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Laurentiushof heeft een nieuwe
natuurspeelplaats
Zaterdag 28 juni en 5 juli waren de werkdagen om van de speelplaats van de kleuters van basisschool
Laurentiushof uit Vierlingsbeek een heuse natuurspeelplaats te maken. De mankracht zou gratis geleverd
worden. Met vereende krachten onder aanvoering van Jeroen Weijmans en begeleiding van verschillende
hoveniersbedrijven uit Vierlingsbeek en ouders van kinderen is het gelukt. Woensdag 9 juli heeft de officiële
opening plaats gevonden. Kleuters hebben op die dag hun geverfde palen in de tuintjes gezet.
Verschillende bedrijven uit Vierlingsbeek hebben hun steentje aan dit project bijgedragen door materialen
beschikbaar te stellen. Hiermee was iedereen heel erg blij. Het resultaat mag gezien worden. We zien een
levensechte leeuw, slang en walvis op de speelplaats. De Lingebeek waar kinderen een dam kunnen bouwen, maar waar ze ook zelf met een pomp het water moeten toevoeren. Er is een heus theater, waar kinderen optredens kunnen voorbereiden en verzorgen. Een boot waar alle wereldzeeën mee bevaren gaan worden. Een pratende boom, muziekpalen, een boomstronk waar opgeklommen kan worden.
Het geheel is voorzien van fleurige vlaggetjes en bloemetjes en aangekleed met heel veel bomen, grassoorten en andere planten. Kinderen mogen zelf de planten water geven. Een opa van een van de kinderen op
onze school gaat voorlopig het onderhoud doen en ook dat initiatief wordt door iedereen erg gewaardeerd.
Een project om als dorp trots op te zijn.
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24 aug

Symphonica in Sporto: Bekse Steppenronde i.s.m. Oranje Comité en Beek
beweegt
25-29 aug Zonnebloem: Collecte Zonnebloem
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum- Mullem
30 aug Ophalen oud papier: Gilde, tel. 631714
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30-31 aug KUNST VAN HET GELOVEN een tweejaarlijkse manifestatie van kunst in
kerken en kapellen in de gemeente
Boxmeer Koningskerkje - etsen Paul van
Dongen Anthonius - en Nicolaaskapel
Groeningen - foto-installatie Benyamin
Reich
5-8 sept Groeningse Kermis
6-7 sept KUNST VAN HET GELOVEN een tweejaarlijkse manifestatie van kunst in
kerken en kapellen in de gemeente
Boxmeer Koningskerkje - etsen Paul van
Dongen Anthonius - en Nicolaaskapel
Groeningen - foto-installatie Benyamin
Reich
7 sept Symphonica in Sporto: Maxi-Music-Bal
i.s.m. CV de Keienschieters, Tennisvereniging Vierlingsbeek en Harmonie de
Herleving (Jeugddag voor de jeugd van
Vierlingsbeek en Groeningen)
7 sept Koningskerkje: Ochtendglorenconcert
VANNACHT NAAR DAG door Quirine 		
Melssen Aanvang: 6:00 uur
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
13-14 sept KUNST VAN HET GELOVEN een tweejaarlijkse manifestatie van kunst in
kerken en kapellen in de gemeente
Boxmeer Koningskerkje - etsen Paul van
Dongen Anthonius - en Nicolaaskapel
Groeningen - foto-installatie Benyamin
Reich
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
26 sept Bèkse PubQuiz 4 (Herberg Thijssen);
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 		
Presentatie boek over ”70 jaar leven in
vrijheid”
27 sept Oude Schoenendoos en Bibliobeek: 		
Opening tentoonstelling over de 2e
wereldoorlog in de oude RABObank
27 sept Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
28 sept De eerste Bèkse Zeepkisten Race
(voor deelname en info kijk op
www.herbergthijssen.nl)
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
7 okt
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 okt
VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt
KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt
De Keieschieters: Lotenactie

Van de redactie:
●

●

●

●

Vierlingsbeek en Groeningen waren weer top
vertegenwoordigd tijdens de Vierdaagse.
Natuurlijk hopen we dat deze kanjers hun
verhaal met onze lezers willen delen.
Misschien inspireert dit anderen om zich
ook aan te melden voor dit evenement.
Tijdens de WK voetbal is het er niet van
gekomen, maar de D-elftallen van
Volharding hebben toch de Nederlandse
trots hoog gehouden tijdens hun uitwisselingswedstrijden in het Duitse Sigmaringen.
Zij kwamen met 3 bekers naar huis!!
Het Vrijthof wordt tijdens de kermisdagen
weer het centrum van feest en vertier, voor
jong en oud. Als de weergoden ons gunstig
gezind zijn, dan wordt het 5 dagen groot
feest!
Wij gaan nu genieten van een welverdiende
vakantie, maar op 12 augustus komen we
weer bij elkaar om de Globaal van
20 augustus samen te stellen.
Voor iedereen, een fijne vakantie!!!!

AGENDA:
2014:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
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
27 juli
Terras Herberg Thijssen: Band Meuk; 		
Aanvang 15:00 uur
30 juli/
KBO: 5-daagse reis
3 aug naar Ernst aan de Moezel
8 aug Aanvang kermis Vierlingsbeek
om 18:00 uur
8-12 aug Kermis Vierlingsbeek
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week:
Locatie Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt:
Bekse Bruggeloop
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77RABO 015.43.92.502
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
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21 okt
25 okt
29 okt
30 okt
4 nov
5 nov
15 nov
16 nov
16 nov
18 nov
20 nov
21 nov
28 nov
29 nov
2 dec
14 dec
16 dec
17 dec
20 dec
27 dec

2015:

VOVG: Thermaalbad Arcen
Bèkse Biercantus 2014
VOVG: Knutselen met papier
KBO: Excursie
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Rayonavond
De Keieschieters: Prinsenbal
Symphonica in Sporto: Pietensportdag
i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaascomité
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
VOVG: Proeverij
KBO: Herfstwandeling
De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
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
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

3 jan
10 jan

De Keieschieters: Groeningse avond
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
21 mrt
Hans Coolen live in concert 4 in Concordia
29 mrt
Harmonie de Herleving: Koffieconcert
Voorjaar Symphonica in Sporto:
Valbreken Jong&Oud i.s.m. Basisschool
Laurentiushof, Judovereniging Randori
en KBO
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
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
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Diensten
en
Intenties

Intenties: Marie-Roosen-Theunissen, Nellie Raafsvan Hout namens KBO, Toos en Dries v.d. BoschElbers, Thij de Hoog en zoon Martien, Bert Rijnen
namens KBO.
19 augustus:
9.30 uur: Steunpunt Merlet: eucharistieviering
23 augustus:
19.00 uur: kapel Groeningen: eucharistieviering
Intenties: Cor Claassen en overl. fam. ClaassenDeenen.
7 september:
10.30 uur: kerk St. Anthonis: eucharistieviering.
Afscheid van pastoor Kerssemakers. In verband
met deze viering is er in dit weekend in de hele parochie Maria Moeder van de Kerk geen andere viering.

augustus
3 augustus:
9.00 uur: kerk Vierlingbeek: eucharistieviering
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, Mina Brouwers-Hendriks namenss
KBO, Antoon en Frida Verdijk-v.d.Berg en Ineke,
Mariet en Jan Verbeeten-Verhofstad, Mien Verhofstad een overl. fam.
5 augustus:
9.30 uur: Steunpunt Merlet: eucharistieviering
9 augustus:
kerk Maashees: 19.00 uur:eucharistieviering
17 augustus:
kerk Vierlingsbeeek: 10.30 uur: eucharistieviering
met kinderwoorddienst

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
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Let op!

Maar van mijn werkgever, van Hendrix, zag ik in die
drie weken niemand.
Teleurstellend, hè?
Nou, niet bepaald. Eerlijk gezegd kwam het mij
geweldig goed uit.
Want dat ging mij geld opleveren.
Als die vlieger van mij tenminste opging.

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

Die baas van mij, W.H. Hendrix, was een uitgekookte zakenman en een harde werker. Hij was er
’s morgens al vroeg bij en ’s avonds moest zijn
vrouw vaak met het eten wachten. Tijd voor hobby’s had hij nauwelijks.
Van zijn personeel eiste hij ook maximale inzet.
Betalen deed hij niet slechter of beter dan andere industriëlen in Boxmeer, maar af en toe paaide
hij zijn personeel met wat extra’s. Bijvoorbeeld met
Kerstmis, Pasen of Pinksteren een briefje van vijfentwintig. Extra kinderbijslag voor werknemers met
een sliert kleine kinderen. Een dikke sigaar voor het
kantoorpersoneel na het gebed op Goede Vrijdag.
Meerdere dikke sigaren voor de sjouwers die snel
een schuit graan aan de Maas moesten lossen. Het
schip in over een smalle loopplank, een baal van
vijftig kilo op de schouder slingeren en over dezelfde gevaarlijk doorbuigende plank de wal weer op
naar een gereedstaande vrachtwagen. Honderden
keren per dag.
W.H. Hendrix kocht samen met de firma Havens te
Maashees op de beurs in Rotterdam wel eens een
paar schuiten koren. Dit om de prijs te drukken.
Samen lossen was de afspraak.
Halverwege de middag deed de vermoeidheid zich
gelden en het tempo zakte enigszins. Een licht gefoeter stak de kop op. Raakte die verrekte schuit
nooit leeg?

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

BUITEN DE DORPSGRENZEN (64)
Ik kreeg niet veel bezoek. Af en toe iemand van
thuis, een paar man van Volharding en tot mijn blijde verrassing mijn toekomstige levensgezellin.
(Maar dat wist ik toen nog steeds niet ). Zij volgde
in het ziekenhuis van Roermond een verpleegstersopleiding, had gehoord dat ik hier lag en was, op
weg naar huis, in Venlo uit de trein gestapt en te
voet naar het ziekenhuis gelopen. Dat stelde ik zeer
op prijs.
Mijn medepatiënten, een lag er naast mij, twee
lagen er tegenover ons, waagden tijdens het
bezoek terloops een oogje aan haar, zo zag ik.
En dat bleef niet bij één keer. De knaap naast mij
heette Kool, was een rasechte Venlonaar en deed
in zijn vrije tijd aan gewichtheffen. Op zekere dag
was het fout gegaan en had hij een stuk ijzer van
een kilo of twintig op zijn knie gekregen. Er was
nogal wat schade ontstaan. Daarom lag hij nu hier
om het gewricht te laten repareren. Hij was een
paar jaar ouder dan ik, had een blozende gelaatskleur en donkerblonde krullen. Hij droeg een T-shirt
waarvan de mouwtjes strak om zijn gespierde bovenarmen spanden. Hij was zeer gesteld op persoonlijke hygiëne. ’s Morgens om zes uur wekte hij
de hele zaal met de kreet:” Zuster, leuris wassen!! ”
Maar hij moest nog tot half negen wachten, eerder
kwamen de verpleegsters niet met het washandje.
Ondertussen onderhield ik mij met mijn bezoekster.
Het gesprek ging over de komende Vierlingsbeekse
kermis, die dit jaar helaas aan mij voorbij zou gaan,
over de verzorging en het eten hier in het ziekenhuis en over haar werk in Roermond. Ik beloofde
haar dat zij binnen niet al te lange tijd een tegenbezoekje van mij kon verwachten. Konden we er
samen eentje vatten. Zij wist wel een mooie tent in
Roermond, zei ze. De Paardenstal.
Toen zij weg was zei Kool: “Mooi wijf heb jij, Lange”.
Zo ver was het nog niet, maar ik moest onderhand
maar eens werk van haar gaan maken. Eerdaags
ging een ander met haar aan de haal en daar zou
ik misschien de rest van mijn leven wel eens grote
spijt van kunnen krijgen.

Wordt vervolgd.
Nelson.

Programma Bekse Bruggenloop
24 augustus 2014
Op 24 augustus staat Beek weer op zijn kop en
gaan we met zijn allen bewegen.
De start en de finish is op ons gezellige sportplein
achter de kerk aan de Kloosterstraat.
Tot 17 augustus is voorinschrijving met korting
mogelijk, ook voor kinderen.
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Start wandelaars tussen 9:30 uur en 13.30 uur
10:00 uur: 5 kilometer
11:00 uur: 10 kilometer
12:30 uur: Kidsloop (1 km)
13:00 uur: Groepsestafette (4 x 2,5 km)
(opbrengst is voor KIKA)
14:30 uur: Bekse Steppenronde in het kader van
Symphonica in Sporto

Ook voor de wandelaars is de route dit jaar vernieuwd en heeft een lengte van 11 kilometer.
Start je bij de kidsloop, ben je al een winnaar!
Iedereen ontvangt een medaille en komt op het
podium. Het maakt niet uit hoe je de 1 km volbrengt, meedoen is belangrijker dan winnen.
De Kidsloop is tot en met 12 jaar en papa en/of
mama mogen natuurlijk meerennen.

Voor de hardlopers is het parcours aangepast en
gaat vanaf het kerkplein richting de Maas, over de
Groeningse bergen, door het historisch Maasheggenlandschap en uiteindelijk over de brug bij de
Ezelshemel.
Alle facetten van hardlopen: verharde wegen,
cross met bospaden, klimmetjes en zelfs strookje
losse zand!

Nieuw dit jaar zijn de Groepsestafette en de Bekse
Steppenronde.
Meld je snel aan met je team en je bent zeker van
een startbewijs.
Voor meer info en aanmelding: www.bibliobeek.nl
We wensen jullie een fijne en sportieve zomer toe
Werkgroep Bekse Bruggenloop

KBO Vierlingsbeek/Groeningen
nodigt iedereen van 50 jaar en ouder
uit voor het

op dinsdag 12 augustus 2014
in gemeenschapshuis Joffershof
met gezellige muziek van
LeJo-Entertainment

Aanvang 13.30 uur
U bent van harte welkom !!!
Kermismatinee:

Kermisdinsdag 12 augustus is er wederom een
matinee met LeJo entertainment. Deze begint om
13.30 uur in gemeenschapshuis Joffershof. Iedere
50-plusser is van harte welkom op deze gezellige
middag.

Vierlingsbeek/Groeningen
Gezamenlijk eten:

Het eerstvolgende gezamenlijke diner wordt gehouden bij restaurant De Bolle Buik te Maashees
op woensdag 23 juli om 17.00 uur. Aanmelden is
noodzakelijk.

Bezoek Kevelaer:

Donderdag 21 augustus wordt ism KBO Maashees
een bezoek gebracht aan Kevelaer.
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De tocht kan met de fiets of met de auto worden
gemaakt. De fietsers vertrekken vanaf het Vrijthof
om 10.40 uur, de auto’s om 11.30 uur.
In Wemb wordt gezamenlijke de lunch gebruikt in
Das Bauerncafé. In Kevelaer is iedereen vrij om de
stad te bezoeken. Om 16.00 uur vertrekken we
weer vanuit Kevelaer naar huis.
Opgeven kan tot 15 augustus bij Jan Spee,
tel. 631233.

De middag is van 13.30 uur tot 16.00 uur in de
ontvangstruimte.
Degene die eerder in Merlet gingen kaarten zijn
ook van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig.
Koersballen
Op woensdagmiddag wordt van 14.00 tot 16.00 uur
koersbal gespeeld in gemeenschapshuis Joffershof.
Deze groep is naarstig op zoek naar nieuwe medespelers.

