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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

8 september 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 17                   2 september 2015

Vakantie verhaal

Hoera, ze zijn allemaal heel terug en hoera, ze zijn 
allemaal weer heel weg. Zoals iedere grote vakan-
tie worden we bevorderd tot oppasser van hond, 
kat, cavia, schildpad, planten, bloemen en huizen 
en wat verder om toezicht vraagt.

Terwijl iedereen met de huidige temperatuur uit 
de zon ligt, zich amuseert met een boekje en zich 
laaft aan een drankje, rijden wij heen en weer van 
het ene naar het andere leegstaande huis. Wij ha-
len de brievenbus leeg en geven de planten water 
enz.. Wij doen het min of meer vrijwillig verplicht 
want de vakantiegangers vinden het wel fijn als er 
in die tijd op hun onderkomen gelet wordt. Je weet 
maar nooit wat diverse ondeugende snaken in de 
zin hebben. 

Met plezier staan we vroeg op voor een wandeling 
met de honden. In de zon is het nog  niet te heet 
en we genieten van het mooie weer en de vroege 
ochtendgeluiden. Een ree zullen we wel niet zien 
met een hond aan de lijn maar bij de sloot staat 
doodstil, een reiger. We stoppen en wachten, maar 
er gebeurt niks. De reiger slaat zijn vleugels uit en 
vliegt statig de lucht in. Jammer, hij moet zijn geluk 
ergens anders  zoeken. Wat heeft onze hond het 
dan makkelijk.  Als we thuiskomen staat er een bak 
brokken klaar en hij kan meteen beginnen. Daarna 
strekt hij zich uit en met een diepe zucht verdwijnt 
hij naar dromenland.

Na een aantal weken keren de vakantiegangers te-
rug met verhalen en foto’s die we belangstellend 
bekijken. Gelukkig is alles goed gegaan en de brui-
ne lijven laten zien dat het zwemweer is geweest. 
Wat voor andere capriolen ze uitgehaald hebben 
wordt niet verteld. Toch horen we wel iets tussen 
de regels door: een linke afdaling met de mtb, een 
boottochtje dat een angstige ervaring was.
Och, wij vertelden vroeger ook  niet alles, kwamen 
thuis en zeiden dat het mooi geweest was.
Waar we niet op hoefden te passen was de school 
in Holthees en of ze het wisten, sloegen de on-
deugende snaken toe. Het beeld van het lezende 

meisje is weg. Laten we hopen dat het in de buurt 
gedumpt is. Wie het vindt, laat het weten, dan kan 
zij bij de school weer verder lezen.

Wanneer u dit leest is de school alweer begonnen. 
Alles is nu op uur en tijd. 

Lucy

Tot de volgende vakantie

 

Maandag 28 September 
Boottocht Zonnebloem 

Op maandag 28 september gaan we weer een 
boottocht op de maas maken samen met 
Maashees, Sambeek en Vortum Mullem 
Voor deze gelegenheid willen wij ook mensen
uitnodigen vanaf 75 jaar.
Dit is alleen voor de boottocht 

Bent u 75 jaar of ouder en zijn onze vrijwilligers 
niet bij u geweest maar wilt u graag mee: 
bel even naar Tinie Teunesen 631998 
dan brengen wij u graag een uitnodiging. 
 
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen 
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Van de redactie:
●  We zijn begonnen als Parochieblaadje.... 

Onze Kerk is (er)straks niet meer...                       
Wat blijft zijn de herinneringen.

●  Cultureel evenement “Schijt aan de Grens”: 
leer je eigen regio kennen! Op 5 en 6 
september. www.schijtaandegrens.nl

●  Vanaf 1 september is de gft-groencontainer 
weer 1x per 2 weken aan de beurt!

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
31 aug 
t/m 4 sept Zonnebloem: Collecte Zonnebloem
4-7 sept Groeningse Kermis
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
 grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om 19:30   
 uur bij De Wildeman
14 sept Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
26 sept Ophalen oud papier: Herleving, 
 tel. 06-48236890
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers   
 vertrek om 19:00 uur vanaf het Vrijthof
3 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;  
 aanvang: 14:00 uur
6 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 okt VOVG: Italiaanse keuken met Margriet  
 Leenders 18:30 uur bij Concordia
12 okt Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
13 okt VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek   
 vanaf het Vrijthof om 19 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof;   
 aanvang: 14:00 uur
17 okt Concordia:      

 100 % FEEST MET 100 %  NL 
 Aanvang 20.00 uur, kaartverkoop bij   
 Plus Verbeeten in Vierlingsbeek   
 en Overloon en bestellen via email:   
 concordiatickets@ziggo.nl voorverkoop  
 € 17,50 aan de kassa € 22,50
20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   
 Oeffelt van bloemsierkunst  ‘September’  
 om 19:00 uur bij de Ezelgasterij in   
 Groeningen
21 okt Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en  
 Groeningen: Speeddate
24 okt Bèkse Biercantus 2015
29 okt KBO: Excursie
31 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
 tel. 06-51823265
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
9 nov Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht 
 Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in de Vier   
 linden om 19:30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; aanvang:  
 14:00 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
 tel. 06-54661196
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11 uur tot 16 uur  
 bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
 aanvang 20:00 uur in de Zandpoort te   
 Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

2016:
2 jan Ophalen oud papier (i.p.v. december  
 2015): Gilde, tel. 06-43246914 
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop   
 zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen    
 carnavalskrant
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29-30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
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Harmonie en 
slagwerkgroep 
"De Herleving"

30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
 tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 t/m 
9 febr CARNAVAL
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
 tel. 06-51823265
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
 tel. 06-54661196
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse    
 bloemenactie
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
 tel. 06-43246914

28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
 tel. 06-48236890
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
 tel. 06-51823265
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
 tel. 06-54661196
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
 tel. 06-43246914

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

Vieringen 
en intenties   

september - oktober:

6 september: 
9.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Overl. fam. Huybers, Cas Bartels.

8 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

12 september: 
Kerk Maashees: eucharistieviering

15 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

20 september: 
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Oogstdankviering en kinderkerkdienst.
Intenties: Mariek Litjens – Hilkens, jaardienst. 

22 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

26 september: 
Kerk Maashees: eucharistieviering.

29 september: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

4 oktober: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Fam. Rutten – Tielen, Wim en To Gerrits, 
Cas Bartels.

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.-

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

Vlaaienactie “De Herleving” in Groenin-
gen.

Ook dit jaar wordt de kermis in Groeningen weer in 
het eerste weekend van september gevierd. Zoals 
u van ons gewend bent zijn wij ook dit jaar vanaf 
half augustus langs de deuren gegaan om de 
bekende overheerlijke kermisvlaaien te verkopen. 
Alle vlaaien natuurlijk van topkwaliteit!

Inmiddels is de rondgang afgerond. Wij danken 
eenieder die de harmonie heeft gesteund met een 
bestelling of een donatie! 

Wij bezorgen de vlaai(en) kersvers aan huis op 
de kermiszaterdag 5 september tussen 09.30 en 

12.00 uur. Voor vragen kunt u terecht bij Koen 
Willems (06-83697640).

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen 
weer op en binnenkort beginnen we aan de tweede 
helft van de activiteiten van dit verenigingsjaar. 
Tijdens de Najaarsontmoeting op 8 september 
aanstaande worden deze activiteiten nader toege-
licht. Na het officiële gedeelte zullen we de Crazy 
Bingo houden welke vorig jaar wegens omstandig-
heden werd uitgesteld. Maar nu gaat het toch echt 
door, dus laat je verrassen! 

De avond begint om 19:30 en zal plaats vinden bij 
de Wildeman. 
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De vakantie zit er weer op; Het Groenings Koor is weer gestart met repeteren op maandag 31 augustus, 
zoals gebruikelijk in De Zandpoort In Groeningen. We gaan alle puntjes op de i zetten voor Culinaire 
Klanken op 20 september. Aan de voorbereidingen is al veel gedaan. Onze zangnummers staan stevig 
in de grondverf, culinaire plannen liggen vast, alle commissies hebben hard gewerkt om het tot een mooi 
evenement te maken. Laat u verrassen door de muzikale KLANKEN van Close Harmony Group Confetti 
uit Venray, jongensband “the Black Panthers” uit Vierlingsbeek en het Groenings Koor afgewisseld met 
CULINAIRE hapjes.
We vinden het leuk u te verwelkomen en doen ons best u een gezellige, muzikale en lekkere middag te 
bezorgen!  
Kijk ook eens op onze website http://www.groeningskoor.nl voor meer informatie. 
Toegangskaarten kunt u i.v.m. de bereiding van de culinaire hapjes tot 16 september kopen bij de leden. 
Maar u kunt ook contact opnemen voor kaartjes of informatie met:
Nellie Ebben in Groeningen Tel: (0478)-561950 en/of per e-mail: fa.ebben@gmail.com
Els Opheij in Vierlingsbeek Tel: (0478)-631794 en/of per e-mail: elsenfons@gmail.com
Joke Deriet in Vierlingsbeek Tel: (0478)-632135 en/of per e-mail: willenjokederiet@home.nl
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“Tafeltje-dek-je” zoekt 
maaltijdbezorgers.

’n Warme maaltijd, elke dag of enkele dagen in de 
week thuisgebracht, is één van de voorzieningen, 
die het –vaak oudere mensen- mogelijk maakt om 
in hun eigen omgeving te blijven wonen. Soms ook 
is ‘tafeltje-dek-je’ belangrijk na thuiskomst uit het 
ziekenhuis, tijdelijk totdat men weer is opgeknapt.

Bezorgen, iets is voor mij?                                                                                                                                      
Maar de maaltijden moeten worden thuisbe-
zorgd en dit gebeurt door vrijwilligers, die 1 x per  
6 weken een hele week –dus 7 dagen- het eten 
rondbrengen. De meeste van onze vrijwilligers 
rijden samen, enkelen doen dit alleen.

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers 
die ons team willen komen aanvullen. Je bent 
maximaal 1 uur onderweg en ‘onze’ route is binnen 
de voormalige gemeente Vierlingsbeek.

Voelt u er iets voor om ons te komen helpen, of 
wilt u er eerst iets meer over weten? Neem dan 
gerust eens contact op met:    Greet Buunen      
Merletgaarde 15  tel.: 852114 / 06 43949278.

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00  tot 16.00 uur.

FIETSMIDDAG
Donderdag 17 september maken we een fietstocht 
van ± 30 km. Tijdens de koffiestop krijgt u de koffie 
en vlaai aangeboden door de KBO. We vertrekken 
om 13.30 uur vanaf het plein tussen de kerk en 
Herberg Thijssen.    

KOERSBAL
Op woensdagmiddag wordt al jaren koersbal 
gespeeld in gemeenschapshuis Joffershof. Het 
aantal deelnemers is minimaal. Lijkt het u leuk 
om een middag sportief bezig te zijn, kom dan 
eens kijken of doe meteen mee. U bent van harte 
welkom.

KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag
11 en 25 september Aanvang:  13.45 uur

SENIORENBIOS
Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvol-
gende film op dinsdag 8 september 2015 

om 15.45 uur met de film: “STILL ALICE”.
Het verhaal: Alice Howland, gelukkig getrouwd en 
moeder van drie volwassen kinderen, is een gere-
nommeerd hoogleraar taalkunde aan Harvard. 
Ze krijgt een enorme schok te verduren als de 
ziekte van Alzheimer bij haar wordt vastgesteld en 
ze zich beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde 
leven drastisch zal veranderen. Langzaam maar 
zeker begint ze de regie over haar eigen wereld te 
verliezen, terwijl de onderlinge banden binnen de 
familie steeds meer onder druk komen te staan. 
Een hartverscheurend en inspirerend portret over 
een onafhankelijke, sterke vrouw die worstelt om 
verbonden te blijven met de persoon die ze ooit 
was. 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€ 6,80 i.p.v. 
€ 9,00). Het is noodzakelijk tevoren te reserveren 
(gratis); telefonisch via het nummer
024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl). 
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 
AC Malden.

VASTE ACTIVITEITEN 
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij 
Concordia Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 14.00 - 16.00 
uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 – 11.30 uur   in 
het Joffershof Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof  Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen

Seniorweb leercentrum 
Joffershof helpt senioren met de 
computer en internet 

Vanaf dit najaar is er in Vierlingsbeek een 
Seniorweb Leercentrum actief. De vrijwilligers die 
al enkele jaren mensen helpen met hun computer 
gaan mee in dit Leercentrum. Een van onze belan-
grijkste activiteiten is het creatief bezig zijn met de 
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Voortaan fluitend naar je werk, 
weg met de stress?

Kom dan naar de workshop Fluitend naar je 
werk! in de Bibliotheek Boxmeer op donderdag 
1 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. De workshop 
wordt georganiseerd door Indigo Brabant en 
BiblioPlus en is ontwikkeld voor volwassenen die 
werkstress ervaren. Het doel van de workshop is 
dat u minder stress ervaart op het werk en beter in 
balans bent. 

Onder begeleiding van medewerkers van Indigo 
gaat u aan de slag met de online cursus Fluitend 
naar je werk! Er wordt aandacht besteed aan de 
belangrijkste onderwerpen die een rol spelen bij 
werkstress. Denk aan negatieve denkpatronen, 

Cursus bloemschikken
bij Groei & Bloei

Misschien bent u geïnspireerd geraakt door 
“Hollands Beste Bloemstylist’ en zou u graag de 
kneepjes van het bloemschikken in de vingers 
willen krijgen óf u wilt uw kennis op dit gebied 
uitbreiden……..dan bent u bij Groei & Bloei aan 
het juiste adres!
Gezellig met  buurtgenoten, familie, vriendinnen 
en/of vrienden bloemschikken, want ook heren zijn 
welkom!

In oktober starten wij met het nieuwe bloemschik-
seizoen; totaal 8 cursusdagdelen van oktober 2015 
t/m mei 2016.
Elke maand staat er een bepaald thema centraal 
waarbij er verschillende bloemschiktechnieken aan 
bod komen. Ook gaan we in op individuele wensen 
en ideeën van cursisten. Dat kan er voor zorgen 
dat je een eigen stijl gaat ontwikkelen.
Onze vakbekwame docenten zorgen voor een 
voorbeeld stuk wat de cursisten tijdens de daarop 

computer. Dit doen we o.a. met het programma 
Power-Point en Photofilter. Foto’s bewerken en/
of een fotoalbum maken, tekstverwerken in Word, 
veilig winkelen op internet en e-mailen zijn ook 
mogelijk. U leert het bij SeniorWeb Leercentrum 
Joffershof in Vierlingsbeek. Stap voor stap en 
onder de geduldige begeleiding van onze vrijwil-
ligers. De lessen zijn toegankelijk en betaalbaar 
voor iedereen. 

Steeds meer zaken met de gemeente en 
overheid kunt u via internet regelen. Dit doet u 
met uw persoonlijke DigiD. Wij wijzen u graag 
de weg hoe u een DigiD moet aanvragen en hoe 
en waar u deze kunt gebruiken.  

Heeft u een probleem met uw laptop, dan kunt u, 
na een gemaakte afspraak,  terecht  tijdens een 
inloopuurtje

De bijeenkomsten beginnen in oktober 2015 in 
gemeenschapshuis Joffershof. 
Dag en tijdstip zijn in overleg met de cursisten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Hanny Willems, tel. 631246, 
 e-mail: hannywillems@home.nl 
Sophia Denen, tel. 631608, 
 e-mail: sophia.denen@hetnet.nl
Jac Willems, tel. 631566,   
 e-mail: jac.w.willems@ziggo.nl
Maria Rouwens,  tel. 631919,   
 e-mail: rouwens@home.nl

volgende les zelf gaan maken  met hulp en aanwij-
zingen van de docenten.

De kosten voor de cursus bedragen voor 8 lessen, 
voor leden van Groei & Bloei € 75,00 en voor niet 
leden € 95,00.
Het cursusgeld is incl. koffie/thee met wat lekkers. 
Ook steekschuim (Oasis) binddraad, krammen, 
lijm, wikkeldraad en bindtouw is inbegrepen.

De cursisten zorgen zelf voor het gereedschap: 
snoeischaar, mesje, draadtang etc., voor de 
natuurlijke materialen zoals bloemen, blad etc. en 
voor de ondergrond, schaal, schotel, vaas etc.

De cursus vindt plaats op 3 locaties namelijk: 

• Vianen, Lage Heiweg 18
 Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur en woensdag-

avond 20.00-22.00 uur

• Beugