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ROSE VROLLIE NOAR DE
VIERDAAGSE IEN NIMWEGE

17 augustus 2016

Cuijpers anzette mit ziene trekbuul. Marina wier
Bèèk en umstreke binne te hale, en te vurzien van
de enige echte eigengemakte rose vrollie onderscheiding.
Ut zonnetje stond hoog an den hemel en we hebbe
unne fantastische dag gehad.
Gelache, gezonge, gedanst, muziek gemakt, iedereen kon hier van mit geniete.
Toen alle wandelaars binne ware, tot de letste
snik, zien we wer mit de bus trug noar Bèèk gereje, woar Wouter en Yvonne wir unne lekkere maaltijd kloar han, vur un moi rose vrollie prieske.
Nog un lekker drankje op ut terras, mar doarna
gingen we muuj, mar voldoan noar huus.
Tot volgend joar 19 juli 2017, dan zien we er wer
mit misschien nog wel meer rose vrollie!

Wie zien de rose vrollie? Iedereen, groot, klein,
oud, jong, dik, dun, mar vural rose gekleed.
Huudjes worre bij Diny ien mekaar gefrobeld en
dan goan ze vural mit veul goeje zin noar de rose
woensdag ien Nimwege tijdens de vierdaagse.
Hoe ziet zonne dag er dan uut?
Woensdag 20 juli 06.00 uur: de wekker goat bij bijna alle vrollie ien Beek en umstreke. Douche, optutten en dan ankleje mit al het rose gerei wat al
kloar lit.
07.30 uur: Wouter en Yvonne hebbe ut ontbijt
kloar, noa hier lekker van gegete te hebbe stond
de bus al vur de deur. Gauw un groepsfoto make
en de bus ien.
Doar kwam warempel nog de enige echte Marina

Vur meer foto’s kiek mar us op de facebookpagina
van “Rose Vrollie Uut Beek”
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25 sept

Van de redactie:
•
•

•

WELKOM THUIS!!!!.
Wilt U vakantie ervaringen / -tips/
wetenswaardigheden/ bijzondere foto's
(???!!!) etc... met onze lezers delen: wij
bieden U die mogelijkheid!. Copy e/o
foto's zijn van harte welkom via onze mail!.
Ook Globaal kent "komkommertijd"......!!.

29 sept
1 okt
1 okt

4 okt

AGENDA
2016

5 okt
8 okt

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.
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!

11 okt
15 okt
17 okt
21 okt
22 okt
27 okt
29 okt
29 okt
1 nov
3 nov
3 nov
5 nov
12 nov
13 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
19 nov
20 nov
26 nov
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Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
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Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

6 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec
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Zangvereniging Vondel: Herfstconcert
bij Concordia; Met Vivace uit
Hout-Blerick, Erato uit Blitterswijck en
Harmonie De Herleving uit Vierlingsbeek.
Groenings koor: bloemenactie
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
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
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Toetjesbuffet
Harmonie de Herleving: muziek-, zangen dans spektakel ”Got Talent”
in Concordia
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
CV de Keieschieters: Verkoop loten
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
CV de Keieschieters: Verkoop loten
KBO: Excursie
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
Gêf ’t dûr: Beek an Toffel;
aanvang 19:00 uur; Eten bij de kok thuis.
(www.bibliobeek.nl)
CV de Keieschieters: Prinsenbal
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
VOVG: Lezing door de Nederlandse
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
in zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: De Reünie in Gryphus
Groenings koor: ’s middags concert
i.v.m. 70 jarig bestaan Groenings Koor
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert
in het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In januari kunt u Valentinus
weer bellen.

2017

Jos van Boekel heeft zijn uitdaging, de Ereronde
van de Vierdaagse wandelen, ook volbracht. Jos
liep voorafgaande aan de eerste dag van de
Vierdaagse de Ereronde van 50 kilometer. Dit was
dezelfde ronde die de 50 kilometer wandelaars op
de eerste dag af dienen te leggen. Jos startte op
maandagmiddag om 16.45 uur, uitgezwaaid door
duizend enthousiaste sportliefhebbers, waarbij
een aantal Vierlingsbeekse Vierdaagse deelnemers.
Samen met 24 andere wandelaars uit het gehele
land liepen zij in een tempo van 6,1 kilometer hun
eerste 50 kilometer. Om 02.45 uur was de groep
weer terug op de Wedren om daar een uurtje
te rusten en de benen te strekken. Om 04.00 uur
stonden zij weer aan de start voor hun tweede
50 kilometer van die dag. De Ereronde groep had
de gehele nacht doorgelopen. Daardoor was het
laatste deel op dinsdag zwaar door het tekort
aan slaap. Een tekort, dat iedere dag van de
Vierdaagse weer terugkeerde. Maar de vele uren
training, die Jos voorafgaande aan de Vierdaagse
gemaakt had, hebben hun vruchten afgeworpen.
Jos heeft met trots zijn Ereronde volbracht. Van de
100 deelnemers aan de Ereronde hebben 89
personen uit binnen- en buitenland de Vierdaagse
en de Ereronde uitgelopen. Toch wel een teken,
dat het allemaal niet zo gemakkelijk was. Maar
Jos kijkt met een heel tevreden gevoel terug op de
100e Vierdaagse en zijn deelname aan de
Ereronde. “Dit had ik niet willen missen, voor mij is
de 100e Vierdaagse door de eervolle uitnodiging
en de deelname ervan een onvergetelijke
uitdaging op mijn erelijst van sportprestaties”.
Jos wil Trudy Blenckers van voetzonetherapie
“Stap voor Stap” en fysiotherapeut Wouter van
Dongen van harte bedanken voor de goede
behandelingen vóór en tijdens de Vierdaagse.
Tevens een woord van dank aan iedereen, die
hem succes gewenst heeft en op diverse wijze
gesteund heeft. In het bijzonder de fantastische
groep “Roze Vrollie” voor de schitterende ontvangst
op het Faberplein op woensdag. Zij “dragen” door
hun aanmoedigingen en uitdossing de wandelaars
naar de finish. Het publiek en de wandelaars zijn
uiteindelijk gezamenlijk de grote overwinnaars van
de 100e Vierdaagse van Nijmegen.

7 jan
14 jan

CV de Keieschieters: Groeningseavond
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
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum
Concordia
18 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

100e Vierdaagse van Nijmegen.
Meer dan 40 wandelaars uit Vierlingsbeek en
Groeningen hebben de 100e Vierdaagse van
Nijmegen uitgelopen. Voor ‘n enkeling ging het
allemaal heel gemakkelijk. Menigeen echter heeft
er hard voor moeten werken en soms was het zelfs
op de tanden bijten. De weersomstandigheden
waren tijdens deze vier dagen niet altijd even
ideaal. De eerste drie dagen was het warm en
benauwd, tijdens de vierde dag was er
gedurende drie uur een bui. Maar de trots van het
behalen van het fel begeerde Vierdaagse kruisje
zal voor iedereen uiteindelijk de boventoon voeren.

BERICHT VAN STICHTING
LAURENTIUS VIERLINGSBEEK
Beste mensen van Vierlingsbeek-Groeningen,
Bij deze kunnen wij u melden dat wij, Stichting
Laurentius Vierlingsbeek het PLAN VAN AANPAK
op 16 juni 2016 hebben overhandigd aan het
parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk. Wij
hebben ook gevraagd om dit plan te mogen
presenteren aan het parochiebestuur. Hiertoe zijn
wij alszijnde bestuur Stichting Laurentius
Vierlingsbeek, uitgenodigd om op 14 september
a.s. ons PLAN VAN AANPAK te presenteren aan
het voltallige parochiebestuur. Deze presentatie

3

vindt plaats in het parochiehuis te Sint Anthonis.
Het duurt allemaal langer dan ons lief is, maar
partijen willen goed beslagen ten ijs komen.
Hoe dan ook….. wij blijven strijden voor ons
onderstaande plan zoals dat van begin af aan de
bewoners van Vierlingsbeek-Groeningen is
voorgelegd. Middels een handtekening hebben
maar liefst 975! mensen zich achter dit plan
geschaard.
Zoals eerder in de Globaal aangegeven zal het
plan tevens zichtbaar komen op de dorpssite
www.vierlingsbeek-groeningen.nl en komt er een
exemplaar ter inzage in de Bibliobeek te liggen.
Dit zal in de 1e week van september gebeuren.

De bovengenoemde punten moeten als integraal
gelezen worden. Dus alle punten bij elkaar. Het
materiele tastbare gebouw dient als verbindende
factor van de ziel van ons dorp dat zich uit als
gemeenschappelijk gevoel. Dit is het hart van ons
dorp, onze identiteit, onze leefbaarheid.
Wordt vervolgd.
Mocht u vragen hebben - stel ze gerust aan een
van ons.
Joop Verbeeten - Rene Schaeffers - Sjaak
Verstegen. Of mail naar
info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