Vissen in Vortum Mullem:

Vrijdagmiddag 29 augustus gaan we vissen in de
forelvijver “De Uitkomst” in Vortum-Mullem.
De aanvangstijd wordt vastgesteld nadat de opgaven binnen zijn. Deelnemers worden hiervan
tijdig op de hoogte gesteld. Het is de bedoeling
dat de groep vissers uit minimaal 10 mensen
bestaat. Opgeven kan tot 1 augustus bij Jan Spee,
tel. 631233.

De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
bij Concordia
Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van
14.00-16.00 uur in het Joffershof
Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag in het Joffershof
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het
Joffershof 14.00 uur
Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de
maand om 14.00 in het Joffershof
Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur
en van 10.30 – 11.30 uur in het Joffershof 		
Info 631232

Kiendata:

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 15 en 29 augustus Aanvang: 14.00 uur
Kaarten sjoelen etc.
Vanaf donderdag 4 september 2014 gaan we
wekelijks een soos-inloop-middag organiseren in
gemeenschapshuis Joffershof. Mensen die willen
kaarten, sjoelen, rummikubben of iets dergelijks
willen spelen, kunnen hier dan terecht. Ook voor
een kopje koffie of thee bent u van harte welkom.

Wilt u lid worden, meldt u aan op
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het
secretariaat 631919

KINDERVAKANTIEWERK
VIERLINGSBEEK

14 T/M 17
AUGUSTUS
2014
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WWW.KVW-VIERLINGSBEEK.NL
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programma

Vierlingsbeek

Two Gather
Showtime Live
Matinee Cobra
Kroegentocht
Alter Ego
Tex Mex Bandito

Vr. 8 aug.
21.00 uur:

live!

Za. 9 aug.
21.00 uur:

Zo. 10 aug.
15.00 uur:

met live
muziek:

Ma. 11 aug.
15.00 uur:

+ goeie
muziek!!!

Di. 12 aug.

live!
uit o.a. Vierlingsbeek!!!

live! uit o.a
Vierlingsbeek!!!

Feesttent Vrijthof !
vierlingsbeek
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Veiligheid
Rik:” Het is ook voor iedereen verplicht een helm te
dragen. Heb je een helm, neem deze dus mee! De
organisatie kan namelijk maar voor een klein aantal
helmen zorgen.”
Christel: “Het is fantastisch dat we gebruik kunnen
maken van de faciliteiten van de Bekse Bruggenloop en
de parcourselementen van Stg. Doejemee. Door deze
samenwerking kun je dit evenement nog grootser en
origineler maken.”
Rik: “Iedereen die kan steppen kan meedoen, jong én
oud. We steppen in teamverband. Met drie steppers en
één coach wordt het parcours afgelegd. Het gaat niet
alleen op snelheid, ook behendigheid en fun&function
worden getest”.
Bekse Steppenronde
Aanvang 14.30u
Plein achter kerk aan de
Kloosterstraat in
Vierlingsbeek
Hypypourax racing team is terug van weggeweest!
Inmiddels is al bekend dat het welbekende Hypypourax
racing team dit keer aan de start zal verschijnen
compleet met druppelhelmen en in een zeer
verrassende samenstelling. Zij gaan er sowieso vanuit
e
dat zij er met de 1 prijs vandoor gaan.
“Langs deze weg vragen we iedereen afkomstig uit
Vierlingsbeek en Groeningen, maar ook daarbuiten om
je aan te melden met een team. Dus: duivenmelkers,
kapsters, APK-ers, monteurs, racing teams, vetrandjes,
roze hoedjes, hoveniers, voetbal(st)ers, kampleiding,
vriendengroepen enz. enz. enz. Wij dagen je uit!” zegt
Rik Geurts.
Christel: “Voor een extra ludieke ervaring mag je je ook
nog verkleden! Er zijn ook nog prijzen te winnen en niet
alleen het snelste team wint! Waar we precies op gaan
letten, houden we ook nog even geheim.”
Iedereen kan z’n ei kwijt: het wordt “"Steptaculair!" vult
Jan aan. “We verwachten minimaal 20 teams Mocht je
100% zekerheid willen voor een startbewijs, dan kun je
aanmelden via symphonicainsporto@gmail.com.”
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Hallo allemaal,

Voor deze Soundmix-Playbackshow dien je je aan te
melden. Vul daarvoor het aanmeldingsformulier in of
mail de gegevens naar bmejanssen@gmail.com
Na aanmelding, neemt de organisatie t.z.t. contact
met je op met aanvullende informatie.

In het kader van Symphonica in
Sporto zijn de de Carnavalsvereniging, Harmonie de Herleving
én de Tennisvereniging aan elkaar gekoppeld.

Rond 16.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden
van de Soundmix-Playback show.

Onze activiteit is genaamd “Maxi-Music-Bal” en zal
plaatsvinden op zondag 7 september a.s. Noteer
deze dag vast in de agenda!

Naast de geweldige optredens uit de show, hebben
we ook nog een aantal gastoptredens geregeld. Dit
zullen gastoptredens zijn, door onze eigen lokale
artiesten!

Hoe ziet onze activiteit eruit?

10.00–12.00 uur:
De voormiddag staat in het teken van een spectaculaire speurtocht, waarbij diverse spellen worden
uitgevoerd en vragen beantwoord dienen te worden
tijdens de tocht. Alle kinderen uit Vierlingsbeek en
Groeningen vanuit de groepen 1 t/m 8 én de brugklas zijn welkom. De kinderen worden verdeeld in
diverse groepen op basis van leeftijd (groep 1 t/m
4 en 5 t/m 8 + brugklassers). Iedere groep zal begeleid worden door een lid vanuit één van onze
verenigingen. De speurtocht is van 10.00-12.00 uur
en zal starten en eindigen bij Zalencentrum Concordia. Je hoeft je niet per se aan te melden, maar
dit mag natuurlijk wel. Als je je niet aanmeldt of
hebt aangemeld kun je je op 7 september om 9.45
uur melden bij Concordia bij de organisatoren.
Wil je je graag alvast aanmelden, vul dan bijgaand
aanmeldingsformulier in of mail de gegevens naar
bmejanssen@gmail.com. Als je je van te voren aanmeldt, heb je de gelegenheid om aan te geven bij
welke kinderen je graag in het groepje ingedeeld
wilt worden.
12.30–16.30 uur
De middag staat in het teken van muziek, dans én
de gezamenlijke bewegingsactiviteit als onze inbreng in Symphonica in Sporto. Wie kent er nog de
Soundmix-Playbackshow die tijdens de Voorjaarsfeesten jaarlijks door de Harmonie werd georganiseerd? Weten jullie nog hoe gezellig dit altijd was?
Waarschijnlijk weet niet iedereen dit, bijvoorbeeld
de leerlingen van de basisschool. Want de laatste
Soundmix-Playbackshow is al weer heel wat jaartjes geleden….
Daarom hebben wij de Soundmix-Playbackshow
wederom uit de kast gehaald, goed afgestoft én
in een geheel nieuw jasje gestoken!
Een kleine bijkomstigheid die dit daarbij erg bijzonder maakt, is het 140-jarig jubileum van de harmonie dit jaar; dus erg leuk om tijdens dit jubileum jaar
dat voorheen jaarlijkse gezellige evenement opnieuw op te pakken.

