 uur kon iedereen
dan ook uiterst voldaan huiswaarts keren.
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melijke of psychische ziekte, een handicap of een
ernstige verslaving. Dat kan de vader of moeder
zijn, maar ook een broer of zus of een ander familielid, zoals opa of oma.
Op verzoek van het Steunpunt Mantelzorg en de
5 gemeenten in het Land van Cuijk heeft de GGD
Hart voor Brabant in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar jonge mantelzorgers in het Land van
Cuijk. Vanuit de GGD werd dat onderzoek uitgevoerd door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Tranzo. Bedoeling van dit
onderzoek was om meer zicht te krijgen in de omvang en bereik van de groep jonge mantelzorgers
in de regio. Ervaren ze problemen en hebben ze
behoefte aan ondersteuning.

Neem een frisse duik in www.
bhic.nl Nieuwe website BHIC
‘Het Geheugen van Brabant’ nu
online
Na maanden van bouwen en testen is vandaag de
grote stap gezet naar ‘Het Geheugen van Brabant’,
de nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. Het
is nu nog prettiger om archiefonderzoek te doen, de
geschiedenis van Brabant te ontdekken, zelf verhalen te schrijven en historische foto’s te bekijken, te
uploaden of te delen.

De resultaten vanuit het onderzoek zijn tijdens het
symposium “Jong en zorgen, dat doe je gewoon!”
gepresenteerd en hebben jonge mantelzorgers
hierop een reactie gegeven.
Voor jonge mantelzorgers is de zorg vanzelfsprekend en ze herkennen zichzelf niet in de term jonge mantelzorger. In het Land van Cuijk zijn ruim
900 jonge mantelzorgers in de leeftijd van 12 t/m
18 jaar.

Nieuwe snufjes

Wat zijn de in het oog springende noviteiten op deze
nieuwe site? De verbeterde fotodatabase op de
homepage bijvoorbeeld. Je kunt hier meer dan
200.000 historische foto’s bekijken: schermvullend
en met een zoekfunctie en filters om je opdracht te
verfijnen. Je kunt op die foto’s reageren, je kunt ze
delen, ernaar linken en insluiten in je eigen website.

De jongeren willen niet in een uitzonderingspositie
gedwongen worden. Ze willen vooral aandacht,
begrip en een luisterend oor, soms gekoppeld aan
lotgenotencontact, bij voorkeur uit hun eigen sociale omgeving. In de praktijk wordt meestal gevraagd naar het zieke familielid, maar zelden is er
iemand die aan de mantelzorger vraagt: “hoe gaat
het eigenlijk met jou?” of “lukt het op school?“

Ook is het nu gemakkelijker om verhalen van
Brabant te ontdekken. Inmiddels staan er meer dan
5.000 verhalen online: geschiedenissen en herinneringen met foto’s over Brabant. Die kun je lezen via
de online geschiedenisboekjes, maar bijvoorbeeld
ook via de ‘verhalentrommel’; een ontdekkingsscherm waarin je kunt bladeren en zoeken. En zelf
een verhaal of anekdote met foto insturen gaat heel
eenvoudig in een paar stappen. Onderzoekers
-historisch of genealogisch- komen ook extra aan
hun trekken omdat de zoekmachines zijn verbeterd,
zowel qua techniek als vormgeving. Hierdoor vind
je sneller je weg in de ruim 3 miljoen persoonsgegevens en de circa 1700 archieven en collecties. En
dat is meer dan ooit!

Naar aanleiding van het onderzoek en symposium
is er een factsheet gemaakt met suggesties en
aanbevelingen over hoe om te gaan met jonge
mantelzorgers. Wilt u meer weten over de factsheets of wilt u het hele onderzoeksrapport lezen,
dan kunt u die downloaden via de website:
www.mantelzorglvc.nl of neem contact op met
Steunpunt Mantelzorg, 0485-846739.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan snel een kijkje
naar onze nieuwe boreling (eigenlijk overbodig te
zeggen dat dit nu kan met je tablet of je smartphone
vanuit je stoel). Vanzelfsprekend blijven we benieuwd naar je vragen of opmerkingen, want ‘Het
Geheugen van Brabant’ is nooit áf! Daarom vind je
op iedere pagina aan de linkerkant een feedback
knop.

Vierlingsbeek en Groeningen,
loop mee voor de
gehandicapten!!!
Geachte Vierdaagse loper,

Jonge mantelzorgers in het Land
van Cuijk

Traditiegetrouw organiseert de ‘Ronde Tafel 126
Land van Cuijk en Noord-Limburg’ rondom de Nijmeegse Vierdaagse een bijzonder serviceproject,
waarbij bedrijven vierdaagse wandelaars sponsoren voor het goede doel.