In het kort nog even onze uitgangspunten:
• De Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) gaat
door op de ingeslagen weg.
• SLV doet er alles aan om het bestuur MMvdK te
St. Anthonis te overtuigen
van de haalbaarheid van
dit plan.
• SLV vertrouwt er op dat de
bewoners van Vierlingsbeek-Groeningen zich achter het plan blijven scharen.
Nadat het PLAN VAN
AANPAK is besproken met
bestuur MMvdK zullen wij
dit terugkoppelen naar de
bewoners om aan te geven
hoe een en ander verder
vormgegeven gaat worden.
Dit alles om uiteindelijk het
volgende te bereiken:
De Laurentiuskerk beschikbaar maken en houden voor
de bewoners van
Vierlingsbeek-Groeningen,
met de volgende doelstelling:
• Behoud van het kerkgebouw als ontmoetingspunt
voor
persoonlijke bezinning en
reflectie.
• Beschikbaar blijven als
cultuur-historisch
erfgoed van en in Vierlingsbeek.
• Beschikbaar blijven als
baken en
herkenningspunt van en in
Vierlingsbeek.
• Breder cultureel gebruik
van het gebouw
mogelijk maken.
• Ondersteunen/ontwikkelen van passende en respectvolle activiteiten in de
Laurentiuskerk.
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Samen eten

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 7 september om 17.00 uur
Bij De Vier Linden in Vierlingsbeek.
Aanmelden kan tot 31 augustus bij Jan Spee,
Cath. de Berthoutstraat 10.

Vierlingsbeek/Groeningen
Bezoek aan Kevelaer

Donderdag 25 augustus brengen we i.s.m. KBO
Maashees een bezoek aan Kevelaer. De tocht kan
met de fiets of met de auto worden gemaakt.
10.40 uur: vertrek fietsers vanaf pleintje tussen
Herberg Thijssen en de kerk
11.30 uur: vertrek auto’s vanaf het kerkplein
Maashees en Vierlingsbeek.
12.00 - 13.00 uur: gezamenlijke lunch in Das
Bauerncafé, Am Bruch 12 te Wemb
(fietsers en autogebruikers) De kosten hiervan
bedragen € 11,00.
--- Bij aankomst in Kevelaer gaan we samen
kaarsen opsteken voor de overleden KBOleden van het afgelopen jaar. --± 16.00 uur : Aanvang terugreis van de fietsers.
± 16.30 uur: Terugreis auto’s.
Omstreeks 17.00 uur kan men gezamenlijk iets
gaan drinken bij het bezoekerscentrum
Maasduinen in Well (Reindersmeer). Na deze
onderbreking fietsen/rijden we naar huis.

Jeu de Boules

Iedere dinsdagmiddag wordt Jeu de boules
gespeeld, doch deze groep zit vol. Om ook
anderen de gelegenheid te geven om dit spel te
spelen willen wij inventariseren of er een tweede
groep kan worden opgezet. Dit spel wordt in de
zomer buiten en in de winter binnen gespeeld bij
en in Joffershof. Deze groep zal zeer waarschijnlijk
op een morgen kunnen gaan spelen.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Jan Spee tel. 631233

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 19 augustus en 2 september
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij
het Joffershof
Info 631233
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
13.45 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst
alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

Meerdaagse reis naar Sigmaringen

Met 38 deelnemers uit Overloon, Vortum-Mullem
en Vierlingsbeek maken we een 5-daagse reis in
de omgeving van Sigmaringen in Zuid Duitsland.
We vertrekken om 8.10 uur vanaf het Vrijthof.
De eerste dag brengen we een bezoek aan het
Mercedes-Benz museum in Stuttgart. Op vrijdag
zijn we de hele dag te gast in Sigmaringen.
We verblijven in landhotel Huehnerhof in
Tuttlingen.

Alleengaanden

In verband met de meerdaagse reis is er de eerste
zondag van september geen alleengaanden
bijeenkomst.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle hulp, steun en medeleven van de afgelopen
maanden tijdens het ziektebed en overlijden van

Harrie
In het bijzonder onze dank aan ‘Huisartsenpraktijk de Maasdorpen’, ‘Thuiszorg Pantein’ en onze lieve
buren voor de goede zorgen.
Nel Evers-Cornelissen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
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“ACCEPTEER JE VERLEDEN
ZONDER SPIJT.
BEHANDEL HET HEDEN MET
VERTROUWEN EN
KIJK NAAR DE TOEKOMST
ZONDER ANGST.”
Lieve, lieve, lieve mensen uit Vierlingsbeek
en Groeningen, leden KBO en Stichting
Doe je mee,
19 juli 2016
Heel veel kinderen,
heel veel grote mensen,
heel veel handen,
heel veel attenties,
heel veel kaartjes.
En vooral van iedereen heel veel hartelijkheid.
Dank je wel. Wij kijken terug op een sfeervolle,
gezellige, zonnige, laatste werkdag voor Stichting
Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek.
Heel veel groetjes en tot ziens,
Margriet en Geert, Bart, Marieke en Liselot,
Frits en Lisa.

6

voorkomen is beter dan genezen! Wij hopen
hiermee tegemoet te komen aan uw wensen.
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken
of u er gratis gebruik van kunt maken.
Met sportieve groet,
Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
0478-631830
06-43201502
wouter_sportfysio@hotmail.com

“Laat je nakijken!”

“Mensen helpen fit te worden,

Bent u nieuwsgierig naar uw fysieke gesteldheid?
Wilt u in de loop van de tijd in de gaten houden
hoe deze zich ontwikkelt? Wilt u na uw vakantie
uw leefstijl verbeteren en denkt u een
“stok-achter-de-deur” nodig te hebben?
Staat u aan het begin van een nieuw sportseizoen
en wilt u weten waar u nog extra aandacht aan
zou kunnen geven om het seizoen blessurevrij
door te komen?

fit te zijn en fit te blijven!”

Meld u dan nu aan voor de fysio-APK.
In de maanden augustus en september profiteert u
van 50% korting op deze meting. In veel
gevallen is de meting zelfs GRATIS door een
tegemoetkoming van uw zorgverzekering.
Bovendien verloten we onder de aanmelders een
rittenkaart voor 10 trainingen bij fysiotherapie van
Dongen onder professionele begeleiding van een
fysiotherapeut ter waarde van €90.

Hebt u een vraag voor
burgemeester Van Soest
en/of de wethouders?
Het college van B &W komt namelijk op
dinsdagavond 20 september a.s. voor een
‘werkbezoek’ naar Vierlingsbeek. Het wordt een
contactavond tussen B & W, bewoners,
verenigingen en dorpsraad, waarbij in een open
sfeer over allerlei dorps- en gemeentezaken
gesproken kan worden. Iedereen is dus welkom!

U betaalt tijdelijk €25 voor de fysio-APK (normaal
€50). Wat kunt u hiervoor verwachten:
•
•

•

Fysio quickscan; waarbij gekeken wordt naar
aandachtspunten in het houdings- en
bewegingsapparaat.
Lichaamssamenstelling. (bloeddruk, lengte,
gewicht, buikomvang, BMI, vetpercentage,
spierpercentage, visceraal vet, kracht,
lenigheid)
Uithoudingsvermogen. (Astrand fietstest ter
bepaling van de VO2max)

Maar om een beetje agenda voor die avond te
kunnen samenstellen, willen wij graag van te voren
inventariseren welke vragen en onderwerpen in
de Bèkse samenleving leven. Daarom het verzoek
om, wanneer u één of meerdere onderwerpen of
vragen, opmerkingen, of misschien zelfs
verbeterpunten hebt welke u met B & W wilt
bespreken, contact op te nemen met onze
secretaris Frans Spiekman, tel. 631826 of via
mail frans.spiekman@ziggo.nl.

De test duurt 1 uur en daarna gaat u naar huis met
een rapport waarin u in één oogopslag kunt zien
hoe u er op dat moment voorstaat.
De test is voor iedereen met een minimumleeftijd
van 15 jaar en voor ieder niveau. Indien gewenst
krijgt u ieder jaar een nieuwe oproep om de test te
herhalen.
Zo kunt u uw fysieke gesteldheid in de loop van de
tijd in de gaten houden.

Dit graag vóór 1 september a.s.
Hebt u géén vragen of onderwerpen, en wilt u
gewoon toehoorder zijn, dan zien wij u natuurlijk
op 20 september nog altijd even graag komen!
Dit alles in het Koningskerkje, tijdstip van aanvang
volgt nog.

Voor u een unieke kans om met een minimale
investering uw lichaam de beste zorg te geven;

Dorpsraad Vierlingsbeek
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25 T/M 28
AUGUSTUS
2016

GA JIJ OOK MEE!

LOS JIJ DE
FEESTDAGEN
MYSTERIE OP?
KINDERVAKANTIEWERK
VIERLINGSBEEK
GROENINGEN

WWW.KVW-VIERLINGSBEEK.NL
8

Particulier huren in Vierlingsbeek

chines in elkaar worden gezet tot bijvoorbeeld een
kast. Chris ontwikkelde
eenvoudige plastic deeltjes die wel spontaan
complexe structuren vormen. Deze resultaten zijn
veelbelovend voor de bestrijding van virusziekten
en de productie van bijvoorbeeld zonnecellen en
computerchips. Hierover heeft hij een proefschrift
geschreven en een van de hoofdstukken hieruit
verscheen in het vooraanstaande tijdschrift Nature.

Zoals al in een eerdere Globaal is gemeld, vindt er
op donderdag 8 september een informatie/ informele avond plaats mbt mogelijkheid van huren in
Vierlingsbeek/Groeningen (anders dan via de
Stichtingen Wonen Vierlingsbeek). Deze avond is
openbaar en dus zonder (voor)aanmelding te bezoeken.

Chris is Vierlingsbeek altijd trouw gebleven, elk
jaar met Carnaval, Op de Tôffel of met de Kermis
is hij van de partij. Ook toen hij in Zweden
woonde kwam hij hiervoor naar Vierlingsbeek, om
samen met zijn vriendengroep feest te vieren. Ook
omgekeerd zoeken onze dorpsgenoten hem op in
Utrecht, Zweden of zelfs in New York waar hij een
deel van zijn onderzoek heeft uitgevoerd.

Hierbij de agenda:
1. Opening door Sjaak Verstegen mbt het doel van
de avond
2. Kees van der Kroon vertelt over wat hij in
3. Overloon gerealiseerd heeft alsook wat
kengetallen m.b.t. zijn huurders
4. Welke terreinen zijn er in Vierlingsbeek mogelijk beschikbaar als het komt tot het bouwen van
particulieren appartementen
5. We hebben een bouwkundige uitgenodigd die
wat kan vertellen, wat er zo komt kijken bij bouwen
6. Pauze
7. Open voor vragen / discussie
8. Conclusies en next steps

Chris vertrekt 8 augustus voor een half jaar uit
Nederland om per trein via Rusland en Mongolië
naar Azië te reizen. Ook daar zoeken zijn
Vierlingsbeekse vrienden hem op. Eind oktober
treffen ze elkaar in Bangkok waarna ze twee
weken in Thailand gaan reizen. In het voorjaar zal
Chris weer terugkeren naar Nederland.
Wij wensen hem een fijne en onvergetelijke reis
toe en alle goeds voor de toekomst.

Interesse, u bent van harte uitgenodigd.
Donderdag 8 september 20.30 uur
Joffershof

Fam Evers.

Heeft u vooraf nog vragen, opmerkingen, of zaken
die u graag aan de orde wilt laten komen op deze
avond, bel Sjaak Verstegen
06 2061 4609, hij staat u graag te woord.

Chris Evers gepromoveerd!

Arrangement bij de Buitenboel

Onze dorpsgenoot Chris Evers is woensdag 29 juni
aan de Universiteit Utrecht bevorderd tot doctor in
de scheikunde.
Chris is opgegroeid in Vierlingsbeek. Hij kwam er
29 jaar geleden ter wereld, heeft in Vierlingsbeek
op de basisschool gezeten waarna hij de middelbare school aan het Elzendaalcollege heeft afgerond. Daarna is hij naar Utrecht verhuisd waar hij
scheikunde heeft gestudeerd. Na drie jaar heeft hij
cum laude zijn bachelordiploma gehaald en werd
hij voor één jaar voorzitter van zijn studievereniging.
Hierna vertrok hij naar Zweden waar hij een tweejarige masterstudie aan de Universiteit in Lund heeft
afgerond.

Op 31 augustus kunnen belangstellenden mee op
excursie vanaf de Buitenboel in Holthees. De wandeling voert door het buitengebied van Holthees
en Vierlingsbeek. Beide dorpen hebben reeds een
lange geschiedenis en namen van weleer vind je er
nog steeds. De route gaat richting Maas en passeert de Vierlingsbeekse Molenbeek. Deze beek is
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en is
recent flink op de schop genomen. We volgen de
beek stroomopwaarts door de Ezelshemel en vanaf daar weer terug naar de Buitenboel. Men moet
goed ter been zijn, want de tocht van ruim 7 kilometer voert ook over hobbelige en smalle paadjes
die soms erg modderig zijn.

Na deze twee jaar is Chris weer teruggekomen naar
Nederland en heeft hij als onderzoeker en docent
gewerkt aan de Universiteit Utrecht. Daar bestudeerde hij eenvoudige bouwstenen die complexe
structuren vormen. De bouwstenen van virussen
zetten zichzelf in veel gevallen spontaan in elkaar
tot een virus. Niet-natuurlijke bouwstenen, zoals
planken, moeten echter met de hand of met ma-

Deelnemers verzamelen om 13.30 uur in de Buitenboel, Sleijbergweg 1 waar gestart wordt met een
kop koffie of thee. Om 14.00 uur begint de wandeling die tot ongeveer 16.00 uur zal duren. De excursie wordt afgesloten met een kop soep. De
kosten voor dit arrangement bedragen 5 euro.
Tip: trek stevig schoeisel aan neem de verrekijker
mee. Info: A. Aben, tel. 0485-383207.
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augustus om 14.30 uur in het Openluchttheater
Overloon. Kaarten kosten € 4,- en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Plus Verbeeten Overloon, bij restaurant Museumzicht en via de website
www.openluchttheateroverloon.nl. Ook aan de
kassa, zolang de voorraad strekt. De kassa is geopend vanaf drie kwartier voor aanvang van de
voorstellig. Adres: Museumpark 1, 5825 AM Overloon (ingang naast restaurant Museumzicht). Bij
slecht weer gaat de voorstelling door in gemeenschapshuis ‘de Pit’ in het centrum van Overloon.
Tot slot: Like het Openluchttheater op Facebook:
facebook.com/openluchttheateroverloon en blijf
op de hoogte van leuke acties, het laatste nieuws
en foto’s en filmpjes van de voorstellingen.

Circus Pip & Pelle
in Openluchttheater Overloon
Op woensdag 24 augustus om 14.30 uur wordt
het Openluchttheater in Overloon opgevrolijkt
door Circus Pip & Pelle. Een komische voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.
Er is circus in het dorp, maar wat een ramp! Alle
circusartiesten zijn ziek geworden. En dat nu ze
een speciale voorstelling willen geven voor de
postcentrale van Arie. Er zit niets anders op; Pip,
Pelle en Arie de Postbode moeten zelf een

Dertig dorpen kiezen voor
glasvezel

circusshow maken en alle artiesten gaan vervangen. De clowns, de acrobaten, dierentemmers, alles! Maar een circusvoorstelling maken is toch niet
zo makkelijk als gedacht… Het belooft een doldwaze boel te worden met veel humor, liedjes en
natuurlijk met Pip en Pelle! Tevens leren de kinderen alles over een circus. Wat is een dompteur? Waarom heeft een clown een rode neus?! En
waarom heet het eigenlijk "circus"?

Ruim 12.500 gezinnen en bedrijven (33%) in het
Land van Cuijk hebben zich in de afgelopen
maanden ingeschreven voor het glasvezelinitiatief
van LVCNET. De 30 kleinere kernen behalen
samen ruim 44%. Boxmeer, Cuijk en Grave
scoren lager met resp. 14, 11 en 17%.
Voorzitter Hugo Bens kijkt terug op een mooie
eindsprint, waarbij veel inwoners zich last minute
hebben aangemeld.
“Het aanlegplan gaan we de komende maanden
uitwerken.”
De voorzitter is trots op alle vrijwilligers.
“Dit is echt het resultaat van de gezamenlijke inzet
en enthousiasme. De afgelopen maanden hebben
deze vrijwilligers veel vrije uurtjes opgeofferd voor
LVCNET. Zo waren ze van de partij bij informatieen inschrijfavonden, maar konden geïnteresseerden
ook altijd met vragen bij ze terecht.
Echt geweldig!”

Prognose

Het definitieve percentage van aanmeldingen is
nog niet bekend. Bens benadrukt dat het om een
prognose gaat. “Het definitieve percentage kan
dus nog iets afwijken. Zo zien we in andere
glasvezelinitiatieven in het land het aantal
abonnementen tijdens de aanleg met 5-10%
doorgroeien.”

Vervolg

Kaarten en meer informatie

Voor LVCNET is nog veel werk te verzetten. “We
hebben nu abonnees die verspreid zijn over het

Circus Pip & Pelle vindt plaats op woensdag 24
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Geduld

hele Land van Cuijk; die gaan we allemaal in kaart
brengen om een goed aanlegplan te maken. Op
basis van dit plan weten we de kosten en kunnen
we concrete afspraken gaan maken over de
financiering. Zoals met de gemeentebesturen is
afgesproken, gaat dit geheel richting de
gemeenteraden, die een besluit over de uitvoering
en de garantstelling zullen nemen.”

Bens vraagt iedereen die zich aangemeld heeft
nog even geduld te hebben. “Eind van het jaar
verwachten we een besluit. De komende maanden
zullen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte
houden over de voortgang. Want natuurlijk kan
niet overal tegelijkertijd de schop in de grond“,
besluit hij lachend.

70-jarig bestaan van het koor.
Behalve het Groenings Koor zullen ook onze
“buurkoren” Vondel en Vomuzi optreden.
Ook een klein dameskoor uit Groningen komt de
feestvreugde verhogen.
Zet de datum vast in uw agenda!
Wilt u in dit nieuwe seizoen ook gaan zingen?
Kom het dan eens zonder verplichtingen
uitproberen bij het Groenings Koor.

Na een welverdiende zomervakantie starten de
repetities van het Groenings Koor weer op
maandag 5 september.

U bent van
harte welkom
op maandagavond.