± 15.30 uur
Rond dit tijdsip zal de gezamenlijke bewegingsactiviteit plaatsvinden. Hoe dit er precies uit zal zien,
houden we nog even geheim. Maar hier kan iedereen (in welke leeftijd dan ook) aan mee doen. Erg
leuk zou zijn als eenieder een item meeneemt dat
gelinkt is aan één van onze verenigingen; ook hiervoor geldt: het hoeft niet, maar mag wel en wees
creatief.

Hapje en drankje

Vanaf 12.00 uur tot einde middag is er de mogelijkheid om wat te eten én natuurlijk te drinken tegen
een kleine vergoeding. Dus… als jullie de kinderen
om 12.00 uur ophalen na de speurtocht óf je komt
kijken of doet mee aan de Soundmix-Playback
show, kom dan gewoon gezellig allemaal alvast
rond die tijd!

Locatie

Bij goed weer wordt de activiteit gehouden op het
Vrijthof en bij slecht weer in zalencentrum Concordia.

Kermis in Groeningen.

Na het spektakel op het Vrijthof nodigen we iedereen
uit om de kermis in Groeningen te bezoeken waar
tot zeker 20.00 uur aan allerlei attracties kan worden
deelgenomen.
Dus….. de speurtocht, de vernieuwde SoundmixPlaybackshow én de lokale artiesten, kunnen alleen
maar zorgen voor een geweldige dag waarbij ook
nog een lekker hapje of drankje te nuttigen zal zijn.
Houd dus allemaal deze dag vrij en doe mee of kom
kijken!
Als er nog vragen zijn, kun je deze stellen via mail.
Stuur je mail naar bmejanssen@gmail.com.

Iedereen kan deelnemen (tot een vastgesteld maximum) van jong tot oud. Dit kan alleen, maar natuurlijk ook in groepsverband (denk bijvoorbeeld vanuit
school, buurt, vereniging etc). Tijdens deze show kun
je een optreden laten zien, bijvoorbeeld een liedje
zingen (live of playback), maar je kunt ook een dansje of een toneelstukje opvoeren. Dus wees creatief
en wij verwelkomen je graag!

Tot ziens,
Carnavalsvereniging
De Keieschieters
Harmonie De Herleving
Tennisvereniging Vierlingsbeek
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AANMELDINGSFORMULIER:
Speurtocht
7 september 2014
10.00 – 12.00 uur; start én eindpunt bij Zalencentrum Concordia

Naam:...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.................................................................................................................................................
Email adres:..........................................................................................................................................................
Leeftijd:.................................................................................................................................................................
Namen van vriendje/vriendinnetje waarbij je graag in het groepje wilt zetten (maximaal 3):
.............................................................................................................................................................................

AANMELDINGSFORMULIER
Soundmix-Playbackshow
7 september 2014
Aanvang 13.00 uur
Locatie: Vrijthof Vierlingsbeek (bij slecht weer in Zalencentrum Concordia)

Naam/Namen:.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres*:.................................................................................................................................................................
Telefoonnummer*:...............................................................................................................................................
Email adres*:.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
* In geval van meerdere deelnemers, graag de gegevens vermelden van één van de deelnemers
Leeftijd/Leeftijden:...............................................................................................................................................
Soort act (bv zingen live, playback, toneel, dans etc): .......................................................................................
In geval van zang;
Artiest:.................................................................................................................................................................
Nummer: .............................................................................................................................................................
Het aanmeldingsformulier kun je inleveren bij: Bianca Janssen, De Mergen 1, Vierlingsbeek
Of geef de gevraagde gegevens door via de mail naar bmejanssen@gmail.com
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Herberg Thijssen zet de Bèkse
kermis weer op de kaart.

Dit alles is voor de kinderen gratis toegankelijk,
zodat u op ons kermisterras onbezorgd kunt genieten van een goed stuk muziek en glas drinken.
Het kinderpret paradijs is geopend tot 18.30 uur.
Tussen alle live muziek door zal Malibu Sound &
Light ervoor zorgen dat er geen minuut stilte valt
en u vermaken en plezieren met de beste hits.
’s Avonds om 20.00 uur wordt het podium betreden door de band ‘Proost’ (blij dat U er bent). De
6-talige entertainers van Proost staan voor de nieuwste top 40 hits, dance, rock, disco en classics.
Een wervelde show vol afwisseling & interactie.
Jong, energiek, flexibel en vernieuwend, dat is
waar de band Proost voor staat.
’s Maandags pakken we de draad gewoon weer
op en is ons café vanaf 10.00 uur open voor de
vroege vogels. Maandag is de dag van de Bèkse
kroegentocht die dit jaar zal eindigen bij Herberg
Thijssen. Vanwege het 10-jarig bestaan van de
kroegentocht zal er naast de gebruikelijke muziek
van Malibu een extra super optreden plaatsvinden
van de band ‘De Fik Erin’. Zij zullen deze avond op
een heel speciale manier openen en eindigen met
een superlange set.
Alsof het nog niet genoeg is gaan we dinsdag gewoon weer verder met feesten, want wat feesten is dat weet men bij Herberg Thijssen maar al
te goed. Voor diegenen die nog niet genoeg bier
hebben gehad of gezien is er op dinsdagavond
om 20.00 uur de eerste editie van De Bèkse bierfietswedstrijd op de muziek van Malibu. Deelname
aan deze wedstrijd is geheel gratis, meer informatie over deelname en de spelregels krijgt men op
deze avond. Er is maar één winnaar deze avond en
die maakt kans op een grandioze prijs: een fust bier
naar keuze met een barbecue voor 10 personen
geheel verzorgd door en bij Herberg Thijssen.
Namens Herberg Thijssen en Malibu Sound & Light
wensen wij u alvast een prettige vakantie toe en
zien u graag op de Bèkse kermis van 8 t/m 12 augustus aan het Vrijthof te Vierlingsbeek.
Voor meer info ga naar onze website www.herbergthijssen.nl

Met een geweldig entertainmentprogramma voor jong en oud.
Op vrijdag 8 augustus begint het kermisprogramma bij Herberg Thijssen aan de Spoorstraat 5 te
Vierlingsbeek. Op deze avond zullen de shirts en
toegangsbewijzen worden uitgereikt voor de Bèkse kroegentocht . Buiten op het overdekte terras
met groot podium zullen vanaf 21.00 uur de eerste
klanken gaan klinken van het kermisprogramma.
De rockband ‘Random’ zal als eerste in een reeks
van live bands het podium betreden. Een band die
verder geen aankondiging behoeft; zij staan garant voor een avond top entertainment. De avond
wordt compleet gemaakt door Malibu Sound &
Light. Zij zullen tijdens de kermisdagen de muziek
en het licht verzorgen, zowel op het podium als
daar omheen met diverse special effects in en om
het grote kermisterras.
Tijdens de kermisdagen is het café elke dag geopend vanaf 10.00 uur zoals u van ons gewend
bent. Zaterdag 9 augustus gaan we even terug in
de tijd met een heuse 90’s party. Daarbij wordt de
aftrap genomen door Malibu, die de beste platen
van toen zal draaien. Rond de klok van 23.00 uur
krijgen we een gastoptreden van de alom bekende Nederlander: Tony Star. U kent hem wel vanuit de hit serie: ‘oh oh Cherso’ samen met Barbie.
Hier maakte Tony Star zijn debuut door te draaien op Star Beach in Chersonisos, nu is hij samen
met Feest Dj Ruud dé party dj van Nederland. In
een superlange set zal hij Vierlingsbeek op zijn kop
gaan zetten tot in de late uurtjes. Wil jij een meet
& greet winnen? Ga dan naar onze Facebook pagina en like/share ons kermisprogramma en maak
kans op een van de 2 meet & greets voor 2 personen die wij verloten onder de likers.
Zondag wordt dé familiedag bij uitstek om naar
Herberg Thijssen en de kermis in Bèk te komen.
We schuiven de biertafels en banken naar buiten
en beginnen deze zondag al om 10.00 uur met een
heus ‘Frúhshop’ programma. Malibu zal hiervoor de
aanzet geven en in de loop van de voormiddag zal
Appie Hein zijn Duitse en Nederlandse schlagers
live ten gehore brengen. Ook de inwendige mens
wordt niet vergeten. Wij van Herberg Thijssen bakken voor iedereen die tussen 10.00 uur en 11.00 uur
aanwezig is gratis eieren en braadworsten. Deze zullen worden geserveerd met brood en een bijbehorende borrel (zolang de voorraad strekt). ’s Middags rond 14.30 uur begint het duo ‘Two for You’:
een amusement duo dat garant staat voor een goed
stuk dansmuziek en muziek met een hoog meezing gehalte. Voor de kinderen tot 10 jaar is de
zaal van Herberg Thijssen omgebouwd tot een
groot pret paradijs met gratis ranja, popcorn, allerlei spellen, een 3 uur durend optreden van clown
Dirk als ballonnenclown en een mini discoshow.

Meuk op het terras.
Op zondagmiddag 27 juli is de band Meuk letterlijk
en figuurlijk op het terras bij Herberg Thijssen.
Wij gaan dan gezamenlijk de bouwvakvakantie op
traditionele manier bij Herberg Thijssen inluiden.
Het gehele terras zal op een sfeervolle manier
worden ingericht met een openlucht arena zodat
Meuk haar Brabantse rocknummers op een fantastische manier ten gehore kan brengen. Het repertoire van Meuk bestaat uit het beste hits van
Rowwen Hèze, Normaal, Jovink en tal van eigen
nummers. Alles om een stevig middagje rocken is
bij Herberg Thijssen aanwezig op het terras.
De aanvang is 15.00 uur.
Ook aan de inwendige mens is gedacht deze middag, vanaf onze hout gestookte barbecue kan
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te worden voor een ritje in een zeer luxe limousine
inclusief een lunch. Een kaartje reserveren kan niet
meer via de site, vanaf 15 juli zijn de laatste kaartjes
te koop in de kroegen. Mensen die van tevoren hun
kaartje hebben besteld, kunnen hun shirt op vrijdagavond 8 augustus tussen 21.00-23.00 uur ophalen in Herberg Thijssen. Hier vindt tevens de
verloting plaats van de limousinetrip. Tijdens deze
avond treedt de band Random op. De feestband
"De fik erin" verzorgt op maandagavond bij
Herberg Thijssen het muzikale slotakkoord van de
kroegentocht. Kijk voor meer informatie op de site
www.beksekroegentocht.nl.

men genieten van braadworsten, hamburgers,
speklappen en ga zo maar door. Opgave voor
deelname aan deze barbecue kan tot donderdag
24 juli aan de bar bij Herberg Thijssen.
Mochten de weergoden niet goed gezind zijn, dan
hebben zij pech want dan verhuist het evenement
naar binnen.
Dus kom zondagmiddag 27 juli naar Herberg
Thijssen om 15.00 uur voor een super gezellige
middag met eten, drinken en muziek van Brabantse
bodem.

Kroegentocht viert tweede
lustrum

De Bèkse Kroegentocht viert dit jaar zijn tweede
lustrum. Editie tien vindt plaats op maandag 11 augustus 2014, als Vierlingsbeek in het teken staat
van de traditionele kermis. De organisatie pakt
vanwege het tienjarig bestaan extra uit, zegt medeorganisator Jaco Nabuurs. “Voor het eerst wordt
de kroegentocht met een optreden van een fantastische feestband afgesloten. Maar ook bij het afhalen van de T-shirts, op vrijdagavond 8 augustus,
staat bij Herberg Thijssen een liveformatie op de
planken.”

OPROEP voor Ronde miss(ter)
(m/v) bij Bekse Steppenronde.

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 zoeken nog een ronde miss(ter).
Aanmelden svp via symphonicainsporto@gmail.
com.
Hartelijk dank
Comité Oranje Boven
Bibliobeek/Beek Beweegt

Zitgym in Steunpunt de Merlet

Ook editie tien van de Bèkse Kroegentocht begint
om 12.00 uur bij café-restaurant De Vier Linden
bij sportpark Soetendaal. Vervolgens gaat de tocht
naar jongerencentrum Gryphus, café-zaal De Wildeman, zalencentrum Concordia en, tegen de avond,
Herberg Thijssen. Van begin tot eind worden de
vijfhonderd ‘gasten’ tijdens de tussenstops bij de
vijf cafés door de initiatiefnemers Jaco Nabuurs,
Marty Verhoeven, Arno Thijssen en René Derkx,
die tijdens het kermis- en kroegenfestijn worden
ondersteund door een charmante damescrew, in
de watten gelegd. Er is onder meer een grote loterij waarmee, door lokale ondernemers beschikbaar
gestelde, kleinere en grotere prijzen zijn te winnen.
Ook ontvangen de deelnemers die van tevoren
een kaartje à 17,50 euro kopen een T-shirt en een
aantal drink-, eet- en attractiebonnen. Tevens maken de voorinschrijvers kans om thuis opgehaald

Als je ouder wordt ben je vaak
niet meer zo ´soepel´ en/of
mobiel. Dan is ‘gewone’
gymnastiek vaak net iets te
veel van het goede. Vandaar
dat zitgym een goed alternatief is om de spieren toch
soepel te houden en op een
gezellige manier gezond bezig te zijn.
Wist u dat elke donderdagochtend in Steunpunt
de Merlet zitgym wordt gegeven?
Bij deze hopen we u enthousiast te maken om
onze groep te komen versterken. Het gaat er gemoedelijk aan toe en het is erg gezellig.
Elke donderdag rond 10:30 uur drinken we eerst
een lekker kopje koffie met een koekje. Om 10:45
uur begint de gymles. Deze les duurt tot 12 uur en
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BENYAMIN REICH (1976 Israel) exposeert in de
ANTHONIUS- EN NICOLAASKAPEL in Groeningen.
Hij laat in een foto-installatie het spanningsveld
zien tussen kunst en religie, beleving en herinnering: landschappen en mensen op weg.

is bestemd voor dames en heren van 60 jaar tot
100 jaar en ouder…
Bij deze nodigen wij u uit om een keer een kijkje
te komen nemen. Dus loop gerust een keertje binnen. Iedereen is van harte welkom!
We houden nu een zomerstop, maar vanaf 4 september beginnen we weer met de zitgym.

KUNST VAN HET GELOVEN

tweejaarlijkse manifestatie van kunst in kerken
en kapellen in de gemeente Boxmeer
29, 30, 31 augustus, 6, 7, 13 en 14 september
Open op zaterdag en zondag 11.00 – 17.00 uur
Dit jaar wordt al voor de 4de maal KUNST VAN
HET GELOVEN georganiseerd. Ook het Koningskerkje en de Groeningse Anthonius- en Nicolaaskapel maken weer deel uit van deze kunstroute.
Andere locaties zijn de Nepomukkapel in Boxmeer,
de St. Janstoren en Het Kloosterhuis in Sambeek
en de Mariakapel in Holthees.
De organisatie is al geruime tijd druk bezig om alles
voor deze gezamenlijke expositie voor te bereiden.
Dankzij de medewerking van Maarten Spruyt is een
keur aan (inter-)nationale kunstenaars aangetrokken. En hij is zelf niet de minste!
Maarten Spruyt is stylist/art/director, van Boxmeerse oorsprong en nu curator van KUNST VAN HET
GELOVEN. Maarten Spruyt creëert sferen, stemmingen, dromen. In het museumveld staat hij bekend om zijn opvallende inrichtingen van modetentoonstellingen.

In het KONINGSKERKJE toont PAUL VAN DONGEN
etsen.
In zijn werk spelen christelijke thema’s en motieven
een bepalende rol. De vallende mens, die aan
hoogmoed ten onder gaat en de zich oprichtende
mens die zijn plaats kent ten opzichte van God.

KUNST VAN HET GELOVEN gaat om het samenkomen van kunst en kerkelijke gebouwen.
Kunst die de bezoeker aan het denken zet.
Kunst in een ruimte die zelf al vraagt om na te
denken en stil te staan bij ….

OCHTENDGLORENCONCERT
Dit concert in het Koningskerkje begint ’s morgens
vroeg in het donker en is inmiddels al traditie!
VANNACHT NAAR DAG is een vervlechting van
liederen en vertellingen door zangeres/acrice Quirine Melssen. De beleving van het licht worden
staat centraal.
Aanvang: zondagmorgen 7 september om 6 uur!

De kunstenaars sluiten met hun werk nauw aan bij
het thema KUNST VAN HET GELOVEN.

KUNSTENAARS
Andere deelnemers aan KUNST VAN HET GELOVEN zijn Heringa/Van Kalsbeek - sculpturen, Freudenthal/Verhagen - image makers, Koen Hauser/
Fotograaf des Vaderlands - videowerk en Alet Pilon
- beelden en installatie.
KUNST VAN HET GELOVEN wordt mede mogelijk
gemaakt door de financiële steun van het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Boxmeer.
Zie ook: www.facebook.com/kunstvanhetgeloven
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Verboden gebied.

Dat is de titel van het boek over de ervaringen van
de inwoners van de vroegere gemeente Vierlingsbeek in de periode 27 september 1944 tot 15 maart
1945. Praktisch alle inwoners waren in die periode
op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De Duitsers
vertelden dat men binnen enkele dagen weer naar
huis kon. Maar dat werd bijna een half jaar met
voor vele traumatische ervaringen. Deze hele tijd
was de regio frontgebied, er werd geschoten op
alles wat bewoog door sluipschutters en vanaf de
overkant van de Maas werd er met mortieren en
ander oorlogstuig op beweging of geluid geschoten. Vanaf november was het zelfs een streng verboden gebied.
De werkgroep van De Oude Schoenendoos heeft
bijna een jaar gewerkt aan het verzamelen van informatie, verslagen en fotomateriaal over die periode. De schrijfster Monique van de Zanden heeft
inmiddels haar werk ook afgerond en inmiddels
ligt het hele pakket bij de vormgever. Hierna gaat
het na de drukker en vanaf 29 september wordt
het boek uitgegeven.
De aankoopprijs van het boek bedraagt € 9,=. Wilt
u dit boek bestellen dan kan dat, door € 9,= over
te maken op de rekening van De Oude Schoenendoos rek nr. NL35 RABO 0154 3243 88 Onder vermelding van: boek Verboden Gebied en uw naam
en adres. Het boek wordt dan begin oktober bij u
thuis gebracht.
Stichting De Oude Schoenendoos,
namens deze Jan Hendriks.
Kent u mensen in uw omgeving die tot de doelgroep behoren meld dit dan bij een van onze bestuursleden. Telefoon Tinie Teunesen 631998
Onze eerst volgende activiteit is een Picknick,
deze wordt gehouden 26 juli aanstaande bij de
'Schutskooi' in Vortum-Mullem. Onze gasten hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen.
In de week van 25-29 augustus houden wij onze
jaarlijkse collecte, de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan activiteiten die wij voor onze
gasten organiseren.

Zonnebloem Vierlingsbeek
Groeningen wil laten weten
dat 'Zonnebloem Nederland' de plaatselijke Zonnebloem afdelingen opdracht heeft gegeven hun
aanname beleid aan te scherpen om deel te mogen
nemen aan activiteiten.

Wij wensen u een fijne zomer toe
Vrijwilligers en bestuursleden Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen.

Zo was het bij ons voorheen dat alle mensen vanaf
75 jaar automatisch als gast aan onze activiteiten
deel mochten nemen. Nu gaat deze leeftijdgrens
omhoog naar 80 jaar. Mensen van 75 jaar en ouder die al uitnodigingen kregen om deel te nemen
aan onze activiteiten blijven deze gewoon ontvangen. Maar mensen die vanaf nu 75 jaar worden
moeten wachten totdat ze 80 jaar mogen worden
om in aanmerking te komen voor deelname. Uiteraard blijven mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte die daardoor minder actief aan het dagelijks leven kunnen deel nemen tot
onze doelgroep behoren.
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So You Wanna Be A Poepstar laten zien hoeveel
afval we produceren, wie vieze handen maakt om
het op te ruimen, en wat je met de rommel nog
meer kunt doen. In deze nieuwe solovoorstelling
van Hakim worden de kinderen actief betrokken,
en op het podium gevraagd om mee te denken en
spelen met de sympathieke vuilnisman.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 5,50 vanaf 2 jaar.
13 augustus: De Kip en het Ei / Peter en de
Vliegmachien
Wat gebeurt er vandaag? Peter vindt een schatkaart. Deze leidt de vriendjes naar een wonderlijke
waterput. De put is magisch! Hij kan namelijk praten. En omdat hij op een boerderij staat weet hij
alles over dieren, dingen die je kunt eten en het leven op de boerderij. De waterput is heel erg intelligent. Weet hij misschien waar de schat verstopt
ligt. Peter en Vince zijn ervan overtuigd dat de
schat in de buurt moet zijn.   
Peter en de Vliegmachien is een kindertheatershow die gespeeld wordt door Peter Weetutbeter
en Vince Vliegmachien. Interactiviteit staat voorop.
Beleef het avontuur! Zonder de hulp van de kinderen is een goede afloop niet mogelijk

Familievoorstellingen in
Openluchttheater Overloon

30 juli: De kleine zeemeermin
Mijlenver onder het zeeoppervlak, dieper nog dan
waar de beste onderzeeër komen kan, is het water zo blauw als de blauwste lucht op een prachtige zomerdag. Op de bodem groeien de mooiste
planten en bloemen. Vissen met de fraaiste kleuren zwemmen er af en aan. En daar, in die diepte,
wonen de zeemeermensen.
Theatergroep Frits speelt ‘De Kleine Zeemeermin’,
een vrolijke, spannende, muzikale en verrassende
voorstelling voor jong en oud.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 5,50 vanaf 2 jaar.

Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 5,50 vanaf 2 jaar.
20 augustus: Het Zomerpopconcert, Dirk Scheele
Dirk Scheele is mateloos populair bij jonge kinderen. Hij is regelmatig te zien met zijn liedjes en televisieprogramma's op de kinderzender Nickelodeon.
Dirk zit in een luie strandstoel en is lekker op vakantie. Hij heeft echter niet door dat hij eigenlijk op
moet treden voor de aanwezige kinderen. Het publiek wil toch echt wel graag dat Dirk zijn liedjes
gaat zingen, maar ja Dirk is natuurlijk in een vakantiestemming. Daarom neemt hij de kinderen mee op
vakantie met zijn leukste zomerliedjes als o.a. Hoge
bergen verre landen, vroem vroem, een zonnebril, springen als een dolfijn en natuurlijk ontbreekt
ook het insmeerlied niet, wat hij speciaal schreef
voor de campagne "Veilig Zonnen" van het KWF.
Als Dirk op vakantie is schrijft hij altijd wel een paar
nieuwe liedjes. Nou dat wil hij nu ook wel doen. De
kinderen mogen allerlei onderwerpen aandragen
en zo maakt Dirk samen met de kinderen ter plekke een heel nieuw zomerliedje. Als Dirk op een gegeven moment echt niet meer weet welk liedje hij
moet zingen, mogen de kinderen hun favoriete Dirk
liedje roepen, En wie weet zingt hij dan wel jouw
verzoekje. Uiteindelijk wordt de voorstelling echt
een vakantiefeestje als iedereen staat te dansen als
een Spaanse danseres of rondloopt als een beer.

6 augustus: De Grote Poepshow, Hakim
Hakim Traïdia, beter bekend als Hakim, is een
Nederlands-Algerijnse theaterartiest en mimespeler,
die bij het grote en kleine publiek met name bekend is door zijn rol in Sesamstraat. Behalve zijn
televisieoptredens, maakt Hakim theater-en cabaretvoorstellingen, vertelt hij verhalen en schrijft hij
boeken.
De Poepshow is een onsmakelijke en grappige
voorstelling over en met de rotzooi die we dagelijks produceren. Spelonderdelen als Viezagie en

Aanvang: 14.30 uur. Entree: € 5,50 vanaf 2 jaar.
Bij slecht weer worden de voorstelling uitgevoerd
in gemeenschapshuis De Pit Overloon.
Kaarten verkrijgbaar via de
www.openluchttheateroverloon.nl,
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bij Plus Verbeeten Overloon, bij Restaurant
Museumzicht of aan de kassa, zolang de voorraad
strekt.

wernood overleeft. Of hij ooit nog zal kunnen racen is nog maar zeer de vraag. Kan Hunt nu eindelijk wel dat begeerde kampioenschap binnenslepen of zal Lauda toch een onverwachtse comeback maken?
Vanaf het eerste moment word je meegetrokken in
de fascinerende wereld van de Formule 1. Snelle
auto’s, schitterende beelden met de bijbehorende
geluiden, charismatische coureurs en mooie vrouwen. Beleef de unieke sfeer van een bioscoop in
de buitenlucht met een uitnodigende sterrenhemel
als plafond.

Filmavond in Openluchttheater
Op zaterdag 9 augustus wordt het openluchttheater voor één avond een echte openluchtbioscoop.
Op een levensgroot scherm wordt de film RUSH
vertoond.
Een film van 120 minuten die alles heeft: actie,
drama, sport. Het is de biografie van de beroemde
Formule 1-racer Niki Lauda. Een waargebeurd verhaal dus en de film is door de kijkers beoordeeld
met een 8,5!

De film wordt gedraaid op 9 augustus,
aanvang 21.30 uur.
Kaarten kosten € 7,50 en zijn verkrijgbaar via de
website: www.openluchttheateroverloon.nl, bij
Plus Verbeeten Overloon en bij Restaurant Museumzicht. Aan de kassa zolang de voorraad strekt.
Bij slecht weer wordt de filmavond verzet naar een
andere avond.

Expositie keramiek van cursisten
Carla Rovers
Van 9 juli tot en met 26 augustus is in de bibliotheek Boxmeer keramiek in verrassende vormen
bij elkaar gebracht. Cursisten van Carla Rovers
tonen daar hun mooiste kunstwerken. Van het
werken met klei hebben zij een leuke hobby gemaakt. In de expositie laten zij zien wat je allemaal
kunt doen met een simpele blok klei. Het resultaat
is een unieke verzameling kunstwerken van enthousiaste amateurkunstenaars.
Voor meer informatie over de werken en over de
cursus bij Carla Rovers kunt u terecht bij de
informatiebalie van de bibliotheek Boxmeer.

Midden jaren '70 komen twee zeer getalenteerde
coureurs op in de Formule 1: de flamboyante Brit
James Hunt en de pragmatische Oostenrijker Niki
Lauda. Beiden komen uit een welgestelde familie,
maar hier houden de vergelijkingen op.
Hunt is roekeloos, leeft graag in de spotlights en
geniet van zijn status als superster. De meer serieuze Lauda houdt zich liever wat afzijdig van alle
aandacht. Maar beiden leven voor de races, waarin de kleinste fout met de dood kan worden bekocht.
Waar Hunt meer op zijn gevoel en intuïtie vertrouwt, laat Lauda door middel van kansberekeningen en motoraanpassingen niets aan het toeval over.
Hun rivaliteit nadert het kookpunt als Lauda het
kampioenschap heeft binnengehaald. Dan raakt hij
betrokken bij een tragisch ongeluk, dat hij ternau-

Koken met de SWOGB
Dorpshuis De Poel in Rijkevoort is behalve het sociale en culturele, in september ook het culinaire hart
van Rijkevoort! De Poel heeft een professionele
keuken met de mogelijkheid kooklessen te verzorgen. Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer
(SWOGB) organiseert een workshop van acht lessen
die wordt begeleid door Wilma Jansen-de Haardt.
Er wordt samen gekookt en aansluitend gezamenlijk gegeten. Leerzame en ook gezellige bijeenkomsten die telkens op een donderdagavond plaatsvinden; 11, 25 september, 9, 23 oktober, 6, 20 november, 4 en 18 december.
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Aanvang 17.30 uur, afsluiting rond 22.00 uur.
Op 18 december worden ook de partners voor de
maaltijd uitgenodigd. De SWOGB is ruimschoots
op tijd om deze gezellige en hopelijk ook lekkere
workshop onder de aandacht te brengen.
Totale kosten bedragen € 180,- p.p.
Deelname door maximaal acht personen en toegankelijk voor alle ouderen uit de gemeente Boxmeer.

sociaal minimum wordt meestal gelijkgesteld aan
de bijstandsnorm. Er geleden aparte bedragen
voor alleenstaanden, ouderen, jongeren, eenoudergezinnen en gehuwden/ongehuwd samenwonenden.
Komt iemand met een uitkering of loondoorbetaling bij ziekte onder het sociaal minimum, dan kan
men een beroep doen op de Toeslagenwet. De
Toeslagenwet (aan te vragen bij het UWV), vult onder voorwaarden aan tot het sociaal minimum.
Indien u meent dat u een inkomen heeft onder het
sociaal minimum, dan kan het Advies- en informatiepunt u een voorzieningencheck aanbieden. Bij
een voorzieningencheck wordt uw financiële situatie in kaart gebracht en krijgt u adviezen om uw
inkomen te verhogen, uw uitgaven te verlagen en
uw schulden te verminderen. Bovendien wordt gecheckt of u gebruik maakt van alle voor u van toepassing zijnde voorzieningen.

Aanmelden vóór 28 augustus bij Radius
tel. 0485-574440.

OVERLOON:

Workshop Country-Line 55+
voor beginners
In het kader van zomeractiviteiten voor senioren
organiseert de SWOGB (Stichting Welzijn Ouder-en)
op dinsdag 26 augustus a.s. van 14.00-15.30 uur
een gratis workshop Country Line dance voor
55-plussers uit Overloon en omgeving in gemeenschapshuis "de Pit" te Overloon.
Deze workshop is speciaal bedoeld voor iedereen
die wil kennismaken met de country dans. Er zullen
een aantal eenvoudige dansen aangeleerd worden
door een gediplomeerde dansdocent. Na de workshop kunnen belangstellenden zich opgeven voor
de cursus Country dans voor beginners. Deze cursus omvat 15 lessen en wordt gegeven in gemeenschapshuis "de Pit" te Overloon, elke dinsdag van
14.00-15.00 uur.
Het is ondertussen wel bekend dat bewegen goed
is voor iedereen .Vooral voor ouderen is het belangrijk om actief te blijven. Dansen is een fijne en
gezellige manier van bewegen en u werkt tegelijkertijd aan uw conditie.

Meer weten:

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

Uit op Zondag in Boxmeer
Er staat weer een mooi programma van Uit op
Zondag, te wachten op zondag 3 augustus in
Weyerstaete te Boxmeer, in het overdekte binnenplein Symfonie.
Alle belangstellenden, ook omwonenden en anderen uit de gemeente Boxmeer, zijn om 14.30 uur
van harte welkom. Breng gerust iemand van uw
familie, buur of kennis mee.
Het programma duurt anderhalf uur.
Tijdens deze middag krijgt u enthousiaste informatie van imkers over hun hobby met bijen.
Deze imkers zijn lid van een imkervereniging uit de
regio Boxmeer. De entree is geheel gratis.
Huurders en bezoekers betalen voor hun consumptie via hun activiteitenkaart of chippen bij de
uitgiftebali in het restaurant. Er kan niet met contant geld betaald worden.

Voor opgave en/of info bel:
0478-641963 of 0478-582623

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

Kermis Vierlingsbeek.
Na overleg met de gemeente, de dorpsraad, de
ondernemersvereniging OVRV en de horeca-ondernemers, is besloten om de kermis in Vierlingsbeek dit jaar reeds op vrijdag 8-8 open te stellen.
De opening zal dit jaar extra spectaculair zijn, want
er kan dan een heel uur lang, van 19.00 tot 20.00
uur, gratis kermis gevierd worden.
In de speciale folder vindt u een kermiskaart die u
uit moet knippen. Neem deze mee naar de kermis
en laat deze afstempelen in de attractie waar u in
gaat. Indien u meer kinderen heeft, kunt u op vrijdag een extra gratis kermiskaart afhalen bij PLUS

Vraag: Zit ik met mijn inkomen onder het
sociaal minimum?

Antwoord:

Het sociaal minimum is geen wettelijk begrip. Het
wordt vaak gebruikt in plannen en onderzoeken
m.b.t. de sociale zekerheid. Het bedrag van het
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Verbeeten of bij de suikerspin. Is de kaart minimaal voor 50% afgestempeld, dan vult u uw naam
en adres op de achterzijde in en deponeert deze
in de ton bij de suikerspin. Zaterdag om 17.00 uur
zal dan de trekking van vele leuke kermisprijzen
plaatsvinden. Om te winnen dient u wel aanwezig
te zijn.
Op zaterdag 9-8 zal van 15.00 tot 17.00 uur een
kinderbraderie gehouden worden. Zo kunnen de
kinderen zelf hun kermiscentjes verdienen. De kinderbraderie zal opgesteld zijn tussen de kermisattracties door. Deelnemers moeten zich melden bij
de suikerspin en dan krijgen ze een plaatsje aangewezen. Aanmelden kan vanaf 14.30 uur. Aansluitend zal om 17.00 uur de loterij van de opening
van de kermis plaatsvinden.

Overloon
Zomer-activiteit
VERWEN-MIDDAG
De Verwen-middag vindt plaats op woensdag 6
augustus 2014 van 14.30 uur tot 16.30 uur.
De uitnodiging geldt voor alle inwoners van Overloon en omgeving van 55 jaar en ouder.

Wij wensen jullie heel veel kermisplezier.

Deze activiteit, die georganiseerd wordt door de
SWOGB, vindt plaats in de recreatiezaal van "Huize Loôn", zodat ook de "oudere jeugd" kan deelnemen.

GESCHIEDENIS
VAN EIGEN BODEM
Café Thijssen

Laat je verassen door het programma: bewegen
van je lijf en leden, gezellig samen zijn…. en nog
veel meer.
Doe gemakkelijk zittende (liefst niet synthetische)
kleding aan en breng een goed humeur mee.
Lange broek heeft de voorkeur, maar is niet perse
noodzakelijk.

Café Thijssen aan de Spoorstraat. Café Thijssen is
vanouds een bekende zaak in het centrum van
Vierlingsbeek. Oorspronkelijk pal tegenover de ingang van de Laurentiuskerk gelegen werd het café
‘s zondags na de hoogmis druk bezocht, vooral
door de boeren die hun wederwaardigheden over
het boerenbedrijf en de handel aan elkaar kwijt
moesten. Jan Thijssen nam in de eerste jaren van
deze eeuw de zaak over van de fam. van Bon. In
1930 kwam Grada Thijssen - v. Bon met de drankvergunning van het inmiddels gesloten pension
Boijmans aan het Vrijthof in de zaak, die in 1939
geheel werd opgeknapt.

De toegang is gratis.
Tot 6 augustus en we starten om 14.30 uur.

Op de foto, genomen in 1939 bij een priesterfeest,
poseert de fam. Thijssen voor de vernieuwde zaak.
In de deur Grada Thijssen - v. Bon. Links voor de
vlag: Piet Thijssen, Lei Thijssen, Hub Thijssen (jongen) en zus Mulder, de hulp. De jeugdfiguren zijn
niet bekend. Bij de verwoesting van de kerk in
1944 leed het pand ook wat schade, maar bleef
deze wonderwel beperkt. In 1946 werd de winkel
van H. Jansen, schilder en drogist, rechts van café
Thijssen opgeheven. In 1952 nam Piet Thijssen de
zaak over, die van beroep elektricien was, ook een
winkel opende in lampen en radio's.

Treffer

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

Na de zomervakantie gaan we weer swingend van start met

Gezocht:
goed thuis voor prachtig bont
nestje van 7 kittens.

lekker dansen op inspirerende muziek met de energie
van taekwondo en de ontspanning van yoga

Geboren in huis en groeien op
met 2 honden.

welkom!!!
Iedere maandag van 20.45u tot 21.45u in de Joffershof
www.movewise.nl

Bij belangstelling even een mailtje sturen
4xkrijnen@gmail.com
of bellen 06 20845363

Monique Hoogstraten

niamonique@hotmail.com

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

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Uw gezondheid... mijn zorg!

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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.

SPAARACTIE

e

Elke 11 zak honden- of kattenvoer

GRATIS*

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel
Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over
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bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

kijk op de website www.salontoine.nl
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

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

✔ VERKOOP & INKOOP

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

Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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



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

Reclame: 28 juli t/m 2 augustus
● Abrikozenvlaai € 7,15
● Roomboter Croissant € 0,65
● V-kornbrood € 2,25
Reclame: 4 t/m 9 augustus
● Appelkruimelvlaai € 7,15
● 4 krentenbollen + 1 gratis
● Vezelbrood € 2,25
Reclame: 11 t/m 16 augustus
● Kruimelvlaai € 7,15
● 8 Broodjes + 2 gratis
● Grof volkorenbrood € 1,95
Maandag 18 augustus gesloten.
Dinsdag 19 augustus tot 13.00 uur
geopend
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

●
●
●
●
●
●

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

Voor info:
Jan Nillesen
Vrijthof 1
5821 BG Vierlingsbeek

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

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

22

BROEREN






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





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

Voor de hele maand augustus
zoeken wij een vakantiehulp.
Ben je 16 jaar of ouder en heb je
interesse neem dan contact met ons op.
Tel: 632232

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mail: info@limabv.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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ZOMER
WEER TIJD VOOR EEN
HEERLIJKE FIETSTOCHT
Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

Heerlijk fietsen in de zon, briesje erbij,
picknickspullen mee… genieten…
totdat … zadelpijn.

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

Wellicht zit u verkeerd? Of is uw kleding niet
optimaal? Een broek met zeem kan de oplossing
zijn, of misschien toch een ander zadel.

Kom voor advies langs in onze winkel,
Geheel vrijblijvend..

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

OP OVERGORDIJNEN & VITRAGES*
Wist u dat meer dan 65% van textiel gerecycled kan worden? Lever dus nu
uw oude/bestaande gordijnen in en ontvang maar liefst 25% korting op
nieuwe overgordijnen & vitrages! Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl

*bij inlevering oude/
bestaande gordijnen
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