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31e jaargang no. 14                    6 juli 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

12 juli 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Vervolg op pagina 2...

MARGRIET VERHEIJEN MET PENSIOEN
Na 46 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, neemt Margriet Verheijen op 19 juli afscheid en gaat 
van haar welverdiende pensioen genieten. In die jaren heeft ze ervaring opgedaan in bijna alle facetten van 
het onderwijs: diverse groepen begeleid, administratief werk verricht, extra ondersteuning voor kinderen en 
leerkrachten verzorgd, en als directeur de leiding gegeven aan het team van de basisschool in 
Vortum Mullem.

Margriet: "ik heb voor deze foto gekozen omdat ik trots ben, dat we met behulp van 40 vaders en moeders, 
de speelplaats tot een ontdekkingsplek voor kinderen hebben kunnen maken". 

Margriets loopbaan begon op 1 oktober 1970 in Ottersum , waar ze na haar MBO-opleiding als kleuterleid-
ster haar eerste aanstelling kreeg aan 't Stepke. De toenmalige hoofdleidster op deze kleuterschool was erg 
vooruitstrevend, waar Margriet veel van heeft geleerd. Deze hoofdleidster introduceerde in samenwerking 
met de leerkracht van de eerste klas van de lagere school toen al de uitwisseling van materialen tussen de 
kleuterschool en de lagere school, zodat de overgang voor de kinderen minder ingrijpend was. Naast het 
werk op de school volgde ze ook nog een studie om de hoofdakte te halen. Dit was een pittige tijd, het was 
hard werken. Als 8e kind uit een gezin van 14 kinderen was Margriet er dan ook trots op dat ze iets op zich-
zelf had bereikt. Vaak ging ze in de winterperiode op zondagavond even naar school om de oliekachel aan 
te zetten, zodat het 's maandags warm genoeg was in de lokalen. 
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Van de redactie:
●	 De weergoden waren Op de Tôffel goed 

gezind! Nu duimen we voor Harmonie De 
Herleving, die wederom een buitenconcert 
houden en wel bij de Watermolen.

 Dit doen ze overigens niet alleen maar ook 
de slagwerkgroep, blokfluit- en muziek-
leerlingen én "onze Vierlingsbeekse violist 
Jessie Willems! Komt allen luisteren!!!

●	 Van een geheel ander genre: de kleurrijke, 
 keigezellige Bekse Kroegentocht al 

uitverkocht?????
●	 Na regen en hagel(!!!!) komt zonneschijn....

...vervolg van pagina 1
Na haar huwelijk met Geert startte ze in Vierlings-
beek op de toenmalige kleuterschool Maria Kleu-
terhof. Alhoewel Ottersum en Vierlingsbeek beide 
kleine dorpen zijn, was er toch een hemelsbreed 
verschil. In Ottersum voelde ze zich meer een deel 
van de gemeenschap. Tot de geboorte van Bart in 
1979 heeft ze in Vierlingsbeek fulltime als hoofdleid-
ster gewerkt. De kleuterschool was inmiddels uitge-
groeid van 3 tot 5 klassen. Er waren jaren bij dat er 
in alle klassen veel meer jongens dan meisjes zaten.
Jongens werken liever met constructie- en bouw-
materialen en de gangen dan ook omgeturnd tot 
werkplek met deze materialen

Om voor haar eigen kinderen te kunnen zorgen, 
heeft Margriet na de geboorte van Bart haar ont-
slag ingediend. Maar ze had het geluk dat de baan 
voor 1 dag in de week vrij kwam en haar benoe-
ming omgezet werd van fulltime hoofdleidster naar 
leidster voor een dag. Nadat Bart en Frits zelf op 
school zaten, werd dit uitgebreid naar 2, 3 en 4 
dagen in verschillende groepen en verschillende
taken. Voor Margriet was het van groot belang dat 
haar thuisfront een grote steun voor haar was. 
Vooral Geert, die op school alle jaren verschillende 
hand- en spandiensten verrichtte, voor de school 
of speciaal voor haar. Ook Bart en Frits, haar 2 
kinderen, hielden Margriet scherp. De feedback 
van hun heeft haar gemotiveerd om zelf kritisch te 
blijven op haar eigen manier van lesgeven..

In 1999 kreeg Margriet de kans om een zieke di-
recteur van een kleine basisschool binnen SKOV 

te vervangen. Deze functie heeft Margriet 10 jaar 
vervuld, waarna ze het tijd vond om de fakkel door 
te geven aan iemand met meer energie en andere 
ideeën. In de jaren daarna is ze bewust haar loop
baan gaan afbouwen: eerst 3 dagen en daarna 
nog 2 dagen per week voor de klas. Een logische 
keuze. "Als je lang wilt werken, moet je niet alleen 
in tijd, maar ook in verantwoordelijkheid afbouwen"
aldus Margriet.

Gedurende haar carrière heeft ze op diverse plekken
binnen de schoolorganisatie gewerkt. Dit voorkwam
dat ze op de automatische piloot ging werken, en 
zorgde er ook voor dat ze zelf kon groeien. Niet al-
leen de manier van lesgeven veranderde, maar ook
de bijkomende zaken maakte het werk anders. 
Een verandering was bijvoorbeeld de introductie 
van het Digibord. Een ontwikkeling die Margriet erg 
waardeerde en voor haar een uitkomst was en ook 
voor kleuters, omdat zij zeer visueel zijn ingesteld. 
Ze heeft dan ook gestreden om zo'n bord in haar-
klaslokaal te krijgen. Ook de rapportage van elk 
kind neemt meer tijd in beslag. Om niet klakkeloos 
iets in deze rapportage vast te leggen, vroeg 
Margriet zich altijd af of het item wel nuttig was 
voor de toekomst van het kind. Ze wilde elk kind in 
zijn/haar waarde laten en de aandacht en kansen 
aanpassen aan de situatie van het kind. Kinderen 
van 4 jaar gaan anders om met hun omgevings-
wereld dan kinderen van 6 jaar. Ook de omgang 
met andere kinderen kan wel eens botsen, maar 
daar leren kinderen van. Ze leren om rekening te 
houden met een ander, zowel vriendjes als niet-
vriendjes. Omdat de maatschappij verandert, zul-
len ook de kinderen veranderen. Het boeit Margriet 
nog steeds dat je kinderen iets aan kunt bieden, 
en zien hoe ze er mee omgaan. Indien mogelijk 
wil ze de kinderen steeds iets nieuws aanbieden 
waarbij hun nieuwsgierigheid wordt gemotiveerd 
en om zodoende zelf dingen te ontdekken en te le-
ren. Het is ook een manier van loslaten. Dat bete-
kent echter niet dat je kinderen dan in het diepe
gooit, maar ze het vertrouwen geeft dat ze iets op 
eigen houtje kunnen. Haar motto "niet negatief 
doen, maar alles vanuit een positief oogpunt zien" 
heeft dan ook zijn weerslag op de ontwikkeling 
van de kinderen.

Margriet is blij dat ze op deze leeftijd met pensioen 
kan gaan. Veel van haar collega's hebben deze 
leeftijd niet gehaald als leerkracht. Ze wist al aan 
het begin van het schooljaar, dat ze na dit school-
jaar geen nieuwe aanstelling zou krijgen. Daardoor 
kon ze al tijdig gaan kijken naar een manier om 
haar opgedane kennis en ervaring door te kunnen 
geven. JEELO bleek de perfecte oplossing. JEELO 
staat voor "Je eigen leeromgeving". In deze digita-
le leeromgeving wordt een wereldorientatie-breed 
pakket aangeboden. Ook een leerlingvolgsysteem 
behoort tot dit project.

Hoewel ze in de afgelopen jaren haar werk bij 
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diverse verenigingen heeft afgebouwd, kan men 
nog altijd een beroep doen op haar opgedane 
kennis en ervaringen. Ze kent haar eigen beperkin-
gen en anderen mogen nu de kar trekken. Ook kan 
ze na haar pensionering meer tijd aan haar gezin 
besteden. Inmiddels is een 2e kleinkind op komst. 
Ook al wonen de kinderen ver weg, (in Amsterdam 
en Antwerpen), ze zien elkaar toch regelmatig. 
Margriet geniet van de dingen die ze heeft, en is 
niet jaloers op de dingen die ze niet heeft.

Op haar verzoek hebben de festiviteiten op 19 juli 
hebben het thema DANSEND DE SCHOOL UIT 
gekregen. Wat dit allemaal in zal houden, dat weet 
Margriet niet. Hoewel ze niet van verassingen 
houdt, zal ze zeker van deze dag genieten!

Jong en oud in beweging voor het 
afscheid van juf Margriet

19 juli gaan de KBO, Doe je mee en Basisschool 
Laurentiushof gezamenlijk een project draaien. 
Jong en oud zullen op deze dag weer samen in 
beweging komen. Vanaf 10 uur vinden er work-
shops plaats in het thema vroeger en nu. Dit alles 
ter gelegenheid van het afscheid op school van juf 
Margriet Verheijen. Juf Margriet heeft zich vele 
jaren ingezet voor SKOV om de kinderen van 
Vierlingsbeek, Groeningen en omgeving te laten 
ontwikkelen tot unieke individuen. Op 19 juli willen
wij haar hiervoor dank zeggen door op deze, bij 
Margriet passende, wijze afscheid van haar te 
nemen.

Aanvang van het programma is om 10.00 uur met 
kinderen, de KBO en Doe je mee! We ronden dit 
dansend met jong en oud af om 13.30 uur. 
Locatie: plein tussen de kerk en school in!

Het zou fantastisch zijn wanneer ook u om 
13.30 uur aanwezig kunt zijn om samen met de 
kinderen, de KBO, Doe je mee en andere belang-
stellenden in beweging te komen. Samen nemen 
we dan dansend afscheid van juf Margriet.

Aansluitend zal er om 14.00uur een receptie ge-
houden worden om Margriet persoonlijk de hand 
te schudden.

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.
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
8 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: Informatieavond
   particulier huren in Vierlingsbeek
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, Erato uit Blitterswijck en   
  Harmonie De Herleving uit Vierlingsbeek.
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
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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 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
13 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
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
20 nov Groenings koor: ’s middags concert   
  i.v.m. 70 jarig bestaan Groenings Koor
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 febr 
  CV 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

Vormselviering

Vormselviering d.d. 12 juni 2016 
We kijken terug op een mooie vormselviering.  
De Vormheer, Vicaris van den Hout, van het 
Bisdom Den Bosch heeft samen met Pastoor 
v.d. Sluis op een prachtige, persoonlijke wijze 
15 kinderen gevormd uit Vierlingsbeek,                                
St. Anthonis, Overloon, Ledeacker en Wanroy. 
We hopen dat de kinderen en ouders met veel 
mooie herinneringen nog vaak terugdenken aan 
deze bijzondere dag.

Hartelijk dank aan alle ouders voor hun hulp met 
alle voorbereidingen.

Namens de vormselwerkgroep, 
Marjan Geurts en Miriam Ebbers 

Wij willen iedereen bedanken 
voor de warme wijze waarop wij 

samen afscheid hebben genomen van 

Wim.

Ieder koos hiervoor een eigen manier.
Dat heeft het afscheid voor ons 

bijzonder gemaakt.

Francien Winius-van Schaijk
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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Kroegentocht moet kleur 
bekennen!

Op kermismaandag 15 augustus vindt de 12de edi-
tie van de Bèkse Kroegentocht plaats. Vorig jaar 
was het mede dankzij Cheapass Kleurpoeder uit 
Vortum-Mullem een groots kleurrijk spektakel. 
Daarom zullen zowel de deelnemers als ook de or-
ganisatie deze editie kleur moeten bekennen. Wat 
de shirtkleur dit jaar wordt? Dat zal nog even ge-
heim blijven tot kermisvrijdag 12 augustus tijdens 
het ophalen van de shirts bij Herberg Thijssen. 

Uit de voorgaande edities is gebleken dat de Bèkse 
Kroegentocht meer is dan alleen een kroegen-
tocht. Het staat garant voor veel vreugd, verras-
singen, verschillende DJ’s en prijzen onder het ge-
not van ‘enkele drankjes’?! Iedere deelnemer wordt 
ook dit jaar weer voorzien van een deelnemerspas, 
t-shirt, een drankje en gadget bij iedere kroeg, eten
bij Gryphus, een vis of hamburger op de kermis, 
2x toegang kermisattractie.

Net zoals de voorgaande jaren is de eerste kroeg 
De Vierlinden, echter zal deze start dit jaar vanaf 
12.00 uur in de kermistent op het vrijthof plaats 
vinden. De route zal zich vervolgen naar Gryphus, 
De Wildeman, Concordia en zal afgesloten worden 
bij Herberg Thijssen. 

De kaartverkoop is reeds in volle gang en de laatste
kaarten gaan nu in de verkoop. Wil jij ook deze edi-
tie niet missen? Ga dan snel naar 
www.beksekroegentocht.nl reserveer de kaarten 
en maak kans op de felbegeerde limolunch! 
Benieuwd naar de leuke foto’s of meer informatie? 
Bezoek daarvoor ook onze Facebook pagina.

100e Vierdaagse van Nijmegen

Jos van Boekel loopt 1x100 km en 3 dagen 50 km.
Van 19 juli tot en met 22 juli wordt de Vierdaagse 
van Nijmegen voor de 100e keer gehouden. Een 
record aantal deelnemers, maar liefst 50.000 wan-
delaars, zullen in lange stoeten door Nijmegen en 
omgeving wandelen. Vanwege de 100e Vierdaagse 
is een extra afstand van 55 kilometer per dag toe-

gevoegd en een week voor de start van de Vier-
daagse gaan vanuit alle provinciehoofdsteden 
honderd wandelaars op weg naar Nijmegen voor 
een “stertocht”. Om het sportieve karakter van deze 
historische Vierdaagse te benadrukken is er nog een 
extra activiteit. 

De ereronde. 
Een extra ronde van 50 kilometer is eenmalig inges-
teld om de deelnemers, de wandelsport en de Vier-
daagse gedenkwaardig te eren. Onder de noemer 
“Ereronde” krijgen 100 geselecteerde deelnemers 
de unieke gelegenheid om deze eenmalige en bui-
tengewone uitdaging aan te gaan. Op elk van de 
vier dagen zal een groep van 25 wandelaars deze 
bijzondere prestatie volbrengen. De deelnemers 
aan de zogenoemde Ereronde zullen telkens op de 
avond/nacht voorafgaand aan de vier reguliere 
wandeldagen het 50 kilometerparcours voor de 
eerste keer wandelen. Na het volbrengen van deze 
tocht volgt in de nacht een korte rust van één uur, 
waarna de 25 “Ereronde-lopers” samen met de 
overige 50 kilometer-wandelaars opnieuw de route
lopen - nu op individuele basis. Tevens wordt het 
50 kilometer parcours op de overige drie dagen op 
individuele basis afgelegd. De eerste dag bestaat
deze Ererondegroep uit BN’ers en (oud)topsporters, 
de tweede dag zijn de buitenlandse wandelaars aan 
de beurt, de derde dag de geüniformeerde wande-
laars en de vierde dag de lange afstandwandelaars. 
Onze plaatsgenoot Jos van Boekel is als (oud) top-
sporter (12 jaar grensrechter in het Betaalde Voet-
bal en een aantal  jaren actief op internationaal ni-
veau) één van de wandelaars, die uitgenodigd is 
om op de dag voorafgaande aan de eerste dag van 
de Vierdaagse de Ereronde te lopen. De groep van 
25 wandelaars zal in gesloten verband het parcours 
van de eerste dag wandelen in een tempo van 6 ki-
lometer per uur, begeleid door beveiliging en me-
dische dienst.

Voor Jos betekent dit dus, dat hij op de eerste dag 
100 kilometer wandelt en de drie volgende dagen 50 
kilometer. Waar Jos naar uit kijkt in deze Vierdaagse 
is de ontvangst door de Rose Vrollie uit Vierlings-
beek bij het Faberplein in Nijmegen op 20 juli, de rose
woensdag van de Vierdaagse. Jos is over de deel-
name aan de Ereronde positief gestemd, hij heeft 
een flink aantal kilometers in de benen en gaat vol 
vertrouwen aan deze eervolle, maar zware uitdaging 
van de 100e Vierdaagse van Nijmegen beginnen.
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Harmonie
de
Herleving

10 juli 2016: Zomerconcert 
harmonie en slagwerkgroep 
De Herleving

Zoals u al in de vorige Globaal kon lezen, sluiten 
harmonie en slagwerkgroep De Herleving hun sei-
zoen weer af met een zomerconcert en wel op 
zondag 10 juli, natuurlijk traditiegetrouw bij de 
watermolen.

Zoals dat hoort op een luchtig en zomers buiten-
concert, zal de harmonie vooral pop- en lichte mu-
ziek spelen. U hoort nummers van Adèle en Guus 
Meeuwis de revue passeren. Ook de slagwerk-
groep, blokfluit- en muziekleerlingen laten u vrolij-
ke noten en ritmes horen. 
We hebben zelfs enkele heel bijzondere stukken 
voor u in petto. Zo speelt in één stuk een viool de 
hoofdrol, bespeeld door de Vierlingsbeekse 
Jessie Willems. 
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

Vlaaienactie “De Herleving” in 
Vierlingsbeek.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht 
weet u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermis-
vlaaien-actie van “De Herleving” komt er weer aan. 
Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de be-
kende  overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij 
vanaf de komende week bij u aan huis komen. 
U kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien 
bij ons bestellen. Er worden maar liefst 6 soorten 
aangeboden. Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien 
van Bakkersland. Die levert trouwens ook de abri-
kozenvlaai 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 vie-
ren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze ver-
eniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een 
duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij  Jan Stoffelen 
(06-48236890)

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning in 1994

Betreft: Open Schietconcours voor Bedrijven en 
Verenigingen 2016Op zondag 10 juli zal weer het 
jaarlijks terugkerende Open Schietconcours plaats 
vinden. Aan dit Open Schietconcours kunnen 
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bedrijven, verenigingen of andere viertallen deel-
nemen. Daarnaast is het ook mogelijk om indivi-
dueel deel te nemen. Er kan worden meegedaan 
aan onderdelen voor zowel ongeoefende schut-
ters als voor geoefende schutters.

Er zal worden geschoten op houten klosjes en op 
metalen schijfjes en er zullen bekers, wisselbekers, 
medailles en levensmiddelen-pakketten te winnen 
zijn.

De deelnamekosten bedragen € 5,00 voor een 
viertal en € 1,00 voor een individu (de benodigde 
schietpatronen zitten bij de kosten inbegrepen). 
Voordat de wedstrijden beginnen zal er uitleg wor-
den gegeven en kan er worden geoefend.

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 spetteren-
de opening, een grandioze finale… en alles gepre-
senteerd 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

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
13.00 uur Aanvang
13.00 - 13.30 uur Mogelijkheid om in te                  
 schrijven en te oefenen
13.30 uur Aanvang wedstrijden
18.00 uur (ongeveer) Prijsuitreiking 

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal aanwezig 
zijn op deze dag. Om een goed beeld te krijgen 
van het aantal deelnemers zouden wij indien mo-
gelijk graag een opgave willen ontvangen via 
sietse@gildegroeningen.nl.

Belangrijk is dat iedere deelnemer een geldig 
identiteitsbewijs meeneemt (Rijbewijs / pas-
poort / ID-kaart).
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Guus Meeuwis komt naar Bèèk

Vanaf 2 juli jl. mogen we het letterlijk van de daken 
schreeuwen; Guus Meeuwis betreed op zaterdag 
24 september het podium van Vierlingsbeek Open 
Air!! Na een voorbereidingstijd van anderhalf jaar 
konden we in februari de handtekeningen onder 
het contract zetten. 

Na een geweldige aftrap vorig jaar met Rowwen 
Hèze op het Vrijthof, vindt dit jaar de tweede editie 
van Vierlingsbeek Open Air plaats. In verband met 
de te verwachten bezoekers aantallen zijn we op 
verzoek van de Gemeente Boxmeer uitgeweken 

naar Sportpark Soetendaal. In een super grote 
feesttent zullen diverse bands optreden alvorens 
Guus Meeuwis de bühne zal betreden.

We beginnen de avond om 19.00 uur met 30 Past 
7, een superleuke rockband met een eigen geluid 
uit onze regio. Hierna zal De Fik Erin uit Raams-
donkveer het podium betreden. De Fik Erin is een 
echte Brabantse feestband met een eigen reper-
toire. Als laatste band alvorens Guus het podium
betreed zijn de rockers van BZB uit Volkel aan zet. 
BZB is een band met landelijke bekendheid en met 
een groot feestgehalte. Zowel 30 Past 7, De Fik Erin 
als ook BZB zijn niet onbekend in Vierlingsbeek. 
Alle drie hebben zij meerdere malen in Vierlingsbeek 
op het podium gestaan. Tussen alle optredens door 
zal DJ Jan Smit, bekend van o.a. feest café 
De Breyenburg, de zaak aan elkaar draaien met 
ongekende feestmuziek. 

Als Grootse afsluiter van een geweldige avond vol 
feest en muziek zal niemand minder dan Guus 
Meeuwis met zijn eigen band negentig minuten 
lang zijn bekende nummers ten gehore brengen. 
Kortom dit wordt een avond waar je natuurlijk bij 
moet zijn. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via ticketpoint.nl of in het 
café bij Herberg Thijssen. Voor meer info kijk op 
onze facebookpagina’s Herberg Thijssen en 
Vierlingsbeek Open Air.

Omstreeks 5 juli 2016 worden de tien woningen 
aan de Merletgaarde die nu nog in aanbouw zijn, 
geadverteerd. Gedurende twee weken kunnen in-
geschreven woningzoekenden (met inschrijfdatum 
vóór 5 juli 2016) hun interesse kenbaar maken voor 
een hoekwoning en/of tussenwoning. 

Zoals gebruikelijk vindt u een kleine, beknopte ad-
vertentie in het Boxmeers Weekblad en op www.
wonenvierlingsbeek.nl  uitgebreidere informatie. 
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Toewijzing gebeurt vooralsnog met voorkeur voor 
woningzoekenden van 55 jaar of ouder of woning-
zoekenden die afhankelijk zijn van dit type woning 
vanwege fysieke beperkingen. Daarnaast gelden 
er wettelijke inkomensnormen voor toewijzing van 
sociale huurwoningen. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem 
dan gerust contact op met Wonen Vierlingsbeek, 
Grotestraat 90, telefoon (0478) 632 296.

Gesprekken met 
bisschop Mgr. de Korte.

Op woensdag 15 juni heeft een gesprek plaatsge-
vonden tussen het bestuur van parochie Maria 
Moeder van de Kerk, 4 personen uit Overloon en 
Mgr. De Korte. In tegenstelling tot wat ons door het 
secretariaat van het bisdom meegedeeld werd was 
dit gesprek niet in Overloon, maar in Sint Anthonis. 
Op 16 juni werd ik door Mgr. De Korte opgebeld 
met de vraag of ik 3 personen uit Overloon wilde 
selecteren, om daarmee vervolggesprekken te 
plannen. Ik heb aan zijn verzoek voldaan en een 
eerste vervolggesprek heeft nu plaatsgevonden op 
28 juni in Overloon. Daaraan hebben deelgenomen 
Mgr. De Korte, 2 bestuursleden van parochie Ma-
ria Moeder van de Kerk, Anton Broekman: voorzit-
ter van de voormalige beheergroep, Bert Bardoel 
en ikzelf Martien Hendriks. Het gesprek werd ge-
leid door Erik Verhoeven. Daarmee heeft de situa-
tie een positieve en hoopvolle wending gekregen. 
De berichtgeving hieroverzal voortaan te vinden 
zijn op de website van  de Theobaldusparochie 
www.theobaldusparochie.nl of op de website van 
de dorpsraad Overloon www.dorpsraadoverloon.nl
Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen ge-
plaatst worden op 
kerkoverloon@dorpsraadoverloon.nl
Martien Hendriks.

LVCNET verlengt inschrijfperiode 
‘Helft van dorpen heeft benodigde 43% 
voor glasvezel al binnen’

LVCNET verlengt de inschrijfperiode tot 18 juli én 
organiseert grote glasvezelevents in Boxmeer, 
Cuijk en Grave. Voorzitter Hugo Bens is optimis-
tisch: “De helft van de dorpen in het Land van 
Cuijk heeft de benodigde 43% voor de aanleg van 
het glasvezelnetwerk al binnen.”

“Op het laatste moment hebben we daarnaast nog 
heel veel inschrijvingen via onze website ontvan-
gen. We merken dat inwoners wel willen overstap-
pen, maar nog wat extra tijd willen om zich goed 

te oriënteren. Daarom hebben we besloten dat ie-
dereen zich tot de 18e kan aanmelden. Veel plaat-
sen zijn er bijna; het zou zonde zijn om die tijd dus 
niet te benutten”, vertelt de voorzitter enthousi-
ast.”

Noodzaak
Waar de keuze voor glasvezel in het buitengebied 
en kleinere kernen voor veel inwoners een vanzelf-
sprekendheid is, is dat in Boxmeer, Cuijk en Grave
toch lastiger gebleken. Bens: “Men heeft daar in de 
meeste gevallen al beschikking over een goede in-
ternetverbinding. Omdat het de personen niet recht-
streeks raakt, staat men minder stil bij de nood-
zaak van glasvezel. Die is er namelijk absoluut! 
Daarom roepen we iedereen in het Land van Cuijk 
op om familieleden en vrienden in deze plaatsen 
ook te informeren over het belang.”

Bens legt uit: “Als we niet gezamenlijk voor glas-
vezel in het Land van Cuijk kiezen, ontstaat er op 
de korte termijn al een digitale kloof. In de gebie-
den waar nog geen goede breedband internetver-
binding beschikbaar is - zoals het buitengebied en 
kleine kernen - zal men steeds meer gaan achter-
lopen. Meepraten over populaire Netflix-series met
je collega’s gaat niet, omdat je aansluiting niet toe-
reikend is. Populaire vloggers volgen via YouTube; 
vergeet het maar. En ook thuiswerken - via digitale
werkplek of in de Cloud - zal heel lastig worden. 
En dan hebben we het nog niet eens over innova-
ties als zorg op afstand.”

Klantenservice
Ga voor meer informatie naar www.lvcnet.nl. 
Vragen? Neem contact op met de klantenservice 
via 0485- 745800 of mail klantenservice@lvcnet.nl. 

OP DE TÔFFEL 
BEDANKT…

Het bestuur van Stichting Op De Tôffel wil hierbij 
alle vrijwilligers, sponsoren, Bluumkes, buurtbewo-
ners, bezoekers, weergoden en iedereen die op de 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Maak nu uw afspraak voor:, 

Gratis vakantiechecl�k. J\ 
\' �I � '\l l 1

,, 
J _ Juli en Augus > ::: , 1,�/ .. L\�1 

APK •· 
1 ,i/ , . ', \ 

compleet 
C32,50 

'- � 

Mulders Auto's' 
www.muldersautos.nl 

Warme Bakker Degen
Reclame: 11 t/m 16 juli
	 ●  Appelspeciaalvlaai €10,35
 ●  Lônse Mik €2,30
	 ●  Kaiserbroodje €0,30
	

Reclame: 18 t/m 23 juli
	 ●  Kersenvlaai €7,25
	 ●  Pompoenpitbrood €2,30
	 ●  4 Tarwebolletjes +1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Nogmaals bedankt en tot volgend jaar, zondag 18 
juni, bij de zilveren jubileumeditie van Op De Tôffel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel

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                                                   

 
 

 

een of andere manier heeft bijgedragen aan het sla-
gen van Op De Tôffel 2016, hartelijk danken. 
Dankzij al hun enthousiasme is de 24e 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 foto’s van ODT16 
te zien.
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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 
 

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

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

Boukje Weel

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

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.

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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Steigerhouten planken op lengte 
gezaagd.

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232












Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

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

Tapijtreiniging
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Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze 

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen 

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke 

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien 

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van  

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

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