Let op:
we repeteren dan niet zoals gebruikelijk in
De Zandpoort in Groeningen, maar in de
Joffershof te Vierlingsbeek. Aanvang repetitie is
om 19.45 uur.
Ons eerste optreden in het nieuwe seizoen zal zijn
op zondagmiddag 20 november. Dit wordt een
mooie, feestelijke middag ter gelegenheid van het
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Eerste lustrumeditie Kunst van
het Geloven in Boxmeer

VRIENDENMIX
KORFBAL - TOERNOOI

Voor de vijfde keer openen enkele kapellen in de
gemeente Boxmeer hun deuren voor kunst en
publiek. In de Mariakapel in Holthees, de Antoniusen Nicolaaskapel in Groeningen, het Kloosterhuis
en de St. Janstoren in Sambeek, de Nepomukkapel
in Boxmeer en in de biologische tuin van de
familie Siebers naast de oude Joodse
begraafplaats in Vierlingsbeek is opnieuw een zeer
diverse, soms ontroerende en verstillende, soms
confronterende verzameling hedendaagse
kunstwerken te zien binnen de prachtige ambiance
van deze vaak al eeuwenoude gebouwen.
Op vrijdag 26 augustus wordt de expositie officieel
om 19.30 uur geopend door mevr. W. Hendriks,
wethouder Cultuur in de gemeente Boxmeer, op het
plein voor de St. Janstoren en in de kloostertuin van
het Kloosterhuis in Sambeek. De opening wordt
muzikaal opgeluisterd door de Fanfare van de 4e
Hoedanigheid, en zal op zijn karakteristieke wijze
worden ingeleid door Rinke Nijburg, deelnemend
kunstenaar aan deze editie.

Het is bijna zover het VRIENDENMIX – KORFBAL TOERNOOI komt dichterbij....
KOM ALLEMAAL ZONDAG 28 AUGUSTUS NAAR
HET SPORTPARK SOETENDAAL OP HET KORFBALTERREIN.
VANAF EEN UUR OF 10.00 ZAL HET
GEZELLIGE SPEKTAKEL BEGINNEN...
KOM EN MOEDIG AAN..

De expositie is aansluitend in het weekend van 27
en 28 augustus, van 3 en 4 september en van 10
en 11 september te zien, steeds van 11.00 uur tot
17.00 uur. Er is een mooie fietsroute beschikbaar,
die het publiek langs landelijke dreven naar de
verschillende locaties leidt.
De tweejaarlijkse manifestatie 'Kunst van het
Geloven' wordt georganiseerd door de
kapellencommissie, waarin de exposerende
locaties met elkaar samenwerken. Primair doel is
het instandhouden van deze fraaie, vaak al eeuwen
oude kapellen, die nagenoeg allen niet meer in
gebruik zijn als kerkgebouw, maar wel de status
hebben van monument, en alleszins de moeite
waard om voor het nageslacht te behouden. Met
name door het organiseren van culturele activiteiten,
die veel bezoekers trekken, wordt de schoonheid
van deze monumenten onder de aandacht gebracht.
Bij de expositie Kunst van het Geloven gebeurt dit
door kunstenaars uit te dagen om op basis van
dit thema ruimte en kunst samen te laten gaan.
Voor de inrichting van deze expositie en voor de
keuze van de deelnemende kunstenaars heeft de
kapellencommissie samenwerking gezocht met
curatoren van twee musea uit onze omgeving en
met het kunstenaarscollectief Artoll uit Kleef.
Marijke Cieraad, curator van het Odapark, Center
for contemporary art, in Venray, Wouter Prins,
curator van het Religieus Museum in Uden en Dini
Thomsen van kunstenaarscollectief Artoll uit Kleef
hebben belangeloos meegewerkt aan de expositie.
Iedere curator heeft de zorg op zich genomen voor
de inrichting van twee locaties, en daarvoor de
kunstenaars benaderd, die ook belangeloos hun
werk in die locaties exposeren. Dat heeft geleid tot

Voor meer informatie check de DES site
www.des-vierlingsbeek.nl.
TOT ZIENS
Korfbalvereniging DES Vierlingsbeek
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‘Op de stoel van de rechter - toen en
nu’:
Wanneer/hoe laat: dinsdag 6 september
van 13.30-15.30 uur
Locatie:
Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC)
Adres:
Zuid-Willemsvaart 2,
’s-Hertogenbosch

Interactieve middag op de Citadel
tijdens Week van de Rechtspraak

Kruip in de huid van de rechter toen en nu
Altijd al een kijkje willen nemen in de rechtspraak van eeuwen geleden? Benieuwd hoe het
er vroeger en nu aan toe gaat tijdens een zitting? Tijdens de Week van de Rechtspraak, op
dinsdagmiddag 6 september 2016 van
13.30-15.30 uur, organiseert het Brabants Historische Informatie Centrum (BHIC) samen met
de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof
’s-Hertogenbosch de interactieve middag ‘Op
de stoel van de rechter – toen en nu’. Ontdek
en vergelijk vonnissen door de eeuwen heen.
Tijdens deze interactieve middag laten we je aan
de hand van voorbeelden zien hoe zaken vroeger
berecht werden. We geven je een inkijkje in de
manier van straffen door de rechtbank en het gerechtshof van eeuwen geleden. Hoe hoog waren
de straffen, welke woorden gebruikten de rechters
van toen en in welke gevangenissen kwamen de
overtreders dan terecht?
Bij deze leerzame bijeenkomst zijn ook enkele
rechters en raadsheren van de rechtbank en het
gerechtshof aanwezig om de vergelijking te maken
met hoe zij zaken nu behandelen en welke straffen
worden opgelegd.

Van kruimeldief tot moordenaar, van wanbetaler
tot vechtjas, je komt ze allemaal tegen in onze gevangenisregisters | Portret uit het register van ontslagen gevangenen. (fotocollectie BHIC)

Week van de Rechtspraak

De Week van de Rechtspraak vindt jaarlijks plaats
in september (dit jaar maandag 5 t/m zondag 11
september 2016). Tijdens deze landelijke week organiseren alle gerechten één of meerdere activiteiten voor het publiek. Dit jaar is het thema ‘De
rechter tussen staat en straat’.

Aanmelden

Altijd al willen weten hoe een rechter tot zijn/haar
oordeel komt, denkt over straffen en hoe de straffen door de jaren heen zijn veranderd of misschien
wel hetzelfde zijn gebleven? Meld je dan snel aan
voor deze gratis middag. Er zijn 60 plaatsen beschikbaar, dus vol is vol.
Je kunt je aanmelden via ons e-mailadres info@
bhic.nl, onder vermelding van ‘Week van de
Rechtspraak’. In de laatste week van augustus
sturen we je dan een mail met alle praktische informatie over deze middag.
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Treffer

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

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

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.
Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

TE HUUR
Luxe (nieuw) appartement ca. 85 m2
Merletgaarde 28A, Vierlingsbeek

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

Prijs op aanvraag, 06-53883255
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UW INTERIEURSPECIALIST
BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE | KLEUR- & INTERIEURADVIES

Tapijtreiniging
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)

bouwadvies en -begeleiding

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

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

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
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Gradje Tweewielers
Vierlingsbeek
Nieuw Bikkel Dealer
Testmodel aanwezig

Bikkel Ibee T2

Bikkel BT

Meerderen modellen verkrijgbaar
Voor al u fietsreparatie
De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

ssen
Propaangasfle
g
5 kg en 10,5 k

• 5 kg (Dinfles) - €15,• 10,5 kg - €24,Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00 • Zaterdag op afspraak
Molenweg 2 • 5821 EA Vierlingsbeek • Tel: 0478-561541 • www.mar-oil.nl
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NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Warme Bakker Degen

Op zoek naar opvang voor uw kinderen?

Reclame: 23 t/m 27 augustus
● ¾ Zomervlaai € 8,35
● Spelt donker brood € 1,85
● 4 Zomerbolletjes + 1 gratis

Bent u op zoek naar
kinderopvang en kiest u
voor een gastouder? Sinds
kort ben ik in het bezit
van de gespecialiseerde
diploma´s om Gastouderopvang te gaan doen
bij mij thuis in Maashees. In het verleden heb
ik verschillende oppaskinderen gehad en sinds
een paar jaar verzorg ik op de basisschool in
Maashees de tussenschoolse opvang. Bent
u op zoek en wilt u meer informatie kunt u
me mailen susanne-henk@ziggo.nl of bellen
0620464493

Maandag 22 augustus zijn wij gesloten.
Dinsdag 23 augustus tot 13.00 uur open.
Reclame: 29 augustus t/m 3 september
● Appel nougatine karamel € 10,35
● Rozijnenbrood klein € 1,85
● Zonnebrood € 2,30
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Minder mobiel?

Susanne van Bommel

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

Ook dan kunt u op ons rekenen!

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
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Bezoek ook onze
installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

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

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

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

Wellness & Beauty

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

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

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

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






Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag







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

Opzoek naar nieuwe meubels?
Neem eens contact op met ons. Wij maken
meubels speciaal voor u op maat.

Schootsveld 5

Vierlingsbeek

0478-632232

Uw gezondheid... mijn zorg!
Restaurant - Grand café - Proeverij

reflexzonetherapie

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Voor al uw bedrijfsuitingen!

BROEREN

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

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

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

Boukje Weel

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

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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Maak nu uw afspraak voor:,
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Mulders Auto's'
www.muldersautos.nl

Judith Rouwens

Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
Open dagelijks:
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722
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E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

', \

J

