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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

30 juni 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 13                  24 juni 2015

Sluiting vier kerkgebouwen in Parochie Maria, Moeder van de Kerk 

Zoals aangegeven zullen de vier genoemde 
kerken formeel per 1 januari 2016 dicht gaan, 
waarna deze door de bisschop aan de eredienst 
onttrokken zullen worden. Concreet betekent dit 
dat de laatste viering vóór Kerstmis zal plaats-
vinden. Voor het zover is zullen tal van praktische 
afspraken met betrekking tot onder andere het 
gebouw, de begraafplaats, de financiële admi-
nistratie en continuering van het vrijwilligerswerk 
moeten worden gemaakt.
Daarnaast zal op zo kort mogelijke termijn als blijk 
van erkenning en waardering in elk van de vier 
deelparochies een bijeenkomst met de vrijwilligers 
worden georganiseerd. Ook wil het parochiebe-
stuur dan graag hun toekomstige betrokkenheid 
bij de parochie (hetzij ter plaatse, hetzij elders) 
bespreken.

Over de toekomst van de vier kerkgebouwen kan 
op dit moment nog niets worden gezegd. De prak-
tische mogelijkheden tot herbestemming van de 
gebouwen zijn beperkt, maar het parochiebe-
stuur is uiteraard bereid om mee te denken over 
en mee te werken aan goede oplossingen. In dat 
kader zal ook bezien worden of in de vier deelparo-
chies behoefte bestaat aan een plek voor stilte en 
gebed, bijvoorbeeld in de vorm van een eenvou-
dige kapel.

In de parochie Maria, Moeder van de Kerk worden 
per 1 januari 2016 vier kerkgebouwen gesloten. 
Dit besluit is in gezamenlijkheid genomen door het 
parochiebestuur en de leden van de plaatselijke 
beheercommissies. 
Het gaat om de kerken in Ledeacker, Maashees, 
Rijkevoort en Vierlingsbeek. Zowel het parochie-
bestuur als de lokale beheercommissies zien zich 
hiertoe genoodzaakt vanwege het ontbreken van 
voldoende pastorale vitaliteit en/of de slechte en 
verder verslechterende financiële situatie in de vier 
gemeenschappen. 

Het parochiebestuur betreurt het, evenals de leden 
van de beheercommissies, dat kerken gesloten 
moeten worden. Dit gaat in tegen de oorspron-
kelijke ambitie alle kerken open te houden. Het 
besluit is echter genomen na ampele en zorgvul-
dige afweging en is gebaseerd op de evaluatie van 
de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschap die 
jaarlijks plaatsvindt tussen het parochiebestuur 
en de deelparochies binnen de fusieparochie. Dit 
besluit is derhalve onherroepelijk.
Een en ander is overeenkomstig de afspraken 
die enkele jaren geleden met het Bisdom zijn 
gemaakt en waarmee de deelparochies alsnog in 
de gelegenheid werden gesteld om zelf de levens-
vatbaarheid aan te tonen. Daarbij werd een termijn 
van maximaal drie jaar afgesproken. Als criteria 
gelden de pastorale vitaliteit (o.a. kerkbezoek en 
aanwezigheid / bezetting werkgroepen), de finan-
ciële situatie en het organisatorisch vermogen van 
de deelparochie.

In gezamenlijkheid met de betrokken beheer-
commissies moest helaas worden geconcludeerd 
dat  betrokkenheid van de parochianen met de 
plaatselijke kerk als ruimte voor geloofsbeleving 
grotendeels ontbreekt. Ook is vastgesteld dat de 
financiële situatie van elk van de vier deelparo-
chies zorgelijk tot slecht is. Langer openhouden 
van de kerkgebouwen zou de exploitatieverliezen 
in de gehele parochie alleen maar verder doen 
toenemen.
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Van de redactie:
●  In het nieuwe voetbalseizoen even geen der-

by’s meer tussen ons Volharding en Over-
loon. De ludieke actie van Overloon (de 
plaatsing van de witte borden) staat in schril 
contrast tot de (negatieve) sterallures van 
(acteur...) Mike Weerts!

●  De Kerk nog vóór Kerstmis 2015 dicht! We 
zijn zeer benieuwd wat het in gaat houden. 
Dan wordt het wellicht niet alleen binnen de 
Kerk stil maar ook daar buiten. Het luiden 
van de klokken (o.m. dagelijks 7.00 en 18.00 
uur) en het slaan van de klok (op de hele 
uren) zal dat ook verdwijnen? Wat blijft zijn 
de herinneringen.....

●  Op de Tôffel  (de 23e!!) is/was met stip we-
derom het meest favoriete uitje voor/op Va-
derdag! En het is nog gratis ook!

●  Veel bermen zijn weer gemaaid en ook de 
paden die erg veel geleden hadden van het 
zware landbouwverkeer zijn mooi baar ge-
maakt.

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
25 juni VOVG: Fietstocht met partner of 
 introducé
27 juni Ophalen oud papier:                                               
 Volharding, tel. 06-51823265
 Oud ijzer te laden?                                                  
 Valentinus 632426 draaien!
28 juni Harmonie de Herleving:                                            
 Zomerconcert bij de watermolen
5 juli Symphonica in Sporto: Grande                                 
 Vrijthof aanvang 13:00 uur
11-12 juli Outlands Open Air 2015
13 juli Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
25 juli Ophalen oud papier:                                               
 ZEV, tel. 06-54661196
 Deze maand geen ophaalronde oud 
 ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
 weer bellen. 
7-11 aug Kermis Vierlingsbeek

8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof;                         
 aanvang: 14:00 uur
9 aug Vanaf 12:00 uur start kaartverkoop                          
 Bèkse Biercantus 2015
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
20-23 aug Kindervakantie werk Vierlingsbeek                         
 en Groeningen
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
 Oud ijzer te laden?                                                  
 Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gêf ‘t dûr/Beek Beweegt:                                          
 Bekse Bruggeloop
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
 grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om 19:30   
 uur bij De Wildeman
14 sept Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
26 sept Ophalen oud papier:                                               
 Herleving, tel. 06-48236890
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers   
 vertrek om 19:00 uur vanaf het Vrijthof
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;  
 aanvang: 14:00 uur
6 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 okt VOVG: Italiaanse keuken met Margriet  
 Leenders 18:30 uur bij Concordia
12 okt Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
13 okt VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek                         
 vanaf het Vrijthof om 19 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof;                         
 aanvang: 14:00 uur
20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   
 Oeffelt van bloemsierkunst  ‘September’
 om 19:00 uur bij de Ezelgasterij in 
 Groeningen
24 okt Bèkse Biercantus 2015
29 okt KBO: Excursie
31 okt Ophalen oud papier:                                               
 Volharding, tel. 06-51823265
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
9 nov Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
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14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
 Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
 Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in de Vier   
 linden om 19:30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; aanvang:  
 14:00 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
 tel. 06-54661196
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11 uur tot 16 uur  
 bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
 ijzer! In januari kunt u Valentinus   
 weer bellen.

2016:
2 jan Ophalen oud papier (i.p.v. december  
 2015): Gilde, tel. 06-43246914 
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
 zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
 carnavalskrant
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 t/m 9 febr CARNAVAL
27 febr Ophalen oud papier:                                               
 Volharding, tel. 06-51823265
26 mrt Ophalen oud papier:                                               
 ZEV, tel. 06-54661196
30 apr Ophalen oud papier:                                               
 Gilde, tel. 06-43246914
28 mei Ophalen oud papier:                                               
 Herleving, tel. 06-48236890
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni Ophalen oud papier:                                               
 Volharding, tel. 06-51823265
30 juli Ophalen oud papier:                                               
 ZEV, tel. 06-54661196
27 aug Ophalen oud papier:                                               
 Gilde, tel. 06-43246914

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

Vieringen 
en 
intenties  

juni   - juli

23 juni
19.00 uur kerk eucharistieviering 

27 juni
19.00 uur kerk Maashees eucharistieviering

30 juni
19.00 uur kerk eucharistieviering

5 juli
9.00 uur kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering  
intenties: Cas Bartels, Toon Voesten en overl.fam 

7 juli
19.00 uur kerk Vierlingsbeek eucharistieviering

11 juli
19.00 uur kerk maashees eucharistieviering 

14 juli
19.00 uur kerk Vierlingsbeek eucharistieviering 

19 juli
10.30 uur kerk Vierlingsbeek eucharistieviering, 
kinderkerkdienst:

21 juli
19.00 uur kerk Vierlingsbeek eucharistieviering.

25 juli
19.00 uur kerk Maashees: eucharistieviering.

28 juli
19.00 uur kerk Vierlingsbeek eucharistieviering.

2 augustus
9.00u kerk Vierlingsbeek eucharistieviering: 
intenties: Wim en To Gerrits, Johannes Deenen en 
Gerardina en Mina Jans, Cas Bartels, Sil en Roos 
Bruysten-van Wagenberg en Piet Bruysten 

4 augustus
19.00 uur kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering 

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:
Fini van den Bergh-Derks 92 jaar.  
Zelfstandig gezellig dorpsmens en nog zo bij de 
tijd.

Harrie Botden 91 jaar. 
Als tuinder en vader zorgde hij voor zijn gezin, en 
voor wie hulp behoefde.  
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Wij willen iedereen bedanken die ons tot 
steun is geweest bij het overlijden van Harrie 
Botden. Alle blijken van medeleven: telefoon-

tjes, de grote hoeveelheid aan kaarten en 
lieve woorden, jullie aanwezigheid thuis en in 

de kerk, dat alles heeft ons goed gedaan.

Nellie Botden - Deenen
Kinderen en kleinkinderen

Boekenmarkt bij Bibliobeek van 
26 juni tot en met  4 juli!! 

Koop op vrijdag en zaterdag 26 en 27 juni én op 
3 en 4 juli leuke boeken voor de vakantie bij de 
boekenkraampjes van Bibliobeek. Op vrijdag en 
zaterdag vindt deze Boekenmarkt buiten plaats. 
In de week ertussen zijn er binnen boeken te koop 
bij Bibliobeek. 

U kunt een hele week rustig snuffelen tussen 
allerlei boeken en zo uw vakantievoorraad 
aanvullen. Houdt u van romans, leest u graag 
detectives, of 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!
Sla uw slag en kom naar Bibliobeek!

Boekenmarkt bij Bibliobeek van 28 juni tot en met 
4 juli.
Tijden: maandag tot en met vrijdag van 14 tot 
17.30 uur en zaterdag van 10-13 uur.

Goede prestatie door het 
Groenings Gilde

Op 14 juni was de Kring Gildendag in Gassel.  Rond 
de 34 Gilden hadden zich aangemeld. 
In de optocht had ons Gilde starnummer 27. Het 
wachten voor we konden vertrekken duurde vooral 
voor de jeugd best lang. Verschillende kinderen 
mochten voor het eerst meelopen en hesjes dragen 
die behangen waren met zilveren schildjes. Een 

belangrijke functie voor de jonge Gildebroedertjes 
en -zustertjes. Bij de drumband liepen ook de leer-
lingen mee. Ook zij hadden goed geoefend en een 
paar marsen ingestudeerd. Met veel flair trom-
melden zij erop los. Voor de eerste keer dat zij 
op een Gildendag meeliepen ging het prima. Hier 
en daar zakte een kous wat af en werd onder het 
lopen weer opgetrokken.   Het was warm en een 
bezweet voorhoofd maakte dat een baret die iets te 
groot was over de ogen dreigde te zakken. Met een 
snelle beweging van de hand, die een trommelstok 
vasthield, werd hij weer op zijn plek geschoven.  De 
andere hand trommelde gewoon door.

De optocht ging verder. Bij de kerk na het 
commando: ”Hoofden rechts”, draaiden alle hoofden 
keurig naar rechts om de kerk een groet te brengen. 
Koningspaar Sjef en Nel liepen fier achter het 
hoofdvaandel, gedragen door Chris. De vende-
liers neigden hun vaandel. Een waardig gebaar.  
De juryleden die bij de kerk stonden, zeiden tegen 
elkaar dat zij geen hoofdvaandel gezien hadden.  
Wij stonden ernaast en hielpen de heren uit de 
droom door extra hard tegen elkaar te zeggen dat 
Chris zo mooi rechtop liep en dat zo’n hoofdvaandel 
toch behoorlijk zwaar was. 
Op het terrein kregen de kinderen meteen te 
drinken. Na zo’n warme tocht een welverdiende 
versnapering. De groteren wisten de drankjes 
kraam zelf wel te vinden.
Het programma ging verder met de massale 
opmars, vendelgroet en officiële opening van de 
dag.  De wedstrijden trommelen. Bijna alle leer-
lingen mochten individueel op voor de jury. Jammer, 
niemand had een prijs, maar voor de eerste keer 
was het een prestatie. Ga er maar aan staan: 9 
of 10 jaar, alleen naar voren, melden bij de jury, 
je nummer trommelen terwijl pap en mam, opa 
en oma en nog meer vreemde mensen staan te 
luisteren. Door de temperatuur was het al zweten, 
laat staan wanneer je moet laten horen en zien wat 
je geleerd hebt.
De schutters hadden meer succes, zij schieten al 
jaren en toch is iedere wedstrijd weer spannend. In 
beide disciplines, geweer en kruisboog wisten zij 
de eerste korpsprijs (met een viertal)  in de wacht 
te slepen. Jens Loenen schoot zich naar de eerste 
plaats bij de jeugd en Jac Gerrits wist de tweede 
prijs bij kruisboog te behalen.
Het was een prachtige dag die we met zijn allen met 
veel plezier hebben mogen meemaken. Na afloop 
gingen we zoals het heet moe maar voldaan terug 
naar Groeningen.
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Het Groenings Koor trad 31 mei op in Brüggen 
(Dld). De planning was om buiten op het binnen-
plein van de burcht te zingen. We hebben nog net 
onze generale repetitie buiten kunnen houden. 
Voor het concert moesten we door de regen 
uitwijken naar binnen. Achteraf geen verkeerde 
uitkomst. In een prachtige zaal, met goede 
akoestiek en een vleugel voor onze pianist werd 
het een mooi optreden. Helaas met weinig publiek, 
maar de mensen die er waren, gaven ons alle 
aandacht en veel applaus. Vooral onze Duitse 
nummers werden enthousiast ontvangen.

Generale buiten de burcht

Concert in de burcht

Er resten nog een paar repetitie voor de zomer-
vakantie. Alle repetitietijd wordt nu besteed aan 
de voorbereidingen van Culinaire Klanken op 
zondagmiddag 20 september. Maar ook de diverse 
commissies zijn druk met de voorbereidingen 
bezig. Het belooft een mooi evenement te worden 
met muziek (Groenings Koor, Koor Confetti uit 
Venray en de gitaargroep van Willy v.d. Boogaard), 
maar ook met lekkere hapjes en drankjes. En dat 
alles op de prachtige locatie van het Groenings 
Gilde. Heeft u deze middag al in uw agenda staan? 
Om uw geheugen op te frissen en alvast zin te 
krijgen in Culinaire Klanken 2015, hierbij een foto 
van 3 jaar geleden. 

Culinaire Klanken 2012

Iedere deelnemer is een winnaar 
bij de Bekse Bruggenloop 2015 !
Op 30 augustus a.s organiseert Beek Beweegt. 
voor de 3e keer de Bekse Bruggenloop.  
Ons motto: Iedere deelnemer is sowieso een win-
naar!                                                          
Nieuw dit jaar: De Bambinoloop. Vorig jaar de-
den er veel kinderen onder de 6 jaar mee aan de 
Bruggenloop en daarom krijgen zij een aparte loop 
dit jaar; de Bambinoloop van 500 meter. 
De Kidsloop van 1 km kan gelopen worden door 
kinderen van 6 t/m 12 jaar.                           
Nieuw dit jaar: De Talentenloop voor 
jongeren t/m 15 jaar! 
Jonge hardlooptalenten die interesse hebben in 
het wedstrijdelement van de 5 km, worden middels 
de talentenloop apart geregistreerd. 

KIKA 
Kinderen die meedoen met de Bekse Bruggen-
loop, ondersteunen de stichting Kinderen Kanker-
vrij www.kika.nl.                                               
De starttijden van de Bekse Bruggenloop zijn:  
5 kilometer: 10.00 uur  
Talentenloop:  (5 km) 10.00 uur 
 (t/m 15 jaar) 
10 kilometer: 11.00 uur 
Estafetteloop:  (4x 1,5 km) 12.30 uur 
Kidsloop (1 km): 13.30 uur 
 (v.a. 6 t/m 12 jaar) 
Bambinoloop (500 m): 14.00 uur (t/m 6 jaar) 
Wandelaars (+ 11 km) 10.45 uur: 
 Gezamenlijke start 
Tussen 9.30 uur tot 13.30 uur: 
 Vrije start

Doe mee met de Sportkidstraining op 4 juli van 
stg. Doejemee! 
Op 4 juli 2015 is er van 10.00u tot 11.00u een  
‘gratis’ Sportkidstraining voor de Bekse Bruggen-
loop georganiseerd door Stg.Doejemee. (inschrij-
ven voor de training kan via de website van www.
doejemee.nu). 
 
Kom je nu al over de brug, dan pak je een kor-
ting mee!  
De voorinschrijving (ook voor kids) is geopend.   
Voor aanmelding en meer info zie 
www.bibliobeek.nl of bel Rik Geurts 06-13041738 
Werkgroep Bekse Bruggenloop.
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Vierlingsbeek/Groeningen

SYMPHONICA IN SPORTO
Afgelopen jaar heeft de KBO met twee activi-
teiten van Symphonica in Sporto meegedaan. We 
zijn de fantastische morgen van Jong gedanst 
= Oud gedaan nog niet vergeten. Samen met 
de schoolkinderen werd, na allerlei andere acti-
viteiten, op het plein bij de school gedanst met 
zo’n 690 mensen. De andere activiteit was het 
valbreken wat ook weer in samenwerking was met 
de basisschool en waar judovereniging Randori 
de kinderen en senioren leerden hoe men een val 
kan breken. Het lijkt heel gemakkelijk maar in de 
praktijk is het toch wel even anders. Zondag 5 juli 
is dan de grote finale van de diverse acties van 
Symphonica in Sporto en alle verenigingen die 
hieraan hebben meegewerkt. Voor de hele middag 
is er een programma opgesteld met voor elk wat 
wils. Wij willen onze leden vragen om deze middag 
zeker een bezoek te brengen aan het Vrijthofplein 
om te zien wat alle acties die het afgelopen jaar 
geweest zijn, teweeg hebben gebracht. Ook 
zijn we erg benieuwd naar het resultaat van de 
“Symphonica-kar”. De activiteiten beginnen om 12 
uur en duren tot half 6. 

KIENEN
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag
26  juni       10 juli    Aanvang:  13.45 uur 

SENIORENBIOS
Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvol-
gende film op dinsdag 14 juli 2015 om 
15.45 uur met de bijzondere film: “CLOUDS OF 
SILS MARIA”.
Het verhaal: Op het hoogtepunt van haar internati-
onale carrière wordt actrice Maria Enders (Juliette 
Binoche) gevraagd voor de hoofdrol in het toneel-
stuk dat haar twintig jaar eerder beroemd maakte. 
Destijds speelde ze Sigrid, een verleidelijke jonge 
vrouw die haar oudere baas Helena in een spel 
van liefde tot zelfmoord drijft. Nu krijgt ze de rol 
van de oudere, gefrustreerde Helena aangeboden. 
Voor de repetities reist Maria met haar assistente 
en vriendin Valentine (Kristen Stewart) naar Sils 
Maria, een afgelegen plaatsje in de Alpen.
Jo-Ann Ellis (Chloë Grace Moretz), een 
Hollywoodsterretje dat voortdurend in schan-
dalen is verwikkeld, zal de rol van Sigrid spelen. 
Oog in oog met het gezicht van jeugd en ambitie, 
ziet Maria zich geconfronteerd met de eindigheid 
van haar eigen carrière en tast ze de grenzen van 
vriendschap en liefde af.
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart 
geldt een gereduceerd tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). 
Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 

telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via 
internet www.cinetwins.nl). Het adres van Cine 
Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. 

DE VASTE ACTIVITEITEN VAN DE KBO 
ZIJN
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij 
Concordia Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof Info 631986
Fitness vakantie in de maanden juli en augustus          
                                                             Info 632190
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen vakantie 
in de maanden juli en augustus            Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag   van 14.00 - 
16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur                             Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof                                              
                                                             Info 632028

Outlands Open Air 

Op 11 & 12 juli 2015 wordt Outlands Open Air 
inmiddels voor de vierde keer weer georgani-
seerd in Vierlingsbeek. Dit jaarlijks terugkerende 
evenement trekt jaarlijks zo’n 5000 bezoekers uit 
de regio en vér daarbuiten. Dit jaar zal op zaterdag 
11 juli hardstyle muziek uit de speakers klinken 
en op zondag 12 juli zullen de bekende deuntjes 
uit de 90’s en de 00’s weer ten gehore worden 
gebracht. 

De line up voor beide dagen is als volgt:

Zaterdag 11 juli: Hard in the Open
Dj Adaro
LIVE: Frequencerz
B-Front
Crypsis LIVE: Atmozfears 
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Code Black
Tommyknocker vs. Amnesys
Noisecult
Audiotricz
Rebourne
Re-Mo
Hosted by: MC Renegade

Zondag 12 juli: Classics in the Air:
De Line Up:
DJ Paul Elstak
The Darkraver
Brooklyn Bounce
Special D
Lasgo (Official)
Zer00’s Heroes
Marshall Masters and the ultimate MC
Frank & Fraaij
DJ Arno
Hosted by: MC Ruffian

De ticketprijzen zijn: 
11 juli:  Hard In The Open – 
 Regular ticket € 25,00
11 juli:  Hard In The Open - 
 VIP ticket € 42,50
12 juli:  Classics In The Air – 
 Regular ticket € 17,50
12 juli:  Classics In The Air - 
 VIP ticket € 27,50
11 & 12 juli  Combi ticket € 32,50

Meer informatie over dit evenement is te vinden via 
www.outlandsopenair.com 
Mocht u vragen op opmerkingen hebben over dit 
evenement, neem dan contact op met de organi-
satie via info@outlandsopenair.com 

KBO-Brabant: pak de werkloos-
heid onder senioren aan en niet 
de werklozen

Het Centraal Planbureau (CPB) bracht op 11 juni 
een beleidsrapport uit, getiteld ‘Hervorm arbeids-
markt ouderen’. Hierin bepleit het CPB om de 
langdurige werkloosheid onder ouderen aan te 
pakken door de WW-uitkering van ouderen in 
stapjes te verlagen naarmate men langer werkloos 
is. Zo zouden zij eerder geprikkeld worden om 
een nieuwe baan te accepteren. Het CPB schof-
feert hiermee de grote groep 50-plussers die nu 
al met een fors inkomensverlies kampt als gevolg 
van werkloosheid. Stapsgewijs verlagen van hun 

WW-uitkering is geen oplossing, maar verergert 
de situatie waarin ouderen belanden wanneer zij 
werkloos worden. Het aantal 50-plussers in de 
schuldhulpverlening is de laatste jaren buitenge-
woon toegenomen.

Hoewel het kabinet en daaraan gelieerde insti-
tuten als DNB, CPB en CBS wijzen op signalen 
van economisch herstel, leiden deze signalen 
vooralsnog niet tot een aanmerkelijke verlaging 
van de werkloosheid onder senioren. Dit ligt echter 
niet aan de hoogte van de uitkering zoals het 
CPB wil doen geloven. Integendeel, de motivatie 
onder oudere werkzoekenden om aan de slag 
te gaan en te blijven is zeer hoog. Niet alleen de 
hoge arbeidsmoraal van ouderen maar ook het 
spookbeeld om na verloop van tijd in de bijstand 
te belanden, zijn nu al stevige prikkels om actief 
werk te zoeken. Het UWV constateert dan ook 
dat tussen 2013 en 2015 een toenemend aantal 
werkloze 50-plussers het werk hervat. De werk-
loosheid daalt onder jongeren weliswaar harder 
dan onder ouderen, maar dit ligt niet aan de hoge 
eisen die werkloze ouderen volgens het CPB 
zouden stellen, maar aan de voorkeur van werkge-
vers voor jonge werknemers. 

Nog steeds lopen werkloze 50-plussers tegen 
vooroordelen van werkgevers aan: ze zouden duur 
zijn en/of meer verzuimen. Het tegendeel blijkt 
waar. Werkgevers die wel werkzoekenden uit deze 
groep aannemen zijn onverminderd positief over 
de motivatie, flexibiliteit en inzet die 50-plussers 
tonen.

Werkloze 50-plussers vinden vooral baat bij 
scholingsmaatregelen, gerichte coaching en 
stimulansen voor werkgevers om hen in dienst 
te nemen. Het voorstel van het CPB om de 
WW-uitkering van oudere werklozen te verlagen is 
vooral een klap in het gezicht van een grote groep 
mensen die tijdens een extreem lange economi-
sche crisis en vergaande overheidsbezuinigingen 
ongewild werkloos is geworden. 

OOGSTDAG IN 
VORTUM MULLEM
ZATERDAG 27 JUNI 13.00-17.00

Heeft u de verse biologische groenten van de 
oogsttuin ‘In het Volle Leven’ in Vortum Mullem al 
ervaren? In deze tuin, vlakbij de Sint Jansbeek, 
kun je hier het hele jaar rond zelf je groenten, 
kruiden, bloemen en fruit oogsten. Allemaal puur 
natuur en onbespoten! 

Wij nodigen u uit om ook te komen genieten van 
de rust op deze mooie plek, waar de tijd even 
helemaal stil staat. Op zaterdag 27 juni, van 13.00 
tot 17.00 kunt u kennis maken met onze tuin. 
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De tuinder geeft op die dag gratis rondleidingen. 
Ook is er de mogelijkheid tijdens de rondleiding 
voor een klein bedrag een volle mand groente te 
oogsten. Daarmee ervaar je nog beter wat dat 
eigenlijk is ‘een oogsttuin’. Ook voor kinderen is er 
een mooie oogstmand die ze zelf mogen vullen. U 
bent op deze Oogstdag van harte welkom! 

Adres van de tuin: 
In het Volle Leven 
Brembroeken in Vortum Mullem.
Informatie: 06-17127136 of 
www.inhetvolleleven.nl

Vlaaienactie “De Herleving” in 
Vierlingsbeek.

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-
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 bakkers-
land. Die levert trouwens ook de  abrikozenvlaai 
en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel 
uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker twee 
soorten van de meest gevraagde superlek-
kere  seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van 
topkwaliteit.

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 8 augustus (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis 
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 Gijs Evers  (641724) 
of  Jan Stoffelen (632205). 

Harmonie
de
Herleving

Harmonie
de
Herleving

28 juni 2015: 
Zomerconcert De Herleving

Met de vele activiteiten die in en rond juni altijd 
in Vierlingsbeek plaatsvinden, is het altijd even 
zoeken naar een tijdstip waarop De Herleving 
haar jaarlijkse zomerconcert kan houden. Waar 
we eerder altijd voor een avond kozen, leek nu de 
zondagochtend het meest geschikt. En wel die van 
28 juni 2015!

Zoals dat hoort op een luchtig en zomers buiten-
concert, zal De Herleving vooral pop- en lichte 
muziek spelen. Denk aan Happy (Pharell Williams) 
en Atlas (Coldplay), waarbij ook jeugd en slag-
werkgroep van zich zullen laten horen. Maar 
misschien wel het leukste stuk van komend 
concert is Efteling Highlights, een verzameling 
van muzikale thema’s uit attractiepark De Efteling. 
Aangezien 94% van de Nederlanders wel eens 
een bezoek aan dit attractiepark heeft gebracht, 
zult ook ú al deze thema’s  vast herkennen! 

Dus: vraagt u zich af hoe de thema’s van Fata 
Morgana en Villa Volta ook al weer gingen? Wilt u 
griezelen bij Danse Macabre, het thema van het 
spookslot? En bent u niet bang om het deuntje 
van Carnaval Festival nog dagen in uw hoofd te 
hebben? Wandel dan op 29 juni eens richting de 
watermolen, of eindig er uw fietstochtje. U zult er 
kunnen genieten van een heerlijk potje muziek van 
de blokfluitleerlingen, de jeugdleden, de harmonie 
en slagwerkgroep! Met een lekker drankje erbij én 
ongetwijfeld met een heerlijk ochtendzonnetje!

Tot ziens op zondag 28 juni!

Wie: Harmonie en slagwerkgroep De Herleving
Waar: bij de watermolen, Grotestraat (bij slecht 
weer bij Concordia)
Wanneer: zondag 28 juni 2015
Hoe laat: 11.00 - 13.00 uur
Website: www.herleving.nl
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De kaartverkoop voor de spetterende afsluiting 
met Rowwen Héze verloopt boven verwachting. 
Helaas is de kortingsactie afgelopen, maar niet 
getreurd want u kunt nog steeds kaarten bestellen 
via Ticketpoint.nl voor €22,50 exclusief fee. Op de 
dag zelf kunt u kaarten kopen voor €25,00 aan de 
dagkassa die is gevestigd aan de bar  bij Herberg 
Thijssen aan de Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.

Bereikbaarheid van evenement.
• Door de grote van het evenement en de te 

verwachte bezoekersaantallen begint de 
opbouw van het evenement op Vrijdagmorgen 
3 juli om 8.00 uur. Houd u hier rekening mee, 
want in de opbouwfase kan dit leiden tot enige 
verkeershinder op en rondom het Vrijthof.

• Wij als organisatie houden zoveel mogelijk 
rekening  met u maar houdt u  ook rekening met 
ons en de veiligheid van onze medewerkers.

• Het centrum van Vierlingsbeek is op zondag 5 
juli vanaf ’s morgens 8.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer ter hoogte van Herberg Thijssen en  
ter hoogte van de kerk. Ook de doorgang tussen 
de kerk en Herberg Thijssen is afgesloten. Deze 
afsluiting zal duren tot maandagmorgen 6 juli 
8.00 uur.

• Komt u uit Vierlingsbeek of directe omgeving 
dan is ons advies om te voet of met de fiets te 
komen naar het evenement.

• Fietsen kunt u plaatsen op het parkeerterrein 
tussen de kerk en de basisschool.

• Voor auto’s is er een omleidingroute aange-
geven en er zijn parkeerplaatsen gecreëerd 
nabij Autobedrijf Kusters en de begraafplaats. 
Zijn deze plaatsen vol dan is er helaas alleen 
nog de mogelijkheid om te parkeren bij het trein-
station van Vierlingsbeek. 

• Voor actuele informatie, volg de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars ter plaatsen.

• Komt u met taxi of touringcar? Volg dan de 
kiss & ride route, u  kunt dan nabij de kerk 
uitstappen.

• Het pondveer tussen Vierlingsbeek en Bergen 
heeft na afloop van het evenement extra 
afvaarten, waarvan de laatste afvaart om 0.30 
uur is.

• De supermarkt Plus Verbeeten is gewoon 
bereikbaar, echter dient u rekening te houden 
met beperktere parkeergelegenheden. Op 
zondag is de Plus Supermarkt alleen bereikbaar 
via de Burggraaf. De Schepenbank is normaal 
geopend.

• Op zondag 5 juli na 18.00 uur is de pinautomaat 
van de Rabobank niet meer bereikbaar, dit zal 
duren tot en met maandag 6 juli 1.00 uur.

Tijdsschema van Grande Finale Symphonica en 
Rowwen Hèze:
De Grande Finale van het project Symphonica in 
Sporto, waarmee Vierlingsbeek en Groeningen 
in 2014 de Brabantse Dorpenderby wonnen, zal 
beginnen rond 12.00 uur. Deze activiteiten zullen 
duren tot en met 17.00 uur. Er zijn een aantal 
hoogwaardigheidsbekleders en de organisatie 
van de Dorpenderby aanwezig. De organisatie 
van Symphonica in Sporto en wellicht ook enkele 
uit de organisatie van de Dorpenderby zullen 
aanwezig zijn bij het concert van Rowwen Hèze. 
Ook komen er twee wethouders van de Gemeente 
Boxmeer (Willy Hendriks en Jeu Verstraaten). 
Ook zal de regionale pers waaronder Omroep 
Brabant aanwezig zijn bij deze dagactiviteit. Na 
de Grande Finale activiteiten, waarbij de kerktoren 
ook geopend is voor bezoekend publiek, zal 
New Generation om 18.00 uur beginnen met het 
voorprogramma. New Generation is een jonge 
fanatieke band uit Vierlingsbeek. Daarna zal het 
spetterende optreden, met 6 extra muzikanten dan 
normaal gesproken, van Rowwen Hèze starten. 

Tot slot
Laten we er met zijn allen een fantastische 
mooie dag van maken, waarin het project van 
Symphonica in Sporto waardig wordt afgesloten. 
We maken er een groots feest van en we zullen 
wederom laten zien waar wij als Vierlingsbeek en 
Groeningen trots op en kunnen en mogen zijn. 
Laat daarmee iedereen horen, zien en voelen waar 
Vierlingsbeek en Groeningen goed in zijn. Samen 
maken we het onvergetelijk!

Met Vriendelijke Groeten.
De organisatie:
Symhonica in Sporto en Herberg Thijssen.

Laatste informatie rondom Grande Finale Symphonica in Sporto en 
Rowwen Hèze
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

Verloren tijdens Koningsspelen 24-04-2015 
sportpark Soetendaal, kinderen groep 1 & 2 
Grijze adidas kinder sporttrui met felroze 
tekst/embleem. Te herkennen aan boothals, 
op label staat m.Kuenen. 
 
Wij willen deze trui heel graag terug. 
 
De eerlijke vinder mag contact opnemen met; 
Marly Berkvens 
0478561163 
marlyberkvens@hotmail.com

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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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

 

 
 

Voor alles op fietsgebied, 
sportief of creatief,  
bij ons bent u aan  
het juiste adres. 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 

 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

 
e-mail: info@fransthijs.nl  

            website: www.fransthijs.nl 
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Warme Bakker Degen
Reclame: 29 t/m 4 juli
 ●  Kruimelvlaai €7,25
 ●  Volkorenbrood €1,80
 ●  5 assorti harde broodjes €1,80

Reclame: 6 t/m 11 juli
 ●  Appelspeciaalvlaai €10,35
 ●  Lonse Mik €2,25
 ●  Kaiserbroodje €0,30

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Steigerhouten planken 
netto op lengte gezaagd

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 

0478-632232

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Voor elke bijzondere  
activiteit of feestje! 
www.ezelgasterij.nl 

Tel: 06-11150846 

  
  

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Mannen in beweging!
Je laat graag zien wie je bent en je bent actief!

Die eigenheid en beweging zien we dit najaar terug in de 
kapsels. Meer beweging en een voller effect; wij creëren 
de juiste look voor jou! Kijk op de website voor meer 
informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl


