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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

9 september 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 17       3 september 2014

VONDELNIEUWS
“130 jaar Vondel”

Zoals altijd werd ook dit jaar het repetitie- seizoen 
van Vondel voor de zomervakantie, weer plezierig 
afgesloten. De Leo’s die zich dit keer met de orga-
nisatie van deze maandagavond hadden bezig ge-
houden, knutselden samen een aangenaam en af-
wisselend programma voor de Vondelleden en hun 
partners. Zelfs voor goed weer was gezorgd toen 
bij Concordia op de fiets werd gestapt, voor een 
boeiende route over een nog onbekend parkoers 
met onbekende bestemming. Slechts één drin-
gend advies werd er voor vertrek gegeven.
“Let onderweg goed op de omgeving waaraan je 
voorbij komt, het kan later vanavond nog van pas 
komen”. Via een wat minder voor de hand liggen-
de route door het afwisselende Vierlingsbeekse, 
Groeningse, Vortumse en Mullemse landschaps-
schoon, arriveerde de fietskaravaan tenslotte in de 
“Ezelgasterij” in Groeningen voor een gastvrij ont-
haal. Opgewacht door ezels, en familieleden van 
een zeer bijzondere Vondeljubilaresse. 
Wil Cuijpers ontving er namelijk de gouden Von-
delspeld, voor haar vijftigjarig lidmaatschap. 
Een niet allerdaags gebeuren, dat nog extra ca-
chet kreeg, toen bleek dat er ook twee jubilares-
sen waren die de veertig jaar bij Vondel hadden 
vol gemaakt, namelijk Bea Pingen en Marijke 
Pickkers.

Drie dames, samen goed voor 130 jaar historisch 
Vondels zangplezier.
Een uniek gebeuren dat gelukkig illustratief is voor 
de koortrouw van menig Vondellid.
Iets om als koor fier op te zijn.

Later terug bij Concordia in Vierlingsbeek werden 
de zangcarrières van de jubilaressen, met muziek, 
zang en cabareteske terugblikken, nader onder de 
loep genomen, waarbij met name de koordames 
zich presenteerden.
Oplettende fietsers konden tenslotte in een quiz 
met zeer originele vragen nog scoren voor een 
waar  prijzenfestival, waarvoor de attributen weer 
door de penningmeester Frans Thijs belangeloos 
werden afgestaan.

Concertagenda

Inmiddels zijn de eerste repetities van het nieuwe 
seizoen al weer geweest.
Vondel wil op een uitwisselingsconcert, op zater-
dagavond 1 november a.s. namelijk goed voor de 
dag komen.
Dit “Herfstconcert” in zaal A.C. Zalzershaof,
Zalzerskampweg 64 in Hout-Blerick, met 
“Vivace” aldaar en “Erato” uit Blitterswijck
zal namelijk veel nieuw repertoire bevatten.

Daarna staat in ieder geval het Kerstconcert op 
20 december a.s. in het Koningskerkje in 
Vierlingsbeek weer op het programma.

Houdt u ook van muziek en gezelligheid, dan bent 
u altijd welkom als zanger(es) bij Vondel, ook als 
een vijftigjarig jubileum, gelet op uw huidige leef-
tijd, er waarschijnlijk niet meer in zal zitten.
Wij willen u graag ontmoeten.
Kom daarom gerust eens bij Concordia binnenlo-
pen op een maandagavond om sfeer te proeven 
of neem contact op met een Vondellid bij u in de 
buurt.   

De voorzitter,
Martin van Rijswijck. 
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Van de redactie:
●	 Voor het zuiden van ons land dan toch een 

record: de natste zomer óóit! Daar krijgen wij 
af en toe ook wat van mee.... Maar elk na-
deel heeft ook zijn voordeel: met "honden-
weer" is er ook geen hond buiten én we 

 hoeven de tuin niet te sproeien!
●	 Bewoners van de Staaiweg zorgen er samen 

met de gemeente voor dat de blikvanger 
 (No WaYste ) geleegd wordt. Mocht U de 

blikvanger nog niet gezien hebben... U kunt 
hem écht niet missen, hij is namelijk knal-
rood! Kijken of de (school-)jeugd nog kan 
mikken... Een prima plaats overigens waar-
door afval dumpen hopelijk ook niet voor zal 
komen.

●	 Kermis Groeningen: 4 dagen kermis met een 
programma voor jong en oud!. Veul plezier!!

