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31e jaargang no. 13                 22 juni 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

28 juni 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Koninklijke Onderscheiding voor Piet Verbeeten

Tijdens het Food & Mood festival op 8 juni ontving Piet Verbeeten uit Vierlingsbeek de Koninklijke 
Onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Deze werd hem door burgemeester Van Soest 
uitgereikt bij de feestelijke afsluiting van het jubileumjaar ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de 
Ondernemersvereniging Regio Vierlingsbeek (OVRV).

Naast het voorzitterschap van OVRV sinds 1993 is Piet Verbeeten ook al geruime tijd bestuurslid van de 
Stichting Toerisme en Recreatie Overloon Vierlingsbeek, KoGeBo, Regionaal Bureau Toerisme Land van 
Cuijk en heeft hij zitting in diverse organisaties in Overloon, Vierlingsbeek en omstreken.

Met name zijn enorme netwerk is ontzettend waardevol voor de vele organisaties en verenigingen waar 
Piet lid van is. Hij weet wat er speelt en is in staat om partijen bij elkaar te brengen. Hij laat zien dat 
een gezamenlijke aanpak tot bijzondere acties kan leiden en saamhorigheid teweeg brengt voor de 
dorpsgemeenschappen.
Piet Verbeeten is zeer betrokken bij het wel en wee van zijn medemens.
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Van de redactie:
●	 Het Nederlands Elftal is er niet bij.... Ónze 

Pol (van Boekel) echter wel! 4 weken lang, in 
Frankrijk!

●	 Langzaam maar zeker loopt het school-
jaar ten einde...  Proefwerken/toetsen/
rapporten... maar gelukkig ook leuke (afslui-
tende) dingen.

●	 Iedereen die geslaagd is: KEI KEI KEI 
PROFICIAT! Geniet van een welverdiende 
vakantie. 

●	 Ze waren er écht: 5 ooievaars! 
Neergestreken in ons mooie Bék, gezien op 
de hoge nestpaal aan de andere kant van de 
Watermolen én in de weien langs de Maas, 
vanaf  het pontveer richting Maashees... 
Hebben we ze met onze (foto)nieuwsgierig-
heid misschien tóch verjaagd.. Jammer, dát 
wel.

AGENDA
2016
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks  Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
24 juni VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
 tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
 Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
2 juli Zonnebloem: Picknick
2 juli Fietsen met een gids door het “Verboden  
 Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf   
 Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
 Lengte van de tocht 27 km, duur   
 ongeveer 3 uur
10 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
 van harmonie en slagwerkgroep 
 De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, bij  
 de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
 tel. 06-54661196
 Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
 weer bellen.

6 aug Fietsen met een gids door het “Verboden  
 Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf   
 Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
 Lengte van de tocht 27 km, duur   
 ongeveer 3 uur
15 aug Start kaartverkoop Bèkse Biercantus   
 2016 vanaf 12:00 uur
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
 tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!
25-28 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en   
 Groeningen
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug  KBO: Meerdaagse reis
t/m 4 sept naar Sigmaringen
3 sept Fietsen met een gids door het “Verboden  
 Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf   
 Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
 Lengte van de tocht 27 km, duur   
 ongeveer 3 uur
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse   
 Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
23 sept Zonnebloem: Gemeente middag
24 sept Oud ijzer te laden?                                               
 Valentinus 632426 draaien! 
25 sept Zangvereniging Vondel: Herfstconcert bij  
 Concordia; Met Vivace uit Hout-Blerick  
 en Erato uit Blitterswijck.
29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
1 okt Fietsen met een gids door het “Verboden  
 Gebied” Vertrek om 13.30 uur vanaf   
 Herberg Thijssen, aan het Vrijthof
 Lengte van de tocht 27 km, duur   
 ongeveer 3 uur
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:    
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt VOVG: Toetjesbuffet
8 okt Harmonie de Herleving: muziek-, zang-  
 en dans spektakel ”Got Talent” in   
 Concordia
11 okt VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
15 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
17 okt VOVG: Workshop porselein beschilderen
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
22 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
27 okt KBO: Excursie
29 okt Oud ijzer te laden?                                               
 Valentinus 632426 draaien!
29 okt Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang                           
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 20:00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
3 nov VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
5 nov Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; aanvang 19:00  
 uur; Eten bij de kok thuis. 
 (www.bibliobeek.nl)
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov VOVG: Lezing door de Nederlandse   
 Hersenstichting
17 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
19 nov Zanggroep Evergreen: ZEV- Interactief in  
 zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
26 nov Oud ijzer te laden?                                               
 Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
11 dec VOVG: Kerstmarkt
14 dec VOVG: Kerstviering
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het Koningskerkje

20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud ijzer!
 In januari kunt u Valentinus weer bellen.
2017
7 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
14 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen   
 carnavalskrant
18 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop   
 zittingsavonden
21 jan CV de Keieschieters: Reünie Jeugd   
 (55-jarig jubileum)
28 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
12 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
17+18 febrCV de Keieschieters: Zittingsavond
24-28 febr CARNAVAL
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje

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

De zomer in aantocht

‘Alles bijeen’ biedt in de Joffershof in Vierlingsbeek 
kwetsbare ouderen, licht dementerende en/of 
mensen met andere lichte beperkingen een dagin-
vulling die afgestemd is op de interesses en 
behoeften van de gasten.

Nu het buiten steeds langer licht is, de temperatuur 
omhoog schiet, en alles weer gaat groeien en bloei-
en in de natuur, krijgen we weer zin in de zomer. 

Ook bij Alles bijeen zijn deze kriebels duidelijk te 
voelen en te zien. De afgelopen periode hebben we
niet stil gezeten. Onze tuin heeft een ware meta-
morfose ondergaan. Het grasveldje met zandberg 
heeft plaatsgemaakt voor een mooie door de mede-
werkers van Blommestein Hoveniers aangelegde 
tuin. Een mooi aangelegd gazon, bloemperkjes met 
verschillende planten en struiken, zoals lavendel, 
vlinderstruik, notenboom en eigen opgekweekte
groenten in de groentetuin. Daarnaast is er ook 
een plekje voor een kippenhok.

Elke dag bewonderen wij met elkaar hoe alles aan 
het groeien en bloeien is, net als de mensen uit het 
dorp die langs komen lopen en fietsen. We kunnen 
niet wachten tot de temperatuur zo hoog is dat we 
ook heerlijk buiten onze koffie kunnen drinken, 
kunnen genieten van de tuin en mensen die langs 
lopen en ook even een praatje komen maken.

Naast ons heeft de KBO erg hard gewerkt en on-
dertussen is de mooie nieuwe jeu de boulesbaan 
met terras in gebruik genomen. Hier kunnen wij ook

weer van genieten. Een mooie samenwerking waar 
wij erg blij mee zijn!

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust een 
keer een kijkje nemen bij Alles bijeen in de 
Joffershof, Kreupelstraat 14. Iedereen is welkom!

We zijn van maandag tot donderdag open van 
9.30 uur tot 16.30 uur.

Meer informatie vind je op onze site 
www.allesbijeen.com of volg ons op facebook 
onder Alles bijeen.
Ons telefoonnummer is 06-33135553.
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Boekenmarkt bij Bibliobeek van 
25 juni tot en met  16 juli!! 