1 op de 4 jongeren groeit thuis op met zorg oftewel
is jonge mantelzorger. Er is bij hen thuis iemand
langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een licha-
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Door de medewerking van vele sponsoren en lopers hebben we tijdens ons Blarenbal in juli 2013
een cheque van maar liefst € 15.650 mogen uitreiken aan de stichting Leergeld. Voor foto’s en meer
informatie kunt u kijken op onze website
www.rt126.nl.

zijn team klaar staan om uw benen te masseren
zodat de laatste kilometers richting de finish voor
u zeker geen problemen zullen opleveren.
Het Blarenbal wordt dit jaar gehouden op zaterdag 26 juli a.s. op het terras voor Hotel Riche in
Boxmeer. Alvorens gezamenlijk naar het Blarenbal te vertrekken, worden alle lopers verzocht zich
om 20.30 uur te verzamelen bij Café de Bock in
Boxmeer. Zoals gewoonlijk ontvangt u hier een
klein aandenken en zal een groepsfoto gemaakt
worden. Denk er wel aan dat u het sponsorshirt
die avond draagt! Zoals gebruikelijk wordt tijdens
deze avond de cheque overhandigd aan een vertegenwoordiger van de stichting Leergeld Land
van Cuijk.

Dit jaar hebben we besloten ons in te zetten voor:

Gehandicaptensport Land van Cuijk

Gezien de grote maatschappelijke betrokkenheid
van de Ronde Tafel in het Land van Cuijk hebben
we dit jaar gekozen om enkele G-teams in de
regio financieel te ondersteunen. Gebleken is dat
met name het vervoer van en naar wedstrijden een
grote uitdaging is voor de verenigingen. De afstanden die afgelegd moeten worden om wedstrijden te
kunnen spelen tegen andere G- teams zijn groot.

Namens de Ronde Tafel Land van Cuijk & NoordLimburg, danken wij u voor uw spontane inzet en
wij wensen u veel succes tijdens de Nijmeegse
Vierdaagse.
Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het serviceproject kunt u onze pagina
liken via www.facebook.com/RT126.

Dankzij de inzet van ouders en vrijwilligers wordt
dit tot nu toe grotendeels opgevangen, maar de
Ronde Tafel 126 wil de verenigingen de mogelijkheid geven dit voor de aankomende jaren structureel op te lossen.

Met vriendelijke groet,
Ronde Tafel 126 Land van Cuijk en
Noord-Limburg,
Bob Goossens, Dennis van der Locht,
Ernst Hattink, Giel Reintjes, Jeroen Nabuurs,
Maarten Weemen, Martijn Willems, Michel Uyen,
Reindert Roovers, Roel van Dijk, Sjoerd Luisman,
Sven Janssen, Stephan Korderijnk, Wouter Strien,
Pepijn Cornelis, Nick Janssen, Roy Verbroekken,
Willem de Hoog

Bent u, als enthousiaste wandelaar,
voornemens aan de Nijmeegse Vierdaagse deel
te nemen? Dan vragen wij uw medewerking!
Wij vragen u of u tijdens de Nijmeegse Vierdaagse
(wederom) ons sponsor-shirt wilt dragen. U kunt
zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze
website www.rt126.nl/vierdaagseproject.nl Mocht
u meerdere geïnteresseerde lopers kennen dan
kunnen zij zich uiteraard ook bij ons aanmelden.
Aangezien wij zoveel mogelijk geld willen schenken aan het goede doel vragen wij net als vorig
jaar een vrijwillige bijdrage van € 10,- inschrijfgeld
per wandelaar om de kosten te dekken. Dit bedrag
kunt u betalen bij het afhalen van de t-shirts.

Bezoekcijfers Oorlogsmuseum
Overloon hoogste in 10 jaar

Zoals gebruikelijk ontvangt u 2 t-shirts van het
serviceproject, welke u na de Vierdaagse mag
houden. Het uitdelen van de shirts is op zondag
13 juli 2013 van 11.00 uur tot 12.30 uur in Hotel
Riche te Boxmeer.

Het Oorlogsmuseum Overloon kan terugkijken op
een succesvol verlopen voorjaar. Het ontving in
2014 namelijk ruim 47.000 bezoekers tijdens de
eerste vijf maanden. Dat was het hoogste aantal
in de laatste tien jaar. Onder de bezoekers waren
nog altijd veel schoolklassen, maar ook gezinnen
met kinderen die in de regio op vakantie waren.
Het museum schrijft deze positieve ontwikkeling
deels toe aan de milde winter. Maar ook de opening in april van het paviljoen over de Slag bij
Overloon droeg daar aan bij. Want mede daardoor
passeerden alleen al in de maand mei ruim twintig-

Tijdens de 4e dag van de vierdaagse zullen de leden van de Ronde Tafel u ontvangen op ons verzorgingspunt in Cuijk, bij Auto Nabuurs (Peugeotgarage gelegen voor de bebouwde kom van Cuijk).
Zorg dat u herkenbaar bent door het sponsorshirt
te dragen. We zullen u in de watten leggen d.m.v.
broodjes, soep, slaatjes, energydrank etc. Ook zal
Vincent Maassen, Praktijk voor Fysiotherapie, met
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schappen doen, kleine klusjes etc. Per jaar krijgt de
stichting rond de 1000 aanvragen voor hulp.
Maar in de vakantieperiode hebben onze
vrijwilligers ook even vrijaf.

duizend bezoekers de kassa’s van het museum.
Overigens mag het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog zich in heel Nederland nog altijd in een toenemende belangstelling verheugen. En dat zal naar
verwachting, met de 70-jarige herdenking van de
bevrijding in het vooruitzicht, het komende jaar zeker niet minder worden.

Dit jaar valt deze periode van:
maandag 28 juli t/m vrijdag 15 aug.
In deze periode kan dus geen beroep gedaan worden op hulp van de vrijwilligers.
Vanaf maandag 18 augustus kunt u weer hulp
inroepen van deze vrijwilligers op elke werkdag
tussen 09.00 en 12.00 uur bij:
Weijerstaete “Symfonie” tel. (0485)- 84 65 00
De hulpaanvraag moet minstens een dag van te
voeren te worden gedaan.
Voor meer informatie:
Secretariaat SVH, tel. 0485-571071.

Vraag van de maand
Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is een
voorpost voor de vele instellingen die in Boxmeer
en omgeving werkzaam zijn op het gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die informatie of advies wil en niet weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons aankloppen. In deze
rubriek wordt elke maand een vraag gepubliceerd
die aan het Advies- en Informatiepunt is gesteld.
De informatie is algemeen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Veteranendag gemeente Boxmeer
Op 29 juni a.s. organiseert de Veteranencommissie Boxmeer de jaarlijkse Veteranendag. Dit jaar
vindt deze plaats in Groeningen. Voor deze dag
zijn alle veteranen woonachtig in de gemeente
Boxmeer uitgenodigd.
Om 11.00 uur zal in de Sint Antonius en Nicolaaskapel de gedenking plaatsvinden die wordt voorgegaan door Pastor Bert van Tol en Aalmoezenier
Liduina van den Broek.

Vraag:

Wat staat er eigenlijk in de Grondwet?

Antwoord:

In de Grondwet staan alle regels voor het besturen van ons land. Ook staat in de Grondwet welke
fundamentele rechten en vrijheden burgers hebben. De Grondwet is de hoogste Nederlandse wet.
Onze Grondwet telt 8 hoofdstukken. Het eerste
artikel van het eerste hoofdstuk gaat over gelijke
rechten voor elke Nederlander. Discriminatie vanwege godsdienst, ras, geslacht of op welke grond
dan ook is niet toegestaan. In de rest van het
hoofdstuk staan andere universele mensenrechten, zoals het recht op huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs, het recht om te stemmen, een
godsdienst aan te hangen, het recht op privacy en
de vrijheid van meningsuiting.
In het tweede en derde hoofdstuk van de Grondwet staat beschreven hoe ons land wordt bestuurd, hoe de Tweede en de Eerste Kamer werken en welke bevoegdheden ze hebben. Verderop
worden de andere bestuursorganen besproken,
zoals gemeenten en provincies. In de Grondwet
staat ook hoe de rechtspraak is geregeld en onder
welke voorwaarden het mogelijk is om de Grondwet te wijzigen.

De veteranendag wordt door het gehele land georganiseerd. Landelijk vindt deze op 28 juni plaats.
Met dit jaarlijkse nationale evenement bedanken
we alle 130.000 Nederlandse militaire veteranen
voor hun inzet, nu en in het verleden.

Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Gemeente Boxmeer
vrijwillige
inzet
voor
anderen

Vakantie Stichting
Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer.
De SVH is een groep vrijwilligers die hulp biedt aan
mensen in de hele gemeente Boxmeer die dringend hulp nodig hebben en dat elders niet kunnen
krijgen. Deze hulp bestaat vaak uit vervoer, bood-
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Meer weten:

Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag
t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in Cultureel
Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel voor een
afspraak (tel. 0485-576763).

Tijdens het kraamfeest van Fleur,
dochter van Erik Lamers en Karin Branje,
kwamen een tweetal ooievaars even
poolshoogte nemen.
Ze landden op zo'n tweehonderd meter
van de Schutkooi in Vortum Mullem
waar het feestje gehouden werd.
Effe checke!!

Nieuw eigenaar AD Autobedrijf
Fransen in Vierlingsbeek
Pascal Mulders per 1 juli nieuwe eigenaar AD Autobedrijf Fransen Vierlingsbeek
Per 1 juli treedt Pascal Mulders in de voetsporen
van Patrick Fransen als nieuwe eigenaar van AD
Autobedrijf Fransen in Vierlingsbeek. Patrick Fransen was al enige tijd op zoek naar een opvolger en
Pascal Mulders bleek met meer dan 18 jaar ervaring in de autobranche de perfecte kandidaat voor
deze taak. AD Autobedrijf Fransen Vierlingsbeek
blijft BOVAG aangesloten en onderdeel van het internationale AD netwerk van meer dan 4.600 autobedrijven.
Pascal Mulders beschikt over bijna twintig jaar ervaring als 1e monteur en chef werkplaats en is
daarmee de aangewezen persoon om verder te
bouwen aan de reputatie van AD Autobedrijf Fransen als hét adres voor APK, reparaties en regulier onderhoud voor alle automerken. Bovendien is
Pascal voornemens om een grotere nadruk te leggen op de in- en verkoop van interessante occasions.

Treffer

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



Fransen Autoschade is nu volledig te vinden in
Boxmeer. Fransen Spuiterij blijft gehuisvest op het
Schootsveld in Vierlingsbeek. Meer informatie is te
vinden op: fransenvierlingsbeek.adautobedrijf.nl

Over AD Autobedrijf
Het AD Autobedrijf is de eigen, unieke en internationale garageformule van AD Benelux. Door op internationaal niveau te bouwen aan kennis en contacten is AD juist lokaal in staat om een uiterst professionele en klantgerichte service te leveren. De
AD Autobedrijven zijn zelfstandig, maar kunnen allen beschikken over centrale ondersteuning op gebied van marketing, ICT en logistiek. Uniek is bijvoorbeeld de internationale reparatiegarantie van
maar liefst 24 maanden op onderdelen en uurloon.
Geen enkele andere garageformule biedt deze garantie. Voor meer informatie: www.adautobedrijf.nl

adverteren
doet verkopen

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

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl
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Te koop verse aardbeien
H. Linssen, Op den Bosch 4
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en Dinsdag gesloten

Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

SPAARACTIE

Elke 11e zak honden- of kattenvoer
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

GRATIS*

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel
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Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

25
jaar
2Q]HSURGXFWHQ
,HGHUHHQLVXQLHN'DDURP
LVSHUVRRQOLMNHQGHVNXQGLJ
DGYLHVEHODQJULMNDOVKHW
JDDWRPKDDUYHU]RUJLQJ

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Fons Peltenburg



Meer dan 33.000 kleuren in lak en
muurverf. Voor binnen en buiten.
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

Uw gezondheid... mijn zorg!

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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.

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

●
●
●
●
●
●

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

Voor info:
Jan Nillesen
Vrijthof 1
5821 BG Vierlingsbeek

Restaurant - Feestzaal - Catering
Kijk voor onze menukaart en
mogelijkheden op
www.devierlinden.nl
Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

tel.: 0478-631302
E-mail: jannillesen@ziggo.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl
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BROEREN






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





Warme Bakker Degen
Reclame: 30 juni t/m 5 juli
● African dream vlaai € 10,25
Frisse exotische bavaroise met perzik vulling.
● Waldkornbrood € 2,25
● 4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 7 t/m 12 juli
● Appelspeciaalvlaai € 10,25
● Spelt donker € 1,85
● Kaiserbroodje € 0,30

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.
Ook voor particulieren.

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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De allernieuwste fietsmodellen
zijn weer binnen

Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

Elektrische-, Stads-, Hybride-, Race- en
MTB fietsen

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

Loop eens binnen en
fiets naar buiten.
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs
Grotestraat 79a 5821 AC Vierlingsbeek,
tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44
e-mail: info@fransthijs.nl
website: www.fransthijs.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

Erkende bromfietsopleiding
E achter B (aanhangwagen)
Tel. 0478 - 571 876

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen

www.jipvormgeving.nl
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548

20