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/ zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek. Voor meer 
info: zie  www.bibliobeek.nl
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-instal- 
  latie 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: Ochtendglorenconcer
  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-instal- 
  latie  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
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
16 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag  
  i.s.m. Korfbalver. DES en 
  Sinterklaascomité
16 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);  
  inschrijven vanaf  20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert    
  i.v.m. 140-jarig jubileum van de 
  harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering    
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het 
  Koningskerkje
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus   
  weer bellen.
2015:
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
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17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
15-17 feb 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
5 juli Symphonica in Sporto: Grande  Finale
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
  grens”

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

Vieringen 
en 
intenties  

september -
oktober

7 september:
kerk Vierlingsbeek: geen viering
10.30 uur: kerk St. Anthonis: eucharistieviering. 
Afscheid van pastoor Kerssemakers.
In verband met deze afscheidsviering is er in dit 
weekend in de hele parochie Maria Moeder van de 
Kerk geen andere viering.

13 september:
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering

21 september:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: Oogstdankviering,  
eucharistieviering
Intenties: overl. fam. Elbers-v.d. Cruysen, Marie 
Roosen-Theunissen namens parochie, mej. Van 
Well, Wies Stoffelen-Smits namens parochie, 
Mariek Litjens-Hilkens, Gerrit Heynen vanwege 
verjaardag.

27 september:
kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering

5 oktober:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
Intenties: Toos en Dries v.d.Bosch- Elbers.

11 oktober:
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering.
     
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

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

Jaarlijkse oogstdankviering op zondag  
21 september om 10.30 uur in de 
St. Laurentiuskerk te Vierlingsbeek.

Thema: Bidden en danken voor al wat de aarde 
ons te eten en te drinken geeft.
“Bidden wij dat wij ons dagelijks voedsel en onze 
dagelijkse drank weten te waarderen, dat we nooit 
vanzelfsprekend uitgaan van de aanwezigheid van 
schoon drinkwater en voedsel om onze dorst te 
lessen en onze honger te stillen. Dat wij voedsel  
en drank blijven ervaren als gave van God”.

Wij nodigen U van harte uit voor deze eucharistie-
viering, waarin onze nieuwe pastoor van der Sluis 
zal voorgaan. Na afloop kunt U genieten van een 
kop koffie en krentenbood.
Van harte welkom!

Pastoraatsgroep Vierlingsbeek-Maashees.

Graag willen wij iedereen bedanken 
voor hun blijken van medeleven 

na het overlijden van 
mijn lieve man, onze pap en trotse opa

BERT RIJNEN
Het is voor ons een grote steun geweest.

Daarvoor onze oprechte dank.

Lea Rijnen

Edwin en Chantal 
Josje, Daantje
       
Yvonne en Eddy
Jort, Fenne



4

BUITEN DE DORPSRENZEN (66)
 
De postman had hulp nodig, zei hij tegen het hoofd 
van de boekhouding. Had die niet iemand om hem 
op het eind van de dag een uurtje te helpen met het 
frankeren van brieven?
Het hoofd van de boekhouding hield aanvankelijk 
de boot af. De postman moest zijn werkzaamhe-
den beter indelen zei hij en niet overal staan te ou-
wehoeren. Mopje hier, grapje daar, roddeltje overal. 
Hij was prima op de hoogte, zei hij, superieur met 
zijn balpen klikkend. Hem draaiden ze geen rad voor 
ogen, anders had hij het niet zo ver geschopt, hier 
ten burele. 
Toen de postman dreigde dat de facturen van de 
boekhouding te laat de deur uit zouden gaan tapte 
de boekhoudchef uit een ander vaatje.
De postman kreeg de hulp waarom hij gevraagd 
had.
Maar hij had liever iemand anders gehad dan het 
meisje dat hij in de maag gesplitst kreeg. Hij moest 
het er echter mee doen. Een gegeven paard kijkt 
men niet in de bek.
Wat eraan mankeerde? Eigenlijk niet zo heel veel, 
maar tot voor kort had zij de eigenaardige gewoonte 
haar gebruikte zakdoekjes niet in haar tasje te stop-
pen en mee naar huis te nemen, maar te wassen in 
de wasbak bij de damestoiletten en deze vervolgens 
te drogen te hangen op de verwarming op kantoor. 
Zij was echter niet grondig genoeg te werk gegaan. 
Op de witte stof  tekenden zich aanvankelijk grillige, 
groene motiefjes af. Door de hoge temperatuur van 
de verwarming namen deze echter na verloop van 
tijd een andere vorm aan en veranderden in kleine, 
glinsterende bolletjes. Lovertjes. Eigenlijk best wel 
sjiek, als je tenminste niet wist uit welk materiaal ze 
bestonden en hoe ze tot stand gekomen waren.
Toen haar collega’s haar opmerkelijke activiteiten 
in de gaten kregen, was het daarmee natuurlijk snel 
afgelopen. Het werd gemeld bij de boekhoudchef 
en deze greep in, zij het aarzelend. Hij was namelijk 
bevriend met haar vader en kegelde wekelijks met 
hem in Hotel Esser aan de Steenstraat.

De toegewezen frankeerjuffrouw was een jaar of 
achttien. Net van het meisjespensionaat af, klaar 
voor een hogere opleiding. Kroeshaar met een lint. 
Bol, bleek gezicht. Nette, hooggesloten kleding. 
Perfect verzorgde handen en vingernagels. Haar 
neus snoot zij nog steeds in hagelwitte zakdoek-
jes. Stopte die daarna toch maar in haar modieu-
ze, lederen tasje. Hooghartig, verwaardigde ons met 
geen blik. Ze zat hier alleen maar om een zakcentje 
bij te verdienen, niet om vrienden te maken. Die had 
zij al genoeg, in de betere kringen. Pogingen onzer-
zijds een dialoog op gang te brengen strandden op 
haar ijselijk stilzwijgen. Haar lichaamstaal schiep een 
onneembare barricade tussen haar, dochter van 
een geslaagd en gerespecteerd zakenman en ons, 
nakomelingen van onbetekenende, armoedige keu-
terboeren.
Zij ontnam ons ons allerlaatste restje eigenwaarde.

Zo ging men niet met ons om!
Wij besloten haar een kool te stoven. 

Haar gewoonten inmiddels kennend, wisten wij dat 
het allereerste wat zij deed als zij binnenkwam, het 
uitvoerig oplichten van haar rok was, zodat deze 
over de stoel heen viel. Dit waarschijnlijk teneinde 
het kreukelen van het kledingstuk te voorkomen.
Wij hadden alle reden om aan te nemen dat haar zit-
vlees slechts gescheiden was van de stoel door een 
onderbroek. Dat kwam goed uit in onze plannen.
Op de harde, houten stoel lag altijd een stuk vilt, 
dat eigenlijk bestemd was als onderlegger voor de 
schrijfmachine, maar thans dienst deed als kussen.
Dat hielden wij op zekere dag langdurig onder de 
kraan en legden het weer op de stoel.
De tijdelijke hulp kwam binnen. 
Aangezien zij ook nu weer het hoofd in de wolken 
droeg, zag zij niet dat het stuk vilt een donkerder 
kleur had dan gewoonlijk.
Argeloos ging zij zitten, nadat zij gewoontegetrouw 
haar rok had uitgewaaierd.
De postman en ik vermeden het elkaar aan te kijken, 
bang als we waren ons lachen niet te kunnen hou-
den.

Wordt vervolgd.
Nelson.

Ze zien los!!!
Onder dat motto vertrokken zondag 24 augustus 
alle deelnemers bij de Bèkse Bruggenloop. Mede 
door de bezielende gespreksleiding van Ferry 
Verkaart en Ron Daal kwamen er in totaal 282 men-
sen in beweging. Het plezier, het enthousiasme en 
de sportieve drang om te presteren zorgden ervoor 
dat Beek letterlijk en figuurlijk in beweging kwam. 
De weergoden waren ons deze dag goed gezind 
aangezien het bijna de hele dag droog bleef. We 
zijn erg blij met het grote aantal kinderen dat dit jaar 
mee deed aan de kidsloop. 

De kinderen en de hardlopers werden vooraf in het 
zweet gewerkt tijdens de warming-up door Esther 
Buunen van Stg Doejemee en Rianne Seykens van 
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Bootcamp Power Venray. Met opzwepende mu-
ziek van Malibu sound & light zorgden zij er per-
soonlijk voor dat de kinderen en hardlopers klaar 
waren om een goede prestatie neer te zetten. 
Vele wandelaars maakten ook gebruik van de 
mooie wandelroute. 
 
De groepsestafette was dit jaar voor het eerst op-
genomen in de Bekse Bruggenloop en was direct 
een succes. Zes teams gingen deze uitdaging aan.  
Met de opbrengst van de groepsestafette onder-
steunen we dit jaar de stichting Kinderen Kanker-
vrij www.kika.nl. De stichting Kinderen Kankervrij 
financiert onderzoek naar neuroblastomen; de bij 
kinderen meest voorkomende buiten de schedel 
gelegen tumor. Een vorm van de vreselijke ziekte 
kinderkanker.

In het kader van Symphonica in Sporto werd de 
Bekse Steppenronde als afsluiting van deze spor-
tieve dag georganiseerd door Bibliobeek/Beek Be-

weegt en het comité Oranje Boven. Na een cre-
atieve warming up van Rik Geurts gingen zeven 
teams onder dreiging van donkere wolken en een 
kleine regenbui de strijd met elkaar aan en step-
ten vol enthousiasme over het speciale parcours. 
Onze enige echte Bekse Steppenronde-miss reik-
te de medailles uit. 
 
Gedurende de hele dag was er op het plein ook 
een sportmarkt. Sportverenigingen en/of organisa-
ties konden zich promoten tijdens deze dag.  
Wij danken alle vrijwilligers en betrokkenen die 
meegeholpen hebben om van de 2e editie van de 
Bekse Bruggenloop een succes te maken.  
 
Het was een geweldige sportdag waarbij vele 
mensen in en rondom Vierlingsbeek hebben kun-
nen laten zien wat ze in huis hebben. We willen ie-
dereen daarom ook veel succes toewensen bij de 
trainingen voor de Bekse Bruggenloop van vol-
gend jaar. 
Foto’s en uitslagen zijn te zien op 
www.bibliobeek.nl en 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl.
Sportieve groet en tot het volgend jaar 
Organisatie Bekse Bruggenloop

VANNACHT NAAR DAG
Ochtendglorenconcert door Quirine Melssen (in 
het kader van de kunstmanifestatie Kunst van het 
Geloven)
Zondag 7 september
6 uur ’s morgens  in het Koningskerkje

Tijdens eerdere edities van Kunst van het Geloven 
bleek het ochtendgloren- of dageraadconcert in het 
Koningskerkje steeds opnieuw een heel bijzondere 
ervaring. Dus heeft Kunst van het Geloven ook dit-
maal het vroege concert op het programma staan. 
Het vermaarde concert start in het donker, in alle 
vroegte, een uur voor zonsopkomst en is een bele-
ving van het licht worden. Een beleving, die eigen-
lijk al begint met de stilte van het opstaan thuis. De 
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stilte onderweg, de straten die nog niet wakker zijn. 
Het stille donker bij het binnenkomen. Tijdens het 
concert valt geleidelijk aan steeds meer licht naar 
binnen door de ramen van het kleine kerkje.

Na afloop is er een gezamenlijk ontbijt.

Zangeres/actrice Quirine Melssen voert ons in een 
muzikale vertelling door de schemer:
het gebied tussen dag en nacht, oorlog en vrede, 
licht en donker. Het verhaal van haar moeder tij-
dens de oorlog in de nacht op de vlucht, inspireer-
de Quirine tot deze voorstelling, een performance 
met indringende ervaringen van gewone mensen 
vervlochten met liederen. 

Hoe kom je door de nacht?
Hoe kom je uit de nacht?
Hoe kom je uit de oorlog?
Hoe ga je verder?

“Kijk, het is licht geworden.
Laten we naar buiten gaan.
Laten we vannacht naar dag gaan.”

Quirine Melssen is een klassiek geschoolde so-
praan die ontroert met haar levendige expressie. 
Vannacht naar Dag is een gevoelige voorstelling 
over de transformatie van donker naar licht.

Quirine Melssen:         Zang en tekst
Susanne Degerfors:    Cello
Eddy van Dijken:          Piano
Wim Selles:                   ºRegie

N.B.
Evenals alle exposities tijdens Kunst van het Gelo-
ven is het dageraadconcert gratis toegankelijk.
Om de kosten te kunnen dekken wordt na afloop 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aangezien het Koningskerkje niet zo groot is, is 
het verstandig om te reserveren:
info@koningskerkje.nl
Telefoon: 0478-631401

Zie ook:
www.quirinemelssen.nl
www.facebook.com/KunstvanhetGeloven
www.koningskerkje.nl

Meidensportdag 2014
Op 17 september a.s. zal voor de tweede keer de 
Meidensportdag plaatsvinden, speciaal voor alle 
meiden van groep 3 t/m 8!  
Tijdens deze middag maak je kennis met diver-
se sporten van lokale verenigingen. TV Vierlings-
beek en TC Loonse Duinen, Volharding, MVC’64 
en DES zijn op deze middag aanwezig. Daarnaast 
kan men deelnemen aan een beautyworkshop ver-
zorgd door Kapsalon en Nagelstudio José! Plus 
Verbeeten zal zorgen voor een gezond tussen-
doortje.
De Meidensportdag vindt plaats op Sportpark 
Soetendaal in Vierlingsbeek. Je wordt tussen 
13.15-13.30 verwacht, om 13.30 start het pro-
gramma. Rond 16.30 uur zal het programma afge-
lopen zijn. 
Heb jij zin in een sportieve middag, samen met je 
vriendinnen? Meld je dan snel aan via www.sjors-
sportief.nl 
Ouders die deze middag willen helpen door een 
van de jongere groepjes te begeleiden, zijn van 
harte welkom! Opgeven kan via 
esther@doejemee.nu
DOE JE MEE?!
Mede mogelijk gemaakt door:

 

 
 

 

 

 GIRLS ONLY 
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Oogstdankviering   
samen met de Zonnebloem
Op 21 September  om 10.30 uur  vieren we de 
Oogstdankviering samen met Maashees en de 
Zonnebloem.

Vierlingsbeek/Groeningen

Bezoek Kevelaer:
Donderdag  21 augustus brachten 51 personen van 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen en KBO Maashees 
een bezoek aan Kevelaer. Na dagen van regen en 
buien was het deze dag een prachtige fietsdag met 
vooral ’s morgens volop zon. Zeer tevreden en vol-
daan kijken we terug op deze geslaagde dag.

Fitness voor senioren:
Woensdagmiddag 3 september start bij Wouter van 
Dongen Fitnesscentrum een tweede groep met fit-
ness onder begeleiding. De tijden zijn:  1e groep 
van 13.00 - 14.00 uur, 2e groep van 14.30 – 15.30 
uur. Zolang er plaats is, kunt u ten alle tijden instro-
men. Neem daarvoor contact op met Wouter van 
Dongen, tel. 632190

Soos inloopmiddag:
Elke donderdag is er een soos inloopmiddag in ge-
meenschapshuis Joffershof. Hier kan men kaarten, 
sjoelen, rummikubben of iets dergelijks. Ook voor 
een kopje koffie of thee bent u van harte welkom. 
De middag is van 13.30 uur tot 16.00 uur in de ont-
vangstruimte. Degene die eerder in Merlet gingen 
kaarten zijn ook van harte welkom. 

Gezamenlijk eten:
Het eerstvolgende gezamenlijke diner wordt gehou-
den bij pannenkoekenrestaurant ‘t Genot te 
Vierlingsbeek op woensdag 10 september om 
17.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk.

Fietsmiddag:
Voor donderdag 18 september is er een fietsroute 
uitgezet van ± 25 km. We vertrekken om 13.30 uur 
bij de kerk. Deze middag wordt u door de KBO ge-
trakteerd op koffie/thee met vlaai. Opgeven is niet 
nodig. Wel tijdig aanwezig zijn

Dagreis Futureland: 
Vrijdag 19 september wordt nogmaals een dag-
reis naar Futureland (Maasvlakte 2) in Rotterdam 
georganiseerd, deze keer in samenwerking met 
KBO Overloon. Informatie kunt u inwinnen bij Maria 
Rouwens, tel. 631919.

Koersballen:
Op woensdagmiddag wordt van 14.00 tot 16.00 uur 
koersbal gespeeld in gemeenschapshuis Joffers-
hof. Interesse?  Kom eens een partijtje meespelen!!

Kienen:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 12 september.  Aanvang: 14.00 uur. 

De vaste activiteiten van de KBO zijn:
Jeu de Boules op dinsdagmiddag van 
13.30-15.30 uur bij Concordia Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 
14.00-16.00 uur in het Joffershof  Info 631986
Fitness in fitnesscentrum van Dongen van 
13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur         
 Info 632190
Soos inloopmiddag op donderdag van 
13.30-16.00 uur in het Joffershof
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
Wilt u lid worden, meldt u aan op 
www.kbo-vierlingsbeek.nl, stuur een mailtje naar 
kbovierlingsbeek.groeningen@home of bel het 
secretariaat 631919

Dinsdag 9 September
Najaarsontmoeting
Op deze avond wordt het programma van 
september t/m december uitgelegd. 
Daarna spelen we met alle leden een “Crazy Quiz”.

Locatie:  De Wildeman
Aanvang:  19.30 uur

Woensdag 17 september
Excursie naar Kliniek Via Sana in Mill 
Om 19.00 uur krijgen we een rondleiding van on-
geveer 1,5 uur. Daarna is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken.

Locatie:  Kliniek Via Sana in Mill
Vertrek:  18.30 uur ‘t Vrijthof
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Ook in het najaar van 2014 gaat Indigo Brabant in de 
regio Land van Cuijk preventieve cursussen uitvoe-
ren om mensen met psychische klachten en hun 
naasten te ondersteunen. 

Psychische Problemen in de Familie:
Naasten en familieleden van mensen met psychi-
sche problemen kunnen in deze cursus o.a. leren 
hoe ze kunnen omgaan met moeilijke situaties en 
hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Anders reag-
eren heeft vaak een positieve invloed op degene met 
psychische problemen, waardoor meer rust ontstaat. 
10 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.
Start: dinsdagavond 7 oktober, in Boxmeer of 
Cuijk.

KOPP groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar: 
Een kind bij wie één of beide ouders ernstige psychi-
sche of psychiatrische problemen heeft, merkt hier 
altijd iets van. Ouders zijn in het leven van kinderen 
de belangrijkste personen. Sommige kinderen ont-
gaat niets; hoe klein ze ook zijn. Het is belangrijk dat 
er extra aandacht is voor deze kinderen. Daarom 
organiseert Indigo Brabant een groep speciaal voor 
deze kinderen.
In de groep krijgen de kinderen informatie aangebo-
den en leren ze vaardigheden om beter met de situ-
atie om te gaan. De groep komt 6 tot 8 keer bij 
elkaar en voor ouders wordt een ouderavond geor-
ganiseerd. 
Start: dinsdagmiddag 7 oktober van start van 
16.00 tot 17.30 uur in Cuijk of Boxmeer. 

Slapen doe je zo!: 
Voor volwassenen en ouderen met slaapproble-
men. 
In deze training worden vaardigheden aangeleerd 
waardoor u beter kunt slapen. Een cursus van 6 
bijeenkomsten voor mensen met slaapklachten.                
Start: dinsdagmiddag begin oktober in Cuijk. 

Denk je wel:
Als u veel piekert dan kan deze cursus u helpen om 
anders te leren denken!  ‘Denk je wel’ is een korte 
cursus van 4 bijeenkomsten voor mensen met pie-
kerklachten. Start najaar 2014

Druk, druk, druk:
Door anders om te gaan met stress krijgt u weer tijd 

om te ontspannen. Korte cursus voor mensen die 
positiever in het leven willen staan en weer willen 
genieten. Start najaar 2014

Kennismakingsgesprekken vinden in augustus en 
september plaats. Voor alle cursussen geldt dat 
deelnemers slechts de materiaalkosten betalen vari-
erend van 15-35 euro.  

Aanmelding en informatie: 
Voor aanmelding en informatie kan contact wor-
den opgenomen met het secretariaat van Indigo 
Brabant, telefoon: 0413-74 50 90 of  
e-mail: preventieoost@indigobrabant.nl

Open dag 
Hobbycentrum 
Boxmeer

Op zaterdag 27 september 2014 zet het Hobby-
centrum Boxmeer de deuren open en wil laten zien 
hoe mooi dit centrum is geworden. Na een grote 
verbouwing door veel vrijwilligers is het hobbycen-
trum nu vrijwel volledig ingericht en is er een prach-
tige sfeervolle ruimte ontstaan. Met ondersteuning 
van o.a. het Oranjefonds, het Skanfonds, de Stich-
ting  Steunfonds Ouderen Boxmeer en de Rabo-
bank is er een prachtig hobbycentrum ontstaan. 
Ouderen, jongeren en mensen met een beperking 
zijn hier van harte welkom en kunnen met diverse 
hobby’s kennis maken. Het Hobbycentrum heeft 
als doel mensen de gelegenheid te bieden elkaar 
te ontmoeten en hun hobby uit te oefenen. Denk 
hierbij aan hout- en metaalbewerking, lassen, tiffa-
ny, modelbouw, schilderen, boetseren, kaarten ma-
ken, boekbinden, zilversmeden, edelstenen bewer-
ken etc. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar en voor 
iedereen uit Boxmeer en omstreken. In het Hobby-
centrum staan de machines en hulpmiddelen voor 
u klaar. Er is een groot aantal hout- en metaalbe-
werkingmachines aanwezig; ook een professioneel 
lasapparaat behoort tot de inventaris. Handig voor 
de mensen die daarvoor thuis (te) weinig plaats 
hebben. Het is de bedoeling dat u uw eigen hob-
bymaterialen meebrengt, maar er zijn tegen een re-
delijke vergoeding basismaterialen aanwezig. Ook 
wanneer u een nieuwe of andere hobby zou willen 
beginnen bent u van harte welkom. 
Tijdens de openingstijden van het Hobbycentrum 
is er altijd een deskundige vrijwilliger aanwezig. Dit 
zijn enthousiaste vrijwilligers die graag de kennis en 
ervaring van hun eigen hobby met u willen delen. 
En natuurlijk leren hobbyisten ook van elkaar.

U bent van harte welkom op 27 september tussen 
10.00 en 16.00 uur. De koffie staat klaar! Kom een 
kijken en proef de gezellige sfeer. Bekijk ook eens 
onze website www.hobbycentrumboxmeer.nl voor 
meer informatie.

Daarom willen wij al de gasten van de Zonne-
bloem uitnodigen om deze oogstdankviering  bij te 
wonen in een prachtige versierde kerk.

Daarna drinken wij gezamenlijk een kopje koffie.  

Graag tot ziens op 21 September om 10.30 uur
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Open atelierroute Kunstkolk 
Gemeente Boxmeer
Op zaterdag 13 en zondag 14 september 2014  
vindt voor de 8e keer de open atelierroute van het 
kunstcollectief de Kunstkolk in de gemeente 
Boxmeer plaats.  

Een grote variatie aan kunst is op een aantal plaat-
sen in de gemeente te bewonderen. De meeste lo-
caties hebben, net als vorig jaar, meerdere kunste-
naars. Op enkele plaatsen zijn ook dit jaar weer  
gastexposanten aanwezig. In het gemeentehuis is 
in de vorm van een overzichtsexpositie werk te be-
zichtigen van elke kunstenaar en gastexposant. De 

OOGSTDAG IN VORTUM MULLEM
ZATERDAG 6 SEPTEMBER 
13.00-17.00
Stel je voor: … een stille morgen, dauwdruppels 
op het gras, in de verte zingt een koekoek en jij zet 
de riek in de grond en wipt een bos lekker ruikende 
worteltjes omhoog. Dan loop je nog even langs de 
sla, maar onderweg blijf je toch nog even snoepen 
bij de frambozen… 

Heeft u de verse biologische groenten van de 
oogsttuin ‘In het Volle Leven’ in Vortum Mullem 
al ervaren? In deze tuin, vlakbij de Sint Jansbeek, 
kun je hier het hele jaar rond zelf je groenten, krui-
den, bloemen en fruit oogsten. Allemaal puur na-
tuur en onbespoten! Wij nodigen u uit om ook te 
komen genieten van de rust op deze mooie plek, 
waar de tijd even helemaal stil staat. Op zaterdag 
6 september kunt u kennis maken met onze tuin. 
De tuinder geeft op die dag gratis rondleidingen. 
Ook is er de mogelijkheid tijdens de rondleiding 
voor een klein bedrag een volle mand groente te 
oogsten. Daarmee ervaar je nog beter wat dat ei-
genlijk is ‘een oogsttuin’. Ook voor kinderen is er 
een mooie oogstmand die ze zelf mogen vullen. 
U bent op deze Oogstdag van harte welkom! 

Adres van de tuin: 
In het Volle Leven 
Brembroeken in Vortum Mullem.
Informatie: 06-17127136 of www.inhetvollele-
ven.nl

bezoeker kan daardoor in één oogopslag zien wel-
ke locatie interessant lijkt om te bezoeken. 

Een nieuw onderdeel van de open atelierroute is de 
zogenaamde secret box. Dit zijn kleine dozen 
(25x25x10cm) die door de kunstenaars op geheel 
eigen wijze worden gevuld. Dat  kan in zijn/haar ei-
gen discipline zijn of het kan een geheel eigen in-
vulling krijgen. De fantasie krijgt hier ruim baan. Het 
“geheime” schuilt erin dat de maker geen handte-
kening achterlaat. Na de expositie wordt de maker 
van elke doos bekend gemaakt. De secret boxes 
zijn voor een bedrag van € 25,- te koop. De op-
brengst is bestemd voor de organisatie van deze 
kunstroute. 

De opening van dit evenement vindt  plaats op vrij-
dag 12 september om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Alle kunstenaars zullen hier dan aanwezig zijn.  
Ook u bent van harte welkom om onder het genot 
van een drankje de opening bij te wonen. En om ui-
teraard met de kunstenaars van gedachten te wis-
selen over de expositie. Evenals vorig jaar zal de 
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Ontspanningsweekend voor man-
telzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg en de landelijke 
stichting Op Kracht organiseren van 17-19 
oktober 2014 een ontspanningsweekend voor 
mantelzorgers uit het Land van Cuijk. Het 
weekend is voor mantelzorgers, die even af-
stand willen nemen van de zorg en nieuwe 
energie willen opdoen. 

De dagelijkse zorg voor een chronisch zieke part-
ner, kind of ander familielid kan een zware taak zijn. 
In vele gevallen blijft er voor de mantelzorger geen 
of weinig tijd over voor hobby’s, ontspanning, so-
ciale contacten of vakantie. Terwijl het juist voor 
de langdurige mantelzorger belangrijk is om af en 
toe eens even de zorg los te kunnen laten. Even af-
stand nemen, even nieuwe energie opdoen, even 
wat tijd voor zichzelf nemen.

Het weekend zal plaatsvinden in het mooi gelegen 
Hotel Boschoord te Oisterwijk.  
Het betreft een geheel verzorgd weekend incl. eten 
en activiteiten. 
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 75,-  en 
ook de reiskosten zijn voor eigen rekening. Erva-
ringsdeskundige begeleiders bieden een program-
ma aan met ruimte voor creativiteit en ontspanning.

Na inschrijving wordt er contact opgenomen voor 
een intake gesprek. Het kan lastig zijn om degene 

Kunstkolk de opening weer  opluisteren met een lu-
dieke act. In het gemeentehuis is een gratis route-
beschrijving verkrijgbaar waarin alle informatie op-
genomen is over de betreffende locaties. 

De openingstijden van gemeentehuis en ateliers zijn 
op zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur. Meer 
informatie over de kunstroute of over de kunstkolk 
en haar leden kunt u vinden op www.kunstkolk.nl 

Open atelierroute Kunstkolk Boxmeer
13 en 14 september 2014 van 11.00 - 17.00 uur
Opening: 12 september 20.00 uur 
Plaats: Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 
5831 JX Boxmeer
www.kunstkolk.nl 

voor wie gezorgd wordt achter te laten. Tijdens het 
gesprek kan er ook worden gekeken naar moge-
lijkheden voor overname van de zorg die het beste 
aansluiten bij de persoonlijke situatie. 
            
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Land van 
Cuijk per telefoon: 0485-846739 per email: 
info@mantelzorglvc.nl of via de website: 
www.mantelzorglvc.nl                                                                      
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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                                                   

 
 

 

Gevonden 25-8
..... een huissleutel 

met blauwe flesopener en....?

Udo de Boyestraat 6 tel. 0478-631835.

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1            E-mail: jannillesen@ziggo.nl                                         
5821 BG  Vierlingsbeek    www.concordia-vierlingsbeek.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

De djembé groepslessen gaan weer beginnen!
Gewoon hier in Vierlingsbeek.

Wil je kijken of djemmen iets voor jou is…
Neem dan contact op om een keertje 

mee te komen doen 
Je bent van harte welkom!

Djembé
Les & Workshop

Tel.: 06 428 55 949
DOFOLA@OUTLOOK.COM
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Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Fons Peltenburg

kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

W I E 
houdt van stevig werk en 

wil bij ons aan de slag als fruitperser?         
            

Geïnteresseerd??  

Bel  Fam. Geurts 
van het Groenings Hofke.

Tel. 0478-631851    
E.mail: info@groeningshofke.nl

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping
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Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

Warme Bakker Degen
Reclame: 8 t/m 13 september
 ●	Appelspeciaalvlaai € 10,25 
 ●	Spelt mueslikoeken € 2,50 
 ●	Pandabrood € 1,75 

Reclame: 15 t/m 20 september
	 ●	Stoofpeervlaai € 10,25 
 ●	5 Harde broodjes naar keuze € 1,80 

 ●	Waldkornbrood € 2,05
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden












Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl
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Erkende bromfietsopleiding�
E achter B (aanhangwagen)�

Tel. 0478 - 571 876

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Kom snel langs en vraag naar de mogelijkheden!

Dé beste oplossing tegen muggen & insecten. Gun 
uzelf en uw kinderen een goede nachtrust met de 
horren van Luxaflex®. Gratis meten en monteren!

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

HET IS WEER TIJD VOOR HORREN!

LAST VAN MUGGEN & INSECTEN?

 

 
 

ZOMER 
 

WEER TIJD VOOR EEN 
HEERLIJKE FIETSTOCHT 

 
Heerlijk fietsen in de zon, briesje erbij, 

picknickspullen mee… genieten… 
 totdat … zadelpijn. 

  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