Er worden weer boeken verkocht door Bibliobeek. 
Dit keer kunt u 3 weken lang komen snuffelen naar 
boeken.
Op vrijdag en zaterdag vindt deze Boekenmarkt, 
als het kan, buiten plaats. 

U kunt 3 weken lang rustig snuffelen tussen al-
lerlei boeken en zo uw vakantievoorraad aanvul-
len. Houdt u van romans, leest u graag detectives, 
of bent u op zoek naar een leuk kookboek? Bi-
bliobeek 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 jeugd zijn er erg veel boeken te koop voor 
alle leeftijden. 
De prijzen liggen erg laag; iedereen kan voor wei-
nig geld een flink aantal boeken verzamelen! 
Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tus-
sen 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 25 juni tot en met 
16 juli.
Tijden: Maandag tot en met vrijdag van 14 tot 
17.30 uur en zaterdag van 10-13 uur.

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.

OPROEP !

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. 
zoekt nieuwe Gymleid(st)er!

Iedere maandagavond (van 19.00 uur tot 20.00 
uur) wordt er door enkele dames uit Vierlingsbeek 
en omgeving sportief gegymd. De locatie is de 
gymzaal van de basisschool Laurentiushof.

Onze club telt op dit moment 23 leden, uiteraard 
allemaal van het vrouwelijke geslacht. Het doel is 
ons sportief in te spannen d.m.v. oefeningen en 

spel om hiermee vooral fit en beweeglijk te blijven. 
Momenteel hebben we 2 gymleidsters, die elkaar 
maandelijks afwisselen met het geven van een les. 
Eén ervan gaat binnenkort stoppen. Daarom zijn 
we nu op zoek naar een nieuwe gymleid(st)er.

Welke sportieve persoon heeft een CIOS of 
gelijkwaardige opleiding gevolgd en kan één 
uurtje in de week leiding geven? Uiteraard tegen 
vergoeding.

Voor vragen of inlichtingen kun je contact 
opnemen met 
Nelly Adam: tel: 0478-636221 of 06-41209403 of 
via mail: nellyadam@online.nl 

Huren in Vierlingsbeek en 
Groeningen

In de Globaal van begin mei, heeft een stukje 
gestaan m.b.t. (particulier) huren in Vierlingsbeek 
en Groeningen.

De strekking van het verhaal, dat er, naast het 
huren van de Stichting Wonen Vierlingsbeek, hier 
minimale huurmogelijkheden zijn. Vandaar de 
vraag, is er nu en in de (nabije) toekomst, behoefte 
aan huur, anders dan van de Stichting.  Wij willen 
peilen of deze behoefte er is. Daar we slechts een 
paar (zeer positieve) reacties hebben gehad op het 
bovengenoemde stukje, brengen we dit opnieuw 
onder de aandacht.

Er zijn veel redenen op te noemen, waarom 
potentiele huurders, niet bij de stichting terecht 
kunnen (veelal vanuit overheidswegen of finan-
ciële redenen). Ook is het aanbod van de Stichting 
alleen sociale huur en dat is iets wat niet iedereen 
wenst.

Wie zijn potentiele huurders?
Bewoners die nu een eigen huis hebben, dit 
vroeg of laat willen verkopen en gehuurd willen 
gaan wonen maar niet naar de Stichting Wonen 
Vierlingsbeek willen of kunnen.
Bewoners die willen gaan huren in Vierlingsbeek 
en niet naar Stichting Wonen Vierlingsbeek willen 
of kunnen.
Mensen die nu gehuurd zitten en iets anders willen 
huren.

Het aanbod van dit soort huren (in allerlei klasse) is 
in Vierlingsbeek/Groeningen minimaal aanwezig.
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Daarom beleggen we een avond en wel 
donderdag 8 september. We gaan wat sprekers 
uitnodigen zoals o.a. Kees van der Kroon (heeft 
in Overloon particulier huur verwezenlijkt), Govert 
Ketelaars (heeft op dit moment particuliere
verhuur) en anderen. We proberen die avond 
helder te krijgen, wat is er mogelijk, hoe groot is 
de groep particuliere huurders, wat zijn vervolg 
stappen.

Harmonie en slagwerkgroep 
“De Herleving” Vierlingsbeek
           

Blokfluiten, dát is leerzaam en leuk!
Voor alle  jongens en meisjes in Vierlingsbeek bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de blokfluit-
lessen, die georganiseerd worden door Harmonie  ”De Herleving” uit Vierlingsbeek.
Via de blokfluitles kan uw kind kennismaken met het maken van muziek. De kinderen zullen al vrij snel zelf 
liedjes kunnen spelen. Dit gebeurt met behulp van een cd. Verder zal uw dochter of zoon kennismaken met 
de jeugdopleiding van de harmonie. De kinderen zullen ook gezamenlijk een optreden verzorgen voor de 
ouders. Uw kind zal snel merken dat het erg leuk is om samen muziek te maken!
De muzieklessen worden gegeven aan de hand van de methode “Blokfluiten, dat is leuk” van Tom Stone. 
Deze opleiding duurt 1 jaar. Uw kind heeft daarmee een goede basis om door te stromen naar een ander 
instrument. 
De blokfluitlessen starten na de zomervakantie en worden op de dinsdag gegeven vanaf 14.15 uur in 
“de Joffershof” in Vierlingsbeek. De lessen vinden plaats in kleine groepjes zodat alle kinderen de mogelijk-
heid krijgen om het blokfluiten te leren. De blokfluitles duurt een half uur per groepje en wordt verzorgd door 
Marjan Jakobs, blokfluitdocent in verschillende dorpen. 

Wil je graag eerst een proefles volgen?
Dan ben je welkom op dinsdag 5 juli om 15.30uur in de joffershof. Natuurlijk mogen je ouders ook 
meekomen.

Lijkt het jou leuk om mee te doen? 
Vul dan onderstaand strookje in en lever het voor de zomervakantie in bij Bernadette Wijnhoven, Staaiweg 
21, Vierlingsbeek.
Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar:
jwm.jakobs@home.nl

Tijdens de eerste les in augustus, zal in samenspraak met de ouders, groepen geformeerd worden.
De kosten voor de blokfluitopleiding zijn € 125,00 excl. de blokfluit en boeken. 

Hebt u nog vragen?
Bel dan gerust naar Marjan Jakobs-Versteegen, 
telefoon: 0485-571097 / 06 12772465
Of mail naar jwm.jakobs@home.nl

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur harmonie “de Herleving”
Marjan Jakobs

                                      

Ja, ik wil graag leren blokfluit spelen!

Mijn naam is: ____________________________________________________________________________________

Adres: __________________________________________________________________________________________

Geboortedatum: _________________________________ Telefoon: _______________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________________

Indien u belangstelling heeft voor deze avond, 
het verzoek even een mailtje te sturen naar Frans.
Spiekman@ziggo.nl (secretaris Dorpsraad), 
weten we de grote van de locatie die we moeten 
bespreken. (degene die al gereageerd hebben, 
hoeven niet nog eens te reageren)
Het moge duidelijk zijn dat bezoek aan deze 
avond, vrijblijvend en zonder enkele verplichting is.

Locatie en tijdstip wordt nog gecommuniceerd.
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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-
vlaaienactie 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 superlekkere
seizoensvlaaien. 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 13 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 Jan Stoffelen 
(06-48236890)

Harmonie
de
Herleving

10 juli 2016: Zomerconcert 
harmonie en slagwerkgroep 
De Herleving

Het is altijd weer even zoeken naar een geschikte 
datum voor het jaarlijkse seizoensafsluitende 
zomerconcert van De Herleving; in de periode 

juni/juli vinden namelijk veel activiteiten in het dorp
plaats. En daarbuiten: denk eens aan (inter)natio-
nale evenementen, als het EK of WK voetbal. 
Geschikte dagen blijken dan zeer zeldzaam. 
Dit jaar worden we echter een beetje geholpen 
doordat het EK aan onze neus voorbij gaat. 
Een geluk bij een ongeluk dus… ruimte voor De 
Herleving om het seizoen mooi af te sluiten met 
een zomerconcert!

Zoals dat hoort op een luchtig en zomers buiten-
concert, zal De Herleving vooral pop- en lichte 
muziek spelen. U hoort nummers van Adèle en 
Guus Meeuwis de revue passeren. Ook de slagwerk-
groep, blokfluit- en muziekleerlingen laten u vrolijke
noten en ritmes horen. We hebben zelfs een verras-
sing voor u in petto: een stuk met een instrument 
dat u niet vindt tussen de houten en koperen 
blaasinstrumenten of de slaginstrumenten! 
Dat alles met op de achtergrond het vriendelijke 
kabbelen van de Molenbeek. Hoe kunt u de zomer 
nóg beter beginnen?!

Wandel op 10 juli tegen 11.00 uur eens richting de 
watermolen, of eindig er uw fietstochtje. Met een 
lekker drankje erbij én ongetwijfeld een heerlijk 
ochtendzonnetje zult u genieten van onze zomerse 
klanken!

Tot ziens op zondag 10 juli!

Wie: Harmonie en slagwerkgroep De Herleving
Waar: bij de watermolen, Grotestraat (bij slecht 
weer bij Zalencentrum Concordia)
Wanneer: zondag 10 juli 2016
Hoe laat: 11.00 - 13.00 uur
Website: www.herleving.nl

Harmonie
de
Herleving

Vierlingsbeek/Groeningen

Stap voor Stap   
Donderdag 30 juni verzorgt Trudy Blenckers uit 
Vierlingsbeek een presentatie over haar werk als 
reflexzonetherapeute in haar eigen praktijk. 
In de presentatie vertelt zij wat ze zoal doet in haar 
praktijk Stap voor Stap.
Wat houdt reflexzonetherapie eigenlijk in? 
Verder zal zij sportmassage en het medical 
taping concept nader toelichten. Voor wie zijn de 
genoemde therapieën geschikt, waar kan men het 
voor gebruiken etc. 
Als de tijd het toelaat wil zij bij een vrijwilliger 
enkele grepen reflexologie toepassen om te laten 
“voelen” wat het is. De middag begint om 13.30 
uur. 

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 1 en 15 juli Aanvang: 13.45 uur
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KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00  tot 16.00 uur.

Vasteactiviteiten
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij 
het Joffershof                                     Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof                                     Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur 
 Info 06 43201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof  Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 14.00 - 16.00 
uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in 
het Joffershof                                 Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur                          Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst 
alleengaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Piet en Toos Venhuizen 
60 jaar getrouwd

Op 17 mei jl. waren Piet en Toos Venhuizen het 
diamanten bruidspaar.
Zestig jaar geleden zijn ze in Ledeacker getrouwd en 
in Vierlingsbeek neergestreken, op de Parallelweg 

6. Daar wonen ze nu nog steeds met veel plezier, 
in een goeie buurt en lekker dicht bij het station. En 
dat was gemakkelijk want Piet werkte vroeger bij de 
Spoorwegen, terwijl Toos het huishouden verzorgde.
Er werden vier kinderen geboren: Maria, Martien, Jan 
en Dorine. Ze hadden een grote tuin, waar ze beiden 
met veel plezier in gewerkt hebben. Dat leverde 
een mooie cent op, waar de kinderen van konden 
gaan studeren, iets waar ze heel trots op zijn. Ze 
zijn beiden altijd heel betrokken geweest bij de 
Vierlingsbeekse gemeenschap. Toos bij de KVO, het 
volksdansen en bezoeken van vriendinnen en hulp-
behoevende mensen. Piet in de diverse besturen van 
de Kerk en de Ouderenbond, maar ook persoonlijk 
actief als vrijwilliger bij de buurtbus, Tafeltje Dekje en 
in de buurt. Ze stonden en staan altijd voor iedereen 
klaar.
De laatste tijd was de gezondheid wat minder, vooral 
bij Piet. Ze werden ook op klaarlichte dag  over-
vallen, maar gered door twee jonge helden. En 
nog steeds zijn ze actief. Vader met koersballen en 
kienen en samen genieten ze van de tuin, puzzelen, 
kaarten en de etentjes met contacten bij de Bond 
voor Ouderen. Ze rijden nog rond in de buurt en 
gaan, behalve naar de kinderen en familie, graag 
naar de Veteranendagen, het Zoo Park en de stuw. 
Wie had nu gedacht dat ze dit jubileum zouden 
gaan halen? Maar dat gebeurde wél en daar zijn ze 
dankbaar en blij om.

Samen met hun kinderen, zeven kleinkinderen, al 
hun partners, de familie, de buurt en vrienden werd 
er feest gevierd, een hele week lang. Op 16 mei was 
er een H. Mis in Sambeek die ook aan hen opge-
dragen werd. ’s Avonds werd het huis door de buurt 
prachtig versierd. 
Op 17 mei werden ze vereerd met een bezoek van 
de burgemeester uit Boxmeer, dhr. Karel van Soest, 
en daarna werd er op stap gegaan met de kinderen 
en kleinkinderen in de HaHeBobus naar de Burgers 
Zoo in Arnhem. 
Op zaterdag 21 mei was er groot feest in Restaurant 
de Vier Linden, lekker dichtbij dus. Ze kijken met 
dankbaarheid terug op hun leven en hun mooie 
feest. Ze willen langs deze weg dan ook graag 
iedereen bedanken voor de kaarten, felicitaties en 
gelukwensen, waar ze nog dagelijks van genieten. 
Ze hopen in goede gezondheid nog lang samen in 
Vierlingsbeek te kunnen blijven wonen.
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Breien in Bibliobeek voor Granny’s  finest 
 
Greet Buunen en Nell Versteegen (vrijwilligsters van het 
eerste uur van Bibliobeek) zagen een advertentie van 
Granny’s finest in het maandblad ‘ONS’ van KBO-Brabant 
waarin breisters werden gevraagd door Granny’s finest. 
 

 
Simpelweg komt het er op neer dat een groep (meestal 
vrouwen) wekelijks samen komt om met behulp van 
hoogwaardige kwaliteit wol en zeer dikke breinaalden 
moderne ontwerpen te maken. (muts, das, haarband etc) 
Greet en Nell zijn de coördinatoren vanuit de 
Bibliobeekbreiclub.  Zij regelen het vervoer van de producten 
en controleren de resultaten.  Zo’n 15 vrouwen zijn vrijdag ‘s 
middags in Bibliobeek aanwezig en het is sowieso een 
gezellige boel. Het grappige is dat er op het etiket van ieder 
product een persoonlijk woordje door de maakster wordt 
geschreven. De producten liggen o.a. in de schappen van de 
Bijenkorf. 
Granny’s Finest is een sociale onderneming.  Ze richten zich 
op winst voor iedereen, en niet winst voor alleen de 
aandeelhouder of het management. En daar wordt de wereld 
eerlijker, schoner en prettiger van. Voor iedereen. En daar 
werken de dames van de BibliobeekBreiclub met alle plezier 
aan mee. 
Zie voor meer info: www.granysfinest.com 
Heb je interesse om bij de breiclub aan te sluiten? Je hoeft 
geen oma te zijn en er is nog plaats genoeg. Loop gewoon 
eens binnen op vrijdagmiddag tussen 15.00u en 16.30u om de 
sfeer te proeven of info te krijgen. 
Waarom alleen thuis blijven zitten? Samen breien is veel 
gezelliger! 

 
Boeken(vakantie) markt in Bibliobeek 
25 juni t/m 16 juli 
ma t/m vrijdag 14.00u tot 17.30u 
za 10.00u tot 13.00u 

 

 
Wandelen tijdens de Bekse Bruggenloop 11-9-2016 

Tijdens de Bekse Bruggenloop wordt ook een mooie 
wandeling uitgezet van ongeveer 11 kilometer. 
Jij loopt toch ook mee? Meer bewegen? Ga wandelen! 
Lopen is voor de mens de natuurlijkste zaak van de wereld. 
Lopen deed de mens altijd al , tijdens het jagen of op weg naar 
een waterplaats. Dit artikel helpt je om meer wandelen op te 
nemen in je leefpatroon. En om via wandelen te komen tot 
een actieve levensstijl. 
Rustig wandelen dat doet iedereen. Een stapje verder is 
sportief wandelen: stevig wandelen met vrije armbewegingen. 
Het is een eenvoudige manier om je conditie te verbeteren. 
Met een gerichte opbouw neemt het uithoudingsvermogen 
toe. En er treedt een positieve verandering op in 
lichaamskracht, spierkracht en coördinatie. Fitte en actieve 
mensen kunnen door middel van sportief wandelen hun 
conditie op peil houden.  

 

Je kunt via onderstaande link nog veel meer informatie vinden 
over wandelen en wandeltips : 
https://www.allesoversport.nl/artikel/meer-bewegen-ga-
wandelen/ Info en aanmelding Bekse Bruggenloop 
Voor meer info kunt u terecht op www.vierlingsbeek-
groeningen.nl onder het kopje evenementen Bekse 
Bruggenloop. Meld je vanaf  1 juni tot en met 1 september 
2016  aan voor de Bekse Bruggenloop via www.vierlingsbeek-
groeningen.nl onder het kopje ‘verkoop’ 
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Mijn naam is Oscar Kolenberg, ik ben 22 jaar en 
ik woon in Vierlingsbeek. In september ga ik voor 
mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverle-
ning, 10 maanden stage lopen bij Los Cachorros, 
een organisatie die hulp biedt aan straatkinderen 
in Ayacucho, een Andesstadje in Peru. 

Een kans op een toekomst voor straatkinderen 
in Peru
Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkin-
deren van 6 tot 18 jaar in Peru en biedt hulp aan 
veelal getraumatiseerde en verslaafde straatkinde-
ren. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, 
geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, 
psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los 
Cachorros deze kinderen van de straat terug naar 
familie of naar een toekomst op eigen benen. Los 
Cachorros zorgt ervoor dat kinderen weer kind 
kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en 
vertrouwen mee voor de toekomst!

Vooruitlopend op mijn stage in Peru start ik een 
crowdfundingsactie! Daarvoor heb ik uw hulp no-
dig! Ik ga aan het werk met de straatkinderen in 
Ayacucho. Daar ga ik heel veel leren en ervaring 
opdoen. Als tegenprestatie wil ik voor de stichting 
Los Cachorros, die draait op giften en donaties, 
een mooi bedrag meenemen. Naast de dagelijkse 
hulp die geboden wordt aan straatkinderen, geeft 
Los Cachorros veel voorlichtingen op scholen en 
bieden ze medische hulp in afgelegen dorpjes in 
de Andes. Ook is er altijd geld nodig voor speel-
toestellen en andere activiteiten voor de straatkin-
deren. 

De crowdfundingsactie beslaat de volgende ac-
ties:
- Ten eerste wil ik u allemaal uitnodigen om dona-

teur van Los Cachorros te worden. U kunt door 
middel van een formulier aangeven hoeveel u 
wilt doneren. Als tegenprestatie stuur ik maan-
delijks iedereen die meedoet aan deze actie, een 
update over wat er zoal gebeurt bij Los Cachor-

oscar goes to Los Cachorros!

ros en natuurlijk wat uw donaties in de praktijk 
hebben opgeleverd!

- Op 2 en 9 juli sta ik in de Plus in Vierlingsbeek 
met een standje waar ik informatie geef over Los 
Cachorros en waar op deze dagen een inzame-
lingspaal staat. Hier is ook de mogelijkheid om 
de donateursformulieren in te vullen!

- Op 16 juli organiseer ik een benefietfeest bij 
Café De Wildeman in Vierlingsbeek. Een deel 
van de omzet van deze avond, komt ten goede 
aan mijn crowdfundingsactie. Bij deze wil ik ie-
dereen van harte uitnodigen om langs te komen! 
Het benefietfeest begint vanaf 21 uur. De entree 
is gratis, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd 
welkom!

Tot slot heeft de Van Kesteren Foundation, een 
foundation die projecten voor straatkinderen over 
de hele wereld ondersteunt, aangeboden om het 
gehele bedrag dat ik ophaal tijdens deze actie, te 
verdubbelen!

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Kom dan op 2 
of 9 juli langs bij de Plus in Vierlingsbeek en kom 
op 16 juli naar het benefietfeest bij De Wildeman! 
Heeft u een vraag of wilt u een aanmeldingsformu-
lier thuisgestuurd hebben? Stuur mij gerust een 
mailtje! Oscar.-@live.nl. 

Gracias!

Oscar Kolenberg
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Romeinse weg in 
Vierlingsbeek en Groeningen.

De Romeinse tijd in onze streek begon rond het 
jaar 19 voor Christus toen de Romeinen via de 
Maas het gebied binnen trokken. Ze legden in 
alle bezette gebieden lange rechte wegen aan om 
hun troepen snel te kunnen verplaatsen, maar ook 
voor het transport van goederen en mensen. Vanaf 
Tongeren in België werd er een weg aangelegd 
die via Blerick, Vierlingsbeek, Cuijk naar Nijmegen 
liep, de Via Mosae. 

Als regel werden aan beide zijden van de weg 
sloten gegraven voor de afvoer van regenwater. 
En het uitgegraven zand werd gebruikt om de 
weg te verhogen. De weg werd aangelegd op een 
plaats waar men geen last had van hoog water, 
maar anderzijds ook weer dicht langs de Maas 
liep. De Maas was in die tijd ook al een belangrijke 
rivier voor het transport van zware goederen en 
het bevoorraden van de soldaten. Van deze weg is 
bovengronds niets meer terug te vinden.
Wel moeten er in de bodem nog aanwijzingen te 
vinden zijn die aantonen waar de weg ooit was. 
Op veel plaatsen wordt of werd deze weg ook nog 
na de Romeinse tijd gebruikt en straatnamen zoals 
Heerweg, Heerbaan of Heirweg herinneren daar 
nog aan. In oude aktes uit Groeningen blijkt dat 
daar deze naam in de periode 1500 tot 1850 nog 
voorkwam. Langs deze, eeuwenoude weg, zijn 
verschillende dorpen en gehuchten ontstaan. Deze 
weg is op zich een belangrijk cultureel erfgoed. 
Deze rechte weg moet gelegen hebben tussen de 
doorgaande weg van Maashees naar Boxmeer en 
de rand van de winterbedding van de Maas. Vanaf 
Maashees liep de weg rechts van de straat en stak 
de Molenbeek over op ongeveer dezelfde plaats 
waar nu ook de brug is. Om vervolgens rechts van 
de Grotestraat (tussen de 50 - 100 meter) verder 
te gaan naar Groeningen en zo via de Steeg in 
Vortum door te lopen richting Sambeek. 
Wat kan er nog van terug gevonden worden? 
Volgens verschillende deskundigen was de weg 
hier, mogelijk niet geplaveid met stenen. Door de 
hoge ligging is er ook weinig of geen grind gebruikt. 
Verstoring van de grond onder de bouwvoor kan 
een aanwijzing zijn. Door het eeuwen lang gebruik 
kan er een harde laag in de grond ontstaan zijn. 
Slechte groei van hagen, gewassen, gras of bomen
kan daarvan een gevolg zijn. Ook Romeinse resten,

potten, scherven, urnen of glaswerk zijn belang-
rijke aanwijzingen.

We willen dit belangrijk cultureel erfgoed weer 
terug vinden en markeren. Daarvoor doen we een 
beroep op iedereen die hier iets van afweet om 
ons verder te helpen. Neem daarvoor contact met 
een van ons op.
Stichting de Oude Schoenendoos
Groeters Vierlingsbeek / Groeningen.
Museum van Postzegel tot Tank.
Wim Geurts      tel. 06-53651449
Tonnie Ebben   tel. 06-22641315 
Jan Hendriks     tel. 0478-631377

Van Heure Zinge naar groots 
Sjanellekes-feest te Venray

Op zondag 26 juni organiseert smartlappenkoor 
De Sjanellekes in het centrum van Venray een 
smartlappenfestival ter gelegenheid van haar 
15-jarig bestaan. Voor dit festival zijn zes andere 
koren uitgenodigd en daarbij is ook Van Heure 
Zinge uit Vierlingsbeek van de partij.

Vanaf 13.00 uur wordt het festival muzikaal 
geopend door de Sjanellekes op het 
Schouwburgplein. Ook op het Henseniusplein, 
de Grote Markt, in de Grotestraat en in de 
Schoolstraat staan afwisselend optredens van de 
zes koren gepland, waar zij de bezoekers zullen 
verrassen met hun klank en kleur en theaterach-
tige optredens. Het belooft een bijzonder kleurrijk 
muzikaal spektakel te worden.

Voor onze fans de juiste locaties en tijden van 
optreden.
Optreden duurt steeds 20 minuten.
13.40 uur: Schouwburgplein.
15.00 uur: Henseniusplein.
15.40 uur: Schoolstraat. (bij Pasch)
16.40 uur: Grote Markt.
Wij zouden het leuk vinden om u in Venray te 
mogen begroeten.

Op zondag 2 juli geven wij acte de presence op 
het Smartlappenfestival in Bemmel.

Groet.
Smartlappenkoor VHZ. (Van Heure Zinge) afdeling 
communicatie.
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8 oktober 2016: 
Bèk & Gruuninge Got Talent!

Sinds 2012 organiseerde Harmonie De Herleving 
‘The Voice van ‘t Vrijthof’, een begrip bij iedereen 
die van een mooi potje (pop)muziek houdt! 
Vierlingsbeekse en Groeningse artiesten brachten 
de mooiste nummers uit de muziekhistorie ten 
gehore. Met een schitterend decor, een spette-
rende opening, een grandioze finale… en alles 
gepresenteerd door onze eigen coaches, die niet 
onderdeden voor Marco Borsato of Nick en Simon!

Maar na vier jaar The Voice werd het tijd voor weer 
eens wat nieuws. Ook dit keer lieten we ons weer 
inspireren door een televisieprogramma, want het 
nieuwe evenement heeft de titel Bèk & Gruuninge 
Got Talent gekregen. Op deze avond zullen 
Vierlingsbekenaren en Groeningers laten zien 

welke talenten zij hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
muzikaal talent, zingen, dansen, goochelen, sport-
kunsten, kunstjes met huisdieren... Alles is 
mogelijk en (bijna) niets is te gek!

Het evenement zal plaatsvinden op 8 oktober 
2016. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle 
gang. Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Meld je dan aan bij de organisatie via 
marloes_broeren@hotmail.com. Wil je eens zien 
wat voor talent we in Bèk en Gruuninge eigenlijk 
allemaal hebben? 
Reserveer dan zaterdag 8 oktober 2016 alvast 
in je agenda! Het belooft een prachtige avond te 
worden!

Wat: Bèk & Gruuninge Got Talent
Wanneer: zaterdagavond 8 oktober 2016
Waar: Concordia Vierlingsbeek
Website: www.herleving.nl

Volharding Dames 2 KAMPIOEN!
“reclame voor het damesvoetbal”

Volharding is mijn club; een club die met zijn tijd 
meegaat  en de laatste jaren het damesvoetbal 
heeft omarmd. Mijn allereerste ervaring met het 
damesvoetbal bij Volharding was een oefenwed-
strijd in “de Kuul”. Wij (de mannen van het 5e) 
vonden het wel interessant om de introductie 
van het damesvoetbal bij Volharding live te 
aanschouwen. Wij waren er van overtuigd dat 
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de dames een welkome aanvulling in de kantine 
zouden zijn en voetballend zouden we dan wel 
eens bekijken of er potentie in zat. Eén moment 
is me tot op de dag van vandaag nog altijd bij 
gebleven en dat is het moment dat een van de 
middenvelders van Volharding de bal door middel 
van een ingooi weer in het spel heeft gebracht 
nadat de tegenstander de bal over de achterlijn 
gewerkt had. Voor de niet voetballers: het is gebrui-
kelijk dat de bal in een dergelijke situatie door 
middel van een uittrap van de doelman (-vrouw) 
weer in het spel gebracht wordt. Dit tot hilariteit 
van de aanwezige toeschouwers en het besef dat 
er voor de technische staf werk aan de winkel was. 

Wie mij toen had gezegd dat er in het huidige 
voetbalseizoen 3 dameselftallen met veel plezier 
actief zijn had ik geadviseerd een afspraak bij een 
goede psycholoog te maken met als diagnose een 
ernstig gebrek aan realiteitszin. 

Nu moet ik bekennen dat het damesvoetbal bij 
Volharding een evolutie heeft doorgemaakt welke 
dit seizoen zelfs heeft geleid tot een van de hoog-
tepunten in de Volharding geschiedenis: “het 
sprookje van Dames 2”. Wat in het begin van het 
seizoen begon als een bij elkaar geraapt zooitje 
ontwikkelde zich bijzonder snel tot een hecht 
collectief. Onder bezielende leiding van de tech-
nische staf werden de poppetjes op de goede 
positie neergezet. Al snel kwam het besef dat de 
enige kans op succes was, door het samen te 
doen en er plezier in te hebben. Niet alleen met 
de 11 op het veld maar ook met de reserves en 
indien noodzakelijk met aanvulling uit de andere 
2 damesteams. Dit resulteerde in een competitie 
waarin 2 elftallen weigerden voor elkaar onder te 
doen en in een boeiend voetbalgevecht eindigden 
deze teams (Volharding dames 2 en GFC dames 
1; red.) met een gelijk aantal punten. Door een beter
doelsaldo van GFC was een beslissingswedstrijd 
in het hol van de leeuw in Grubbenvorst een feit. 

Nu heb ik zelf ruim 500 wedstrijden in het betaald 
voetbal live in het stadion mogen aanschouwen. 
Ik was aanwezig in het Philips Stadion in 2007 
toen PSV op doelsaldo kampioen werd. Ik was er 
bij toen PSV afgelopen seizoen op miraculeuze 
wijze de landstitel binnenhaalde in het IJseldelta 
stadion in Zwolle. Maar de voetbalkraker GFC 
dames 1 - Volharding dames 2 sloeg alles! Met de 
bus van Volharding naar het troosteloze voetbal-
complex van Grubbenvorst. Naast de buscombi 
waren er ook veel supporters van Volharding 
dames 2 op eigen gelegenheid afgereisd waardoor 
het rood wit de boventoon voerde langs de lijn. 

De officiële KNVB scheidsrechter die (naar het 
leek) zijn beide opa’s bereid had gevonden om 
hem aan de zijlijn te assisteren. Het niet toekennen 
van een penalty nadat een Grubbenvorstse verde-
digster de bal bijna klemvast had. De euforie na de 

0-1 nadat het tot dan toe een lastige wedstrijd was 
tegen het fysiek sterkere Grubbenvorst. De 1-1 na 
een scheidsrechterlijke dwaling door het toeken-
nen van een dubieuze vrije trap. De verlenging 
welke een ware slijtageslag was en waarbij er door 
de vele krampgevallen nog een aanzienlijke bles-
suretijd aan moest worden toegevoegd.  

En dan…. De penaltyreeks. Mijn eerste inschatting
was dat GFC wel eens aan het langste eind zou 
kunnen trekken omdat het leek dat ze meer 
“kracht in de poten” hadden. Maar een briljant 
gemiste penalty aan Volharding zijde zorgde voor 
extra druk bij GFC waar ze, mede ook door goed 
keeperswerk van Volharding, geen passend 
antwoord op hadden. Daarentegen werden de 
overige Volharding penalty’s onberispelijk inge-
schoten en lieten daarbij de Grubbenvorstse 
goalie keer op keer kansloos. Na de vijfde en 
beslissende strafschop - het was al bijna midder-
nacht - was er de ultieme ontlading. Het feestje 
werd in eerste instantie met het team gevierd, 
compleet met kampioensschaal, champagne, 
confettikanonnen en kampioensshirts. Later 
verplaatste het feestje zich naar de zijlijn alwaar de 
aanwezige supporters in de feestvreugde konden 
delen. 

Het mag geen verrassing zijn dat de dames met 
het feest in Grubbenvorst geen genoegen namen. 
Dit kreeg, na een gezellige terugreis met de bus, 
dan ook een passend vervolg bij de shirtsponsor 
Concordia. De euforie, de adrenaline en mogelijk 
ook de  C2H6O zorgden er voor dat pijntjes niet 
meer gevoeld werden en zelfs de kramp snel 
uit de kuiten trok. Het feest ging door tot in de 
late uurtjes waarbij de dames de microfoon niet 
schuwden om het feest regelmatig op te zwepen. 
De week die volgde was een feestweek inclusief 
het traditionele terrasbezoek bij Hulsman in Venray 

en compleet met een kampioensreceptie georga-
niseerd door Volharding. Hier werd het feest nog 
eens dunnetjes over gedaan samen met het eerste 
elftal die immers ook kampioen waren geworden. 
Een fantastisch feest werd gevierd, met zijn allen, 
als eenheid! Enige minpuntje was dat aan het 
einde van het feest sommige fietsen van de dames 
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niet meer goed functioneerde. Zo lieten sommige 
fietsen zich niet meer in een rechte lijn naar huis 
sturen, andere wisten de weg naar de voordeur 
helemaal niet te vinden en een derde fiets ging 
meteen bij het opstappen dwarsliggen.

Al met al voor dames 2 een unieke ervaring 
waarbij ik mij bevoorrecht voel dat ik daar ook een 

Foto: Peters Arts & Paul Stiphout

Bedankt dat wij u mochten 
ontvangen tijdens een van onze 
voorstellingen van Carrousel.

U was een fijn publiek.
Mede dankzij de loyaliteit van 
de sponsoren hebben wij dit 
kunnen verwezenlijken.

Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek

fractie van mee heb mogen maken. Wat mij betreft 
reclame voor het voetbal en het damesvoetbal in 
het bijzonder.

Met trots en sportieve groet,

De voorzitter van de supportersvereniging van 
Volharding Dames 2
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Sloop en nieuwbouw Merletgaarde

Aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek zijn in 
mei acht verouderde huurwoningen van Wonen 
Vierlingsbeek gesloopt. Ze maken plaats voor 
tien nieuwe, energiezuinige en levensloopbesten-
dige huurwoningen. Er is inmiddels een begin 
gemaakt aan het grondwerk. Het streven is om 
de woningen eind 2016 op te leveren en in de 
maand juni zal de huurprijs vastgesteld worden. 
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning 
van Wonen Vierlingsbeek, moet u ingeschreven 
zijn als woningzoekende bij hen. Heeft u specifiek 
interesse in een levensloopbestendige woning 
aan de Merletgaarde? Zorg er dan voor dat u 
ingeschreven bent vóór de woningen geadver-
teerd worden. Kijk voor meer informatie over de 
nieuwbouw en inschrijven als woningzoekende op 
www.wonenvierlingsbeek.nl of neem contact op 
met Wonen Vierlingsbeek aan Grotestraat 90 in 
Vierlingsbeek, (0478) 632 296.

NIEUW  NIEUW  NIEUW

Wilt U graag naar Lourdes, bent U via C.Z. 
verzekerd en hebt U een medische achtergrond, 
vraag dan bij ons naar de hoge korting die wij U 
kunnen bieden.
Iedere jaar gaan er duizenden mensen uit 
Nederland naar Lourdes, ze gaan per trein, bus of 
vliegtuig.
Mensen gaan alleen of met een groep.
En toch zijn er nog  altijd mensen die dolgraag 
naar Lourdes willen, maar weten niet hoe ze dit 
moeten aanpakken, veel vragen komen dan op 
hun af zoals 
*  Hoe kom ik daar? 
*  Met wie zal ik mee gaan? 
*  Hoe vind ik daar de weg? 
*  Hoe weet ik waar er vieringen in het Nederlands 

zijn?
*  Wie kan er allemaal mee?

Mensen met dit soort vragen kunnen bij ons 
terecht, wij kunnen U die informatie geven, en 
komen bij U thuis.
Als U besluit om mee te gaan dan kunnen wij U 
inschrijven voor zo’n mooie reis, alles wordt voor 
U geregeld, en wij gaan zelf mee als reisleiding. 
Deze reis is medisch verzorgd, dat wil zeggen dat 
er Nederlandse artsen en verpleegkundigen mee 
gaan.
Zo’n reis is een stukje bedevaart maar ook zeker 
een stuk vakantie, zo’n reis is zowel voor jong 
als voor oud, en een combinatie van die twee is 
grandioos mooi.

Lourdesgroep Maas en Peel  gaat van 7 t/m 12 
september met het vliegtuig 
Voor informatie over deze reis 
Cristien Goumans, tel: 0478-636676 of 
0623532814
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl 

Verslag van de bijeenkomst over 
de kerk in Overloon.

Ondanks de extreme buien op 1 juni werd de 
bijeenkomst over de toekomst van de kerk 
in Overloon door ruim 200 mensen bezocht. 
Helaas zijn de beheercommissie en de vrijwilli-
gers enerzijds en het bestuur van parochie Maria 
Moeder van de kerk niet tot elkaar gekomen en 
hebben geen overeenstemming kunnen bereiken.
Er zijn verschillende voorstellen gedaan, die op 
hetzelfde neerkwamen, nl. dat er een commissie 
benoemd zou moeten worden, geleid door een 
mediator, waarin gesprekken op gang komen 
tussen de verschillende partijen. Deze zijn mogelijk 
wanneer er een wederzijds vertrouwen bestaat 
en deze gesprekken zonder voorwaarden kunnen 
starten.

Wij als initiatiefgroep hebben daarom de volgende 
stappen ondernomen:
Er is een uitgebreid verslag gemaakt van de avond 
en deze is naar het bisdom gestuurd met het 
verzoek om onder leiding  van een mediator vanuit 
het bisdom gesprekken te voeren met alle partijen.

Mocht dit lukken, dan zullen wij de beheercom-
missie en de vrijwilligers benaderen om hun 
diverse taken weer op zich te nemen, zodat 
de activiteiten en de vieringen in de kerk weer 
doorgang kunnen vinden.
Wij roepen betrokken personen op om zitting te 
nemen  in deze commissie, die deze gesprekken 
zal organiseren. Wij denken daarbij aan 
vertegenwoordigers vanuit de voormalige beheer-
commissie, de vrijwilligers en van de gelovigen uit 
Overloon en de omliggende dorpen en het bestuur 
van parochie Maria Moeder van de Kerk.
Verder vinden wij het belangrijk dat mensen met 
een juridische achtergrond zich melden, die de 
rechtmatigheid onderzoeken van de overdracht 
van roerende en onroerende zaken en geld van de 
Theobaldusparochie aan parochie Maria Moeder 
van de Kerk, waarom tijdens de bijeenkomst 
uitdrukkelijk gevraagd is.
In de commissie zal ook gesproken moeten 
worden over een gehele of gedeeltelijke vervan-
ging van de voormalige beheergroep.

U kunt zich aanmelden via het speciale e-mail 
adres: kerkoverloon@dorpsraadoverloon.nl

Goede ideeën en andere opbouwende opmer-
kingen kunt u daar ook plaatsen.
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Ondertussen is het uitgebreide verslag van de 
avond geplaatst op de website van de dorpsraad 
en de deelparochie Theobaldus. Ook de vragen 
zijn daarin verwerkt 
www.dorpsraadoverloon.nl   
www.theobaldusparochie.nl

Wie niet kan beschikken over een computer kan 
een papieren versie aanvragen.

Voor ons als onafhankelijke initiatiefgroep zit onze 
taak er dan op en dragen wij het graag over aan 
deze nieuw te vormen commissie.
Wij willen iedereen hartelijk danken, die zich 
ingezet heeft om deze avond goed te laten 
verlopen.

Toon Hendriks
Martien Hendriks, Stevensbeekseweg 2a, 
tel. 0478 - 642018
Louis van Schalkwijk

Inschrijven kan tót 1 juli a.s.

Laatste-Kans-Actie voor 
glasvezel

De vraagbundelingscampagne voor LVCNET loopt 
tot 1 juli. Samen met de ambassadeurs en vrijwilli-
gers organiseert LVCNET een Laatste-Kans-Actie 
om het benodigde aantal inschrijvingen te werven 
om de aanleg te starten. 

Van 13 t/m 26 juni is de Laatste-KansActie. 
Ambassadeurs en vrijwilligers gaan huis-aan-huis 
de Laatste-Kans-folder afgeven en vragen of 
bewoners in willen schrijven. De keuze is heel 
simpel: of nu kiezen voor glasvezel via de coöpe-
ratie LVCNET waarbij de inwoners van het Land 
van Cuijk medezeggenschap hebben of geen 
glasvezel tot in uw woning. Gaat het nu niet door 
dan is de tweede kans waarschijnlijk pas over een 
jaar of 10 via een monopolist met waarschijnlijke 
hogere prijzen. 

Op enkele plekken in het Land van Cuijk ligt op 
initiatief van een paar bedrijven al glasvezel. Het 
zal bij die schaarse, kleine gebieden blijven als we 
nu niet samen kiezen voor glasvezel. Commerciële 
partijen vinden het niet interessant om gebieds-
dekkend glasvezelnetwerk aan te leggen. 
De missie van coöperatie LVCNET is het realiseren 
van een toekomstbestendig glasvezelnetwerk in 
zowel de kernen, buitengebied en bedrijventerrein-
en met zo laag mogelijke tarieven. 

Inschrijven kan tót 1 juli

Woon je in een kern, dan is een glasvezel-aanslui-
ting gratis als je vóór 1 juli 2016 inschrijft.
In het buitengebied betaal je (naast de abonne-

mentskosten) éénmalig 495 euro bij de start van 
de aanleg. Als LVCNET voldoende aansluitingen 
kan realiseren en je wil later toch meedoen met 
glasvezel, dan zijn er extra kosten gemoeid met 
een aansluiting. Woont u in een huurwoning? Dan 
moet u uw aansluiting zelf regelen.  

Heeft u nog vragen? 
Neem contact op met de klantenservice 
tel 0485 - 745 800 (dagelijks van 09.00-11.00 uur 
en 18.00-20.00 uur), mail naar 
klantenservice@lvcnet.nl, neem contact op met 
een van de ambassadeurs in uw dorp of bezoek 
een inschrijfavond. Voor meer informatie kijk op 
www.lvcnet.nl

GGD lanceert nieuwe reis-app 
voor reizigers

Op 6 juni lanceerde de GGD de app van GGDReis-
vaccinaties: ‘GGD reist mee‘. Het is een gratis 
app, bedoeld voor reizigers naar (sub)tropische 
bestemmingen. De app maakt gebruik van GPS, 
is geschikt voor zowel iOS als Android en kan ook 
offline gebruikt worden. 

Wat is er bijzonder aan de app?
Dankzij de GPS kan de GGD berichten sturen als 
er in een land ergens voor wordt gewaarschuwd. 
Denk aan een bericht over een nieuwe epidemie, 
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zoals zikavirus of ebola, maar ook politieke onrust 
of een negatief reisadvies. Dat bericht ontvangt de 
reiziger alleen als hij/zij daadwerkelijk in dat land is.
Er staan reistips is, zoals ‘Hoe voorkom ik een 
mugbeet? ‘of ‘Hoe voorkom ik hoogteziekte’.
In het onderdeel: ‘Wat te doen bij….’ beantwoordt 
de app vragen zoals: ‘Wat te doen bij een honden- 
of apenbeet?’ 

Er staat informatie in over de meest relevante 
(tropische) ziekten en vaccinaties. 
In de landenzoeker kan de reiziger vinden welke 
vaccinaties nodig zijn per land.

Bij ‘Handige links’ staan websites en apps die 
voor de reiziger naar de (sub)tropen relevant zijn, 
zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Via sociale media of de website kan men in 
contact komen met het webcareteam. 
Het team beantwoordt vragen van reizigers in het 
buitenland of wijst ze de weg.
Het is ook mogelijk om een afspraak bij een van 
de GGD’en te maken.

De app is sinds 6 juni te downloaden in de 
Appstore en op Google Play. 

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.
woa/wa/viewSoftware?id=1120101723&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.
ggdreisvaccinaties.ggdreistmee

DORP VAN DRIE KASTELEN 

Vierlingsbeek heeft in het verleden maar liefst 
drie kastelen gekend: Hattert, ‘t Oirtje en Mac-
ken. Inmiddels bestaat geen van deze drie 
meer. Kasteel ’t Oirtje is als eerste verdwenen. 
Dat gebeurde al voor 1700. Kasteel Macken (of 
wat er toen nog van over was) is in 1806 defi -
nitief gesloopt. En het oudste kasteel, Hattert, 
heeft uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog niet 
overleefd.

’t OIRTJE

Ten zuiden van het huidige veer Vierlingsbeek-
Bergen stond ooit kasteel ’t Oirtje. Het word voor 
het eerst genoemd in de jaren 1403 en 1404. Dan 
krijgt Udo de Boze namelijk het “versterkte huis” 
’t Oirtje van de Gelderse hertog in leen. Udo was 
een van de Gelderse rentmeesters in het Land 
van Cuijk. Lang is het stil rond dit huis, tot ’t Oir-
tje in 1539 overgaat naar een nieuwe eigenaar. In 
de 17e eeuw wordt nog eenmaal gesproken van 
“restanten” van het kasteel. Na die tijd hebben de 
bronnen het alleen nog over “het goed ’t Oirtje”. 
Dat leengoed was behoorlijk uitgestrekt en om-
vatte het gehele kerspel, de parochie en het dorp 
Vierlingsbeek, inclusief de buurtschappen Houthe-
zen (Holthees), Maasheze, Loen (Overloon), Grafft 
en Groeningen.

De bijzondere naam kan te maken hebben met het 
veerrecht dat in de late middeleeuwen aan kasteel 
Well en kasteel Macken toebehoorde. Mogelijk be-
hoorde dat veerrecht eerder toe aan ’t Oirtje 
(gezien ook de ligging). Het tarief voor de over-
tocht was rond 1400 een “oortje” (een kleine 
munteenheid, denk aan het versnoepen van het 
laatste oortje).

Bron: BHIC
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Huurders Mooiland mogen zelf 
glasvezel regelen

Voor de aanleg van glasvezel via LVCNET heb je 
geen toestemming van Mooiland nodig.  Wil je een 
glasvezel-aansluiting in huis, dan is het noodzake-
lijk om een abonnement te nemen bij een van de 
providers op LVCNET.  Sommige huurders denken 
dat Mooiland dit voor hen regelt. Maar dat is dus 
niet zo.

Voordelen glasvezel 
Voor een huurder is glasvezel ook interessant: het 
internetgebruik stijgt. Met glasvezel kun je alle ap-
paraten in huis via wifi  bedienen, gebruik maken 
van zorg op afstand, thuiswerken, studeren etc. 
In de toekomst zal het gebruik van (beeld)zorg op 
afstand toenemen. Om ouderen op afstand te kun-
nen monitoren via een camera’s, is een zeer snelle 

verbinding noodzakelijk. Een verbinding met zowel 
een hoge upload- als downloadsnelheid. Alleen 
glasvezel heeft die eigenschap. 
Met glasvezel maakt het niet uit hoeveel mensen 
er gebruik maken van internet. Nu is het ’s avonds 
slechter omdat er dan meer mensen internetten. 
De snelheid wordt dan lager en de beeldkwaliteit 
wordt minder. Ook met de komst van meer mo-
bieltjes, iPads en computers in huis verslechtert 
de verbinding omdat ze allemaal tegelijk van dat 
ene koperen kabeltje gebruikmaken.

Inschrijven vóór 1 juli

Woon je in een kern, dan is een glasvezel-aanslui-
ting gratis als je vóór 1 juli 2016 inschrijft. Wil je la-
ter toch meedoen met glasvezel, dan zijn er extra 
kosten gemoeid met een aansluiting. Ook in die si-
tuatie is het niet mogelijk om je woning zonder een 
afgesloten abonnement met het glasvezelnetwerk 
te laten verbinden.

Voor de aanleg van glasvezel via LVCNET heeft u 
dus geen toestemming van Mooiland nodig. Bij een
eventuele verhuizing binnen het Land van Cuijk 
kunt u uw overeenkomst met één van de providers 
van LVCNET gewoon meenemen. 
Dan is het ook fi jn als er in uw nieuwe huis al een 
glasvezelaansluiting ligt. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de bewoners na u. 
Regel zelf een aansluiting dan bent u verzekerd 
van supersnel internet via glasvezel.  

Heeft u nog vragen? 
Neem contact op met de klantenservice 
tel 0485 - 745 800 
(dagelijks van 09.00-11.00 uur en 
18.00-20.00 uur), 
mail naar klantenservice@lvcnet.nl, neem contact 
op met een van de ambassadeurs in uw dorp of 
kom naar een inschrijfavond.
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Warme Bakker Degen
Reclame: 27 juni t/m 2 juli
	 ●  Zomervlaai €10,35
	 ●  Vezelbrood €2,30
	 ●  4 Kwarkbolletjes + 1 gratis 

Reclame: 4 t/m 9 juli
	 ●  3/4 Sinaasappelvlaai €8,35
	 ●  Grof volkorenbrood €1,95
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit 
Tae kwon do - Kung fu - Aikido

Interesse, meld je aan 
bij Maarten Evers
06-48367188

Dinsdagavond 
van 19.30-20.30 uur

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

Tae kwon do - Kung fu - Aikido

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

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
Dinsdag en zondag gesloten

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

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

Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00  •  Zaterdag op afspraak

Molenweg 2  •  5821 EA Vierlingsbeek  •  Tel: 0478-561541  •   www.mar-oil.nl

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

Nieuw Bikkel Dealer 
Testmodel aanwezig  

                         
                          Bikkel Ibee T2                                                                                           Bikkel BT  
 
 

Voor al u fietsreparatie 

Gradje Tweewielers  
Vierlingsbeek 

 

 

 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Gradje Tweewielers
Vierlingsbeek

Nieuw Bikkel Dealer
Testmodel aanwezig

Voor al uw fi etsreparaties

De Bunder 7 - 5821 GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl

Nieuw Bikkel Dealer 
Testmodel aanwezig  

                         
                          Bikkel Ibee T2                                                                                           Bikkel BT  
 
 

Voor al u fietsreparatie 

Gradje Tweewielers  
Vierlingsbeek 

 

 

 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Bikkel BT

Bikkel Ibee T2
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze 
installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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HIER
NU
OF NOOIT
We zijn goed op weg,
maar we zijn er nog niet...

ZO SCHRIJF IK ME IN VOOR GLASVEZEL
ga naar www.lvcnet.nl        kies een provider        vul het inschrijfformulier in

Inschrijven
kan tot
1 juli1 juli

LET OP!
LAATSTE KANS
OP SUPERSNEL

GLASVEZEL


