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Theo en Riek Achten 50 jaar getrouwd

Op 21 juli is het 50 jaar geleden dat Theo Achten en Riek Arts in het huwelijk zijn getreden. Voor de redactie van
Dorpsblad Globaal aanleiding om even bij dit echtpaar, dat zich jarenlang heeft ingezet voor diverse verenigingen in Vierlingsbeek, op de koffie te gaan.
heid daar was, stapte hij over naar de distributie.
Zo kwam hij weer bij de klanten van Campina over
de vloer, in het hele land. Door een hernia was het
helaas niet meer mogelijk om dagen lang op de
vrachtwagen te zitten en daarom werkte Theo de
laatste 3 jaren voor zijn VUT-uittreding intern op de
distributie. In de jaren dat hij daar werkte heeft Theo
door fusies en dergelijke heel wat naamsveranderingen bij dat bedrijf meegemaakt (o.a. Maasvallei
Creamex, DMV Campina, Melkunie). Nadat hij van
de VUT gebruik maakte, in 1994, verricht Theo
hand- en spandiensten voor Wielerspeciaalzaak
Frans Thijs. De laatste jaren test hij vooral elektrische
fietsen. Riek heeft vele jaren op diverse plaatsen geholpen in de huishouding. Eén van die plaatsen was
bij Cor en Stiena Verhoeven, waar ze 22 jaar heeft
gewerkt. Ook heeft Riek jaren lang gehaakt voor een
ondernemer uit Venlo. Ze maakte vele truien en jassen; elke vrij uurtje werd hier aan besteed. Sinds 12
jaar doet Riek vrijwilligerswerk bij het SWOGB, een
instantie die het welzijn van de ouderen uit de gemeente Boxmeer wil optimaliseren. Daar houdt ze
zich bezig met het Activerend Huisbezoek. Dit houdt
in dat oudere mensen, die om wat voor reden dan
ook in de put zitten, worden bezocht en worden geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Voor
de meeste cliënten is een luisterend oor meestal
voldoende. Theo en Riek zetten zich ook al jaren in
voor de gemeenschap, en vooral voor de senioren
van Vierlingsbeek. Samen hebben ze beiden enkele jaren achter de bar in het Joffershof gestaan; verzorgt Riek wekelijks het koersballen en eens in de 2
weken het kienen van de KBO. Bij deze KBO heeft
ze ook 12 jaar in het bestuur gezeten. Theo verzorgt
de distributie van het blad Ons van de KBO. Ook
was hij jarenlang lid van de Raad van Elf bij de Keieschieters, en was in 1998 Senioren Prins. De titel
van Prins Carnaval, is niet uniek in huize Achten,
want ook hun beide zonen zijn ooit Prins geweest:
John in 1989 en Martin in 2008. Ook was Theo in
het verleden tijdens de muziekfeesten van de harmonie te vinden achter de entreekassa. In hun vrije
zie vervolg op pagina 3

Riek, Overloonse van geboorte en Theo, uit het Vierlingsbeekse Broek (het laatste huis van Vierlingsbeek) ontmoetten elkaar in 1955 in de feesttent van
Bardoel in Groeningen. Echter niet op de dansvloer,
want volgens Riek was Theo toentertijd niet zo'n talentvolle danser. Nadat ze 9 jaar verkering hadden,
besloten ze om in 1964 te gaan trouwen, en samen
betrokken ze hun nieuwe woning aan de Burggraaf.
Na 2 jaar kregen ze de mogelijkheid om hun huurwoning te kopen, waar ze meteen gebruik van
maakten. Daar werden ook hun 2 zonen Martin en
John geboren. Echter, na 35 jaar vonden Riek en
Theo dat het tijd was om te verhuizen naar één van
de nieuwe seniorenwoningen aan de Kloosterhof.
Daar wonen ze nu dus alweer 15 jaar. Theo heeft in
zijn loopbaan velerlei banen gehad. Voor de meeste
(oudere) mensen van Vierlingsbeek is hij vooral bekend van de broodwagen van Jan van den Bergh,
en later van de SRV-wagen van Peter Niels. Bij elkaar heeft hij daar 15 jaar gewerkt. Nadat Peter
Niels zijn zaak sloot, is Theo bij Campina gaan werken als chauffeur op de melkwagen. Hij miste echter
het contact met de klanten, dus toen de mogelijk-
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Van de redactie:
●

●

●

9 sept
17 sept
18 sept
26 sept

De laatste loodjes op de basisschool.... de
zomervakantie staat voor de deur!
Veel plezier!!.
Ook wij gaan er straks even tussenuit!
De volgende uitgave (uitgave 15) is de
laatste vóór de zomerstop. Kopij voor de
volgende uitgave dient dan ook de periode
t/m 24 augustus te overbruggen!
Houdt U hiermee rekening?
Moi wa: bij binnenkomst in ons mooie Bék
kan iedereen lezen op het "bebouwde kom
bord" dat wij de winnaar zijn van de
Brabantse Dorpenderby 2014!!
Zo blijft de trots aanhouden!

27 sept
27 sept
1 okt
7 okt
14 okt
17 okt
18 okt
21 okt
25 okt
29 okt
30 okt
4 nov

AGENDA:
2014:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
11 juli
Bèkse PubQuiz 3 (De Vier Linden) inschrijven vanaf 20:30 uur; aanvang 21:00 uur
26 juli
Ophalen oud papier: Evergreen, 		
tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
26 Juli
Zonnebloem: Picknick
30 juli/
KBO: 5-daagse reis
3 aug naar Ernst aan de Moezel
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: Locatie Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse
Bruggeloop
24 aug Symphonica in Sporto: Bekse Steppenronde i.s.m. Oranje Comité en Beek
beweegt
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
30 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426
draaien!
2 sept Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Symphonica in Sporto: Maxi-Music-Bal
i.s.m. CV de Keienschieters, Tennisvereniging Vierlingsbeek en Harmonie

5 nov
15 nov
18 nov
20 nov
21 nov
23 nov
28 nov
29 nov
2 dec
14 dec
16 dec
17 dec
20 dec

2015:
3 jan
10 jan

de Herleving (Jeugddag voor de jeugd
van Vierlingsbeek en Groeningen)
VOVG: Najaarsontmoeting
VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
KBO: Fietsmiddag
Bèkse PubQuiz 4 (Café 't Hoekje);
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 		
Presentatie boek over ”70 jaar leven in
vrijheid”
Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 		
Opening tentoonstelling over de 2e
wereldoorlog in de oude RABObank
KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 		
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Rondleiding breifabriek
KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
De Keieschieters: Lotenactie
VOVG: Thermaalbad Arcen
Bèkse Biercantus 2014
VOVG: Knutselen met papier
KBO: Excursie
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in ’t Joffershof
VOVG: Rayonavond
De Keieschieters: Prinsenbal
VOVG: Proeverij
KBO: Herfstwandeling
De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Symphonica in Sporto: Pietensportdag
i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaascomité
Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.
140-jarig jubileum van de harmonie
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje

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

Intenties: Nettie Moorrees-Hendriks en overl. Fam.
Johannes Deenen en Gerardina en Mina Jans,
overl. Fam Huybers, Marie-Roosen-Theunissen
namens KBO, Sil en Roos Bruijsten-van Wagenberg, Piet Bruijsten.
9 augustus:
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistievierin
17 augustus:
kerk Vierlingsbeeek: 10.30 uur: eucharistieviering
Intenties: Marie-Roosen-Theunissen, Nellie Raafsvan Hout namens KBO, Toos en Dries v.d. BoschElbers, Thij de Hoog en zoon Martien.

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

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 € 10.00

vervolg van pagina 1
tijd zijn Theo en Riek fanatieke fietsers. Theo fietst
jaarlijks zo'n 8.000 tot 10.000 kilometer. Riek doet
het iets bescheidener, zij houdt het op zo'n 5000 tot
6.000 kilometer. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat ze tijdens hun vakanties graag menig fietstochtje
maken. De laatste 9 jaren hebben ze ongeveer heel
Duitsland gezien; vooral het eiland Rügen, aan de
Oostzee vonden ze prachtig. Deze zomer houden ze
een korte 4-daagse fietsvakantie in eigen land.
Precies 50 jaar na hun jawoord houden Theo en Riek
een feestje samen met Martin en Lilian, John en
Ingrid en hun 4 kleinkinderen en verdere genodigden bij de Vier Linden. Riek en Theo, van harte gefeliciteerd met jullie Gouden Huwelijk, en we hopen
dat jullie nog lang de fietspaden in onze regio onveilig kunnen maken. We wensen jullie en de verdere familie een zonnige en mooie dag toe op 21 juli,
waaraan jullie nog lang mogen terugdenken. Een
dag waar jullie nog lang met genoegen aan mogen
terugdenken.

Overleden:

Nellie Raafs - van Hout, 88 jaar.
Goed zijn voor elkaar, dat was iets wat telde.
Bert Rijnen, 66 jaar.
De zorg voor de dieren, de bloemen in de straat,
het maaien op het kerkhof is plotseling afgelopen.

Let op!

Met ingang van 1juli is het rooster van
eucharistievieringen veranderd:
1e zondag van de maand: 9.00 uur:
St.-Laurentiuskerk Vierlingsbeek
2e zaterdag van de maand: 19.00 uur:
St.-Antoniuskerk te Maashees
3e zondag van de maand: 10.30 uur:
St.-Laurentiuskerk te Vierlingsbeek
4e zaterdag van de maand: 19.00 uur:
St. Antonius- en Nicolaaskapel te Groeningen

Redactie Dorpsblad Globaal

Diensten
en
Intenties

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

Bert Rijnen

juli - augustus

Een brede lach, een opgestoken hand,
een praatje.....
Één met de natuur: werkend in tuinen,
perken, groenstroken, op het Kerkhof,
tussen de dieren en voor de (mede-) mensen....!
Gezegend ook met een bijzondere gave.
Die gave, Bert, is voor ons net zo ongrijpbaar
als jouw dood.....
Nu is de tijd gekomen dat we dankbaar,
je goede werk moeten voortzetten.
Op die manier blijf jij Bert, voortleven
in onze gemeenschap!

12 juli:
kerk Maashees: eucharistieviering
20 juli:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering
Intenties: Wim en To Gerrits, Harrie Cremers.
22 juli:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering
26 juli:
19.00 uur: kapel Groeningen: eucharistieviering.
3 augustus:
9.00 uur: kerk Vierlingbeek: eucharistieviering

Redactie Dorpsblad Globaal
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Daar zat ik nou ook weer niet direct op te kijken.
Bovendien, hij moest eens weten. Ik hoopte wel
dat hij zijn lesje geleerd had.
--Ter voorbereiding op het voetbalseizoen ’60 - ’61
speelde ik met Volharding een oefenwedstrijd tegen
Herpinia uit Herpen.
Na een afwezigheid van anderhalf jaar vanwege militaire verplichtingen had ik mijn plaats in de defensie weer heroverd. Ergens halverwege de tweede helft verdraaide ik mijn knie.
Ik voelde meteen dat het niet goed zat en verliet
hinkend het veld. In de kleedkamer zag ik dat het
gekwetste gewricht al behoorlijk gezwollen was.
In het verdere verloop van die zondag werd de knie
steeds dikker. ’s Avonds kon ik al bijna niet meer lopen.
’s Maandagsmorgens naar dokter Smals, onze huisarts en tevens voorzitter van onze voetbalclub.
Het onderzoek duurde niet lang. Onmiskenbaar een
kapotte meniscus, zei hij.
Daar was ikzelf ook al bang voor geweest.
De dokter schreef meteen een verwijsbriefje voor
het ziekenhuis te Boxmeer.

Gelukkig zijn wij met
de geboorte van onze zoon:

Levin Leurs
22 juni 2014 - 14:14 uur
3900 gram
Wouter Leurs en Yvonne Tielen
Soetendaal 5
5821 BL Vierlingsbeek

HUISARTSENPRAKTIJK
MOSCH- VAN DEN BORN
IS GESLOTEN VAN
28 JULI T/M 8 AUGUSTUS 2014.
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de waarneming:
Letters A t/m J: van den Boom
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij
tel: 0478- 642382.

Dokter Schonk deed de eenvoudige operaties op
het Kasteel. Liesbreuken, blindedarmen, voetbalknieën. Hij stond bekend om zijn ruime incisies. Een
collega van mij op het werk, een boekhouder, was
bij Schonk onder het mes geweest vanwege een
maagzweer. Hij liet mij het litteken zien. Een houw
van een sabel die begon bij zijn borstbeen en doorliep tot zijn navel. De immer grijnzende Schonk had
graag een groot werkgebied, zei hij. Men zei in Boxmeer dat Schonk ook wel eens noodslachtingen
deed voor het plaatselijk Veefonds.
Bij mij maakte hij ook een behoorlijke krab. Groter dan de ruimte tussen mijn uitgestrekte duim en
wijsvinger.
En toch bleek naderhand het ‘werkgebied’ van
Schonk nog te klein te zijn geweest. Het lachebekje had een stuk van de kapotte meniscus ter grootte
van een dobbelsteen laten zitten.
Dat werd er negen maanden later - ik had al die tijd
niet kunnen voetballen en was mijn plaats in het
eerste elftal kwijtgeraakt - door dokter Van Meel in
Venlo alsnog uitgehaald.
Drie weken lag ik in het ziekenhuis in Venlo.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (63)
“Dan moet ik een half jaar voor niks werken”, jammerde hij. Ik maakte een snelle berekening. Hij genoot ongeveer hetzelfde duizelingwekkend hoge salaris als ikzelf. “Kun je je ouwelui niet vragen het bedrag voor te schieten”, opperde ik. Het moest hen
toch wat waard zijn dat hun zoon niet bekend kwam
te staan als een sloddervos, of erger nog, als een
dief of een oplichter.
“Ze hebben zelf geen kwartje”, zei hij met gebroken stem en verborg zijn hoofd in zijn handen. Dat
kon ik me voorstellen. Sinds ze dat pak voor hem
aangeschaft hadden. Ik was niet zo’n dichter als de
postman, maar thans kwam er een veel gebezigd
spreekwoord op het puntje van mijn tong te liggen.
Eigen schuld, dikke bult. Want die lange had natuurlijk op moeten letten. Met geld, vooral met geld
van een ander moest je uiterst voorzichtig omgaan.
Maar ik zei niks, ging weer achter mijn machine zitten en hervatte mijn werkzaamheden. Maar na nog
een half uur, die tijd moest voor de postman een
eeuwigheid geleken hebben, vond ik dat hij lang genoeg op de pijnbank gelegen had. Ik stond op, bukte mij in de buurt van de ponsmachine en raapte
zogenaamd het briefje van duizend op. Lag onder
het pedaal van de ponsmachine, zei ik, terwijl ik het
bankbiljet aan de postman overhandigde. Zijn stemming sloeg meteen om. Hij kon me wel knuffelen,
zei hij. Ik maakte een afwerend gebaar.

Wordt vervolgd.
Nelson.
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gekozen. Wekelijks worden er koeken besteld en
door vrijwilligers ingepakt en verkocht. Het is een
echt streekproduct geworden.
- De Oude Schoenendoos zetelt tegenwoordig
ook op vrijdag in Bibliobeek, mensen delen foto's
en herinneringen. Er wordt hard gewerkt aan een
tentoonstelling en een boek over de bevrijding
na de Tweede Wereldoorlog. Hierover binnenkort
meer...

Bibliobeek:

Beek leest en Beek leeft!

Zo'n drie en een half jaar geleden besloot de Boxmeerse politiek om de bibliotheek in Vierlingsbeek
te gaan sluiten. Een aantal mensen besloot de
koppen eens bij elkaar te steken en nam het initiatief om onze bibliotheek geopend te houden.
Er werd afgesproken om een tientjes-actie te houden, en er voor te gaan om onze bibliotheek nog
zeker 5 jaar geopend te houden.

- Happen en Stappen: er is een wandeltocht opgezet die gaat langs een aantal mooie plekken in
ons dorp, in samenwerking met een aantal horecagelegenheden zodat men onderweg ook kan
genieten van een drankje en een hapje. Op dit moment werken we aan een beschrijving van de omgeving van de route.
Steeds meer mensen van ‘buiten’ Vierlingsbeek
hebben deze route ontdekt.

De bieb bleef geopend en de openingstijden werden verruimd, dagelijks wordt er nog intensief gebruik gemaakt van de bieb als boekenuitleen en
culturele ontmoetingsplek.
Dat geld ingezameld zou moeten worden was al
snel duidelijk, dus werd het idee opgepakt om activiteiten te gaan organiseren in het dorp. Al snel
ontstonden de meest geweldige ideeën, en als we
terugkijken naar wat er de afgelopen drie jaar hier
plaatsgevonden heeft dan mogen we alleen maar
trots zijn.

- Vivara: in samenwerking met Vivara en het waterschap Aa en Maas hebben we een prachtige
streekmarkt en natuurweekend georganiseerd.
- Gêf ‘t dûr: een verzamelnaam voor allerlei activiteiten waarbij mensen hun talenten delen. Er zijn
workshops georganiseerd over o.a. Facebook,
Twitter, smartphones, persoonlijke ontwikkeling en
opruimen maar ook Beek an Toffel mag niet onvermeld blijven: superkoks uit eigen dorp die een
avond lekker dineren organiseren op verrassende
locaties, of het Koningsmaal dat dit jaar op Koningsdag georganiseerd werd.
Verder is er natuurlijk Beek Beweegt, waarbij iedere maand gewandeld of hardgelopen kan worden
onder begeleiding van een aantal deskundige vrijwilligers.

Een kleine greep van de activiteiten:
- Het grote openingsfeest van Bibliobeek:
prachtige dag, heel veel mensen op de been, heel
veel leuke activiteiten voor de kinderen en met een
mooie apotheose 's avonds waarbij veel indrukwekkende dorpsverhalen werden verteld door iedereen die maar wilde
- Biercantus: 1 van de ideeën uit de ondertussen
bekende vuurkorfsessies was de Bekse Biercantus. Nu al voor de derde keer op het programma
dit jaar, een uitverkochte zaal vol met zingende
mensen

- Bekse Bruggenloop: vorig jaar voor de eerste
keer georganiseerd en direct een groot succes.
Dit jaar zal de Bruggenloop weer plaatsvinden op
24 augustus, uitgebreid met een groepsestafette waarvan de opbrengst ook gedeeltelijk naar de
stichting Kinderen Kankervrij (KIKA) gaat.
Maar ook zal dan de fameuze Bekse Steppenronde na vele jaren weer plaatsvinden. Dit wordt samen met het Comité Oranje Boven georganiseerd
in het kader van Symphonica in Sporto

-Wekelijks wordt er voorgelezen voor de kinderen
in Bibliobeek
- Er vindt regelmatig een boekenmarkt plaats, zowel binnen als buiten de bibliotheek
- De Ontvang: De Ontvang is een activiteitenprogramma voor kinderen en jong volwassenen met
een beperking. 'De Ontvang' heeft als doelstelling
om hen een fijne tijd en plek te geven door met
warmte en enthousiasme een activiteitenprogramma op maat aan te bieden. Door middel van spel,
creativiteit, theater en of natuur leren de kinderen
elkaar beter kennen en ontdekken elkaars talenten.

- Symphonica in Sporto: De naam en het idee
bedacht in de vuurkorfsessie, ondertussen uitgewerkt en uitgegroeid mede dankzij vele dorpsgenoten tot een fenomeen in het dorp

- De Bekse koek: Via een dorpswedstrijd werd
het recept voor de enige echte Bekse koek uit-

Al deze activiteiten zouden natuurlijk niet plaats
kunnen vinden zonder de geweldige inzet van alle

Een mooi overzicht ondertussen dus van wat er allemaal georganiseerd is de laatste jaren, en er zal
nog heel wat bij komen de komende maanden/jaren.
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klimmersgroep gezamenlijk maximaal €150.000,ophalen voor KiKa. Johan zet zich persoonlijk in
om zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa.
Iedere klimmer, en dus ook Johan, heeft de doelstelling om minimaal €2.000,- sponsorgeld binnen
te halen.
Meld je team snel aan, en help Johan die berg op!
Samen ondersteunen we door onze sportieve inzet
de financiering van het onderzoek naar deze vreselijke ziekte bij kinderen.

vrijwilligers, en dat zijn er zoveel dat we ze hier niet
eens persoonlijk kunnen bedanken! Toch willen
we iedereen ook hier nog eens enorm bedanken!!!!
Bestuur Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
Juul de Bont
Christel Nabuurs
Jolande Verbeeten-Lemlijn
Margriet Verheijen
Lisette Verploegen
Bram Verstegen
Jack Vervoort

OPROEP
Op 24 augustus organiseren wij in het kader
van Symphonica in Sporto de
Bekse Steppenronde.
Dit geweldige event vindt plaats tijdens
de Bekse Bruggenloop.
Wij zijn vooral op zoek naar teams die
‘vroeger’ meegedaan hebben met de
Steppenronde.
We zijn ook op zoek naar foto’s,
filmpjes en oude krantenartikelen.
Wanneer je nog iets hebt gevonden,
mail dan a.u.b. naar
beksebruggenloop@hotmail.com.

De Bekse Bruggenloop gaat met
de Nieuwe Groepsestafette in samenwerking met KiKa de strijd
aan tegen kinderkanker aan.
Op 24 augustus is de tweede editie van de Bekse
Bruggenloop.
Nieuw dit jaar is de Groepsestafette, waarbij we
een massa-start verwachten.
Een team van 4 legt samen 10 kilometer af (ieder
2,5 km). Regel met je team je eigen relay (estafettestokje) en het team met de meest originele relay
ontvangt een leuke prijs. De groepsestafette start
om 13.00u.

Hartelijk dank
Comité Oranje Boven
Bibliobeek/Beek Beweegt

Ruim 1000 vrijwilligers
aan de slag.

Dit spectaculaire nieuwe onderdeel biedt veel kijkplezier op het kerkplein aan de Kloosterstraat te
Vierlingsbeek. Dit gezellige plein wordt die dag
omgetoverd tot het Bekse Sportplein, waar vele
verenigingen en ondernemers zich op sportgebied
presenteren. Voor een natje en een droogje wordt
ook gezorgd. De start, de finish, EHBO en het
wedstrijdsecretariaat zijn daar gevestigd.
De kosten voor de groepsestafette bedragen
€ 25,- en deelname is alleen mogelijk bij voorinschrijving via www.bibliobeek.nl. Met de opbrengst van de groepsestafette ondersteunen we
de stichting Kinderen Kankervrij www.kika.nl.
De stichting Kinderen Kankervrij www.kika.nl
financiert onderzoek naar neuroblastomen; de bij
kinderen meest voorkomende buiten de schedel
gelegen tumor. Een vorm van de vreselijke ziekte
kinderkanker.

Vierlingsbeek werd in de pers geroemd over zijn
muzikale activiteiten die er in de maand juni plaats
vonden. Het dorp, dat samen met Groeningen zo’n
3000 inwoners telt, had wekelijks een grote activiteit. Eind mei startte een en ander met het 100-jarig
jubileum van voetbalclub Volharding. Beroemde
radio DJ’s openden deze feesten en op zaterdag
trad de bekende band Beethoven op. Op zondag
werd door smartlappenkoor Van heure Zinge een
Smartlappen- en Kapellenfestival gehouden. Zo’n
2500 mensen vereerden Vierlingsbeek met een bezoek. In het weekend van Pinksteren sleepte de
werkgroep Symphonica in Sporto de prijs in de
wacht van de Brabantse Dorpenderby. Vierlingsbeek mag een bedrag van € 25.000 op zijn rekening bijschrijven om iets moois te gaan doen in het
kader van leefbaarheid. Op zondag werd op het
Vrijthof een beachsoccertoernooi gehouden waar
zo’n 200 voetballers aantraden. Het weekend van

Johan Jansen uit Vierlingsbeek gaat in september,
samen met een groep klimmers, 5 bergen van
meer dan 4.000 meter beklimmen in Berner Oberland, Zwitserland. Op deze manier willen ze als
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Vaderdag stond in het teken Outlands Open air
waar de gasten veelal met de trein naar Vierlingsbeek konden afreizen. Ook stonden de tuinen van
Vivara in het teken van wilgentenen vlechten en
mooie tuinen kijken. Zaterdag 21 juni was Muziek
op de Maas aan de beurt waar, mede door het
mooie weer, volop genoten kon worden van de
muziek, zang en van de geweldige sfeer die een
dergelijke ambiance brengt. Op zondag werd een
deel van de spullen van de Maas naar het Vrijthof
verhuisd. Daar was al enkele dagen gebouwd aan
Op De Toffel, een gratis popfestival, dat dit jaar
ook mocht genieten van schitterend festivalweer
en mede daardoor volop publiek mocht verwelkomen. Dinsdagavond was het weer even wat minder, waardoor harmonie en slagwerkgroep “De
Herleving” haar buitenconcert moest verhuizen
naar binnen, maar door de geweldigesamenwerking kon dit gewoon gehouden worden in de grote
zaal van Concordia. Vrijdag 4 juli werd de muziekmaand afgesloten met een intiem concert in het
Koningskerkje en op donderdag 10 juli speelt basisschool Laurentiushof haar jaarlijkse musical. Al
met al zijn in deze maand een kleine 15.000 mensen vermaakt in de Vierlingsbeekse enclave tussen de A73, het spoor en de Maas. Dan kunnen de
vrijwilligers gaan genieten van een zeer verdiende
vakantie. Even uitpuffen en trots zijn op alles wat
aan samenwerking en inzet in Vierlingsbeek en
Groeningen in de afgelopen tijd gegroeid is.

Dringende oproep!
Het Koningskerkje is dringend op zoek naar
vrijwilligers, die mee willen denken in de
organisatie van het kerkje.
Met name bestuurlijke taken en het
organiseren van algemene activiteiten (zoals
de “Week van Beek”, Koningsloper e.d.)
dreigen in de knel te raken, door gebrek aan
vrijwilligers.
Wij willen graag de continuïteit van alle
activiteiten waarborgen.
Voor hand- en spandiensten kunnen we
gelukkig op voldoende mensen een beroep
doen.
Voor informatie graag contact opnemen
met:
Dolf van den Hombergh tel.631249
Anneke Willems tel.06-12400537
Dorrie van de Ven tel.630380

Piet Verbeeten

KINDERVAKANTIEWERK
VIERLINGSBEEK

14 T/M 17
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2014
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te koop is in Vierlingsbeek en Groeningen. Door
telkens nieuwe functies toe te voegen, blijft de
website attractief.
Vanuit deze positie roepen wij iedereen op, om
vooral door te gaan met het aanleveren van content en het geven van opmerkingen en tips. Daarnaast willen wij ondernemers en verenigingen oproepen om zich te gratis te promoten op de website. Als wij voorzien zijn van voldoende informatie met betrekking tot organisaties, kan de website doorontwikkeld worden zodat alles nog overzichtelijker en beter vindbaar wordt. Verder zijn wij
dringend op zoek naar foto’s en overig beeldmateriaal over Vierlingsbeek en Groeningen. Wij vragen iedereen om dit en overige zaken te sturen
naar vierlingsbeekgroeningen@gmail.com; meestal
wordt uw content dezelfde dag nog online gezet.
Voor de toekomst zit de beheerdersgroep boordevol ideeën, men moet er niet raar van opkijken
als er in de loop der tijd nog meer veranderingen
plaatsvinden aan de website. De mogelijkheden
voor de website zijn erg breed. Wij hopen dat de
website voor iedereen van toegevoegde waarde is
en wij kijken uit naar de samenwerking met allen in
de toekomst.

Vanaf zaterdag 19 juli
is er geen voorlezen
op zaterdag in Bibliobeek.
Na de zomervakantie
hoort u van ons wanneer
we weer gaan beginnen.

Wij wensen iedereen
een fijne vakantie.
Bestuur en vrijwilligers Bibliobeek

Vierlingsbeek-groeningen.nl
5.500 bezoekers!
Donderdag 27 februari, vlak voor de carnaval, was
het moment dat de dorpswebsite
www.vierlingsbeek-groeningen.nl online ging. De
dorpsraad werkte voorheen met een verouderde
website, welke onderdeel was van Gemeente
Boxmeer website; het werd daarom tijd om een
nieuwe website te ontwikkelen. Vanuit die gedachte en mede door enkele geluiden uit Vierlingsbeek
kwam men tot het plan om een algemene dorpswebsite te lanceren voor inwoners èn bezoekers
van de prachtige dorpskernen Vierlingsbeek en
Groeningen. In samenwerking met ondernemers
uit het dorp en uit de gemeente, zijn de plannen
een feit geworden.
Nu bijna vier maanden later, zijn wij trots u te kunnen melden dat de website al meer dan 5.500 keer
is bezocht door ongeveer 2.800 bezoekers. Ongeveer 60% van de bezoeken via de computer, 25%
via een mobiele telefoon en 15% via een tablet.
Naast de bevestiging van het aantal bezoeken en
de goede bereikbaarheid via zoekmachines als
Google, krijgen wij erg veel positieve reacties van
dorpsbewoners en andere bezoekers. Wij zijn dan
ook erg verheugd dat velen gebruik maken van de
mogelijkheid voor het plaatsen van nieuws, agenda items en/of andere content.
Nu de website er is gaan we door met ontwikkelen en vernieuwen. Zo kunnen we melden dat het
er een Twitter account is toegevoegd aan de website, genaamd @vierlingsbeekgr. Wanneer men dit
account volgt, zal men automatisch op de hoogte
gehouden worden van het nieuws en de agendaitems die geplaatst worden op de dorpswebsite.
Naast deze ontwikkeling kunnen wij melden dat er
op zeer korte termijn een Marktplaats kader geplaatst wordt, bezoekers kunnen zien wat er zoal

Met vriendelijke groet,
Commissie websitebeheer

OP DE TÔFFEL BEDANKT…
Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil hierbij
alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes, buurtbewoners, bezoekers en iedereen die op de een of
andere wijze heeft bijgedragen aan het welslagen
van Op De Tôffel 2014, hartelijk danken. Dankzij al
dit enthousiasme is de 22e editie van Op De Tôffel
één groot feest geworden. En voor diegene die er
geen genoeg van kan krijgen:
op www.opdetoffel.nl zijn inmiddels de eerste
foto’s van ODT14 te zien.
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!
Bestuur Stichting Op De Tôffel

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
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Bandenhandel Groeningen
Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

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.

Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

Boukje Weel

SPAARACTIE

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl

Elke 11e zak honden- of kattenvoer

GRATIS

*

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Warme Bakker Degen
Reclame: 14 t/m 19 juli
● Kersenvlaai € 7,25
● Zonnebrood € 2,25
● 4 Tarwebollen + 1 gratis
Reclame: 21 t/m 26 juli
● Kersenyoghurtvlaai € 10,25
● Volkorentarwe brood € 1,80
● Ham/kaas croissant € 1,00

kusterscatering.nl

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

Soetendaal 8
Vierlingsbeek
0478-632213

Tapijtreiniging

U kunt bij ons terecht voor
ontbijt
broodjes
lunch
koud buffet warm buffet thema buffet
hapjes
tapas
barbecue
Maar ook voor de complete verzorging
van uw tuinfeest

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van
twee tapijtreinigers voor de verhuur.
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.

De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2.
Uiteraard kunnen wij de tapijtreiniger brengen
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989
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LAST VAN MUGGEN & INSECTEN?

HET IS WEER TIJD VOOR HORREN!
Dé beste oplossing tegen muggen & insecten. Gun
uzelf en uw kinderen een goede nachtrust met de
horren van Luxaflex®. Gratis meten en monteren!
Kom snel langs en vraag naar de mogelijkheden!
Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.
Ook voor particulieren.
Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl

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

BROEREN

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

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

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











Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

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

Café - Zaal

De Zandpoort

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

Groeningen

Spoorstraat
Vierlingsbeek
Spoorstraat 10
10 Vierlingsbeek
Tel
www.Kapsalon-Jose.nl
Tel0478-632282
0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● Hotstone en orang Malu massage
● Microdermabrasiebehandelingen
● Nu IPL ontharing

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

●
●
●
●
●
●

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

Voor info:
Jan Nillesen
Vrijthof 1
5821 BG Vierlingsbeek

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak
tel.: 0478-631302
E-mail: jannillesen@ziggo.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.
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Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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



Meer dan 33.000 kleuren in lak en
muurverf. Voor binnen en buiten.

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

25
jaar
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kijk op de website www.salontoine.nl

15

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

v.o.f.

ZONWERING

✔ VERKOOP & INKOOP

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Grip op je
financiële
huishouding

Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm
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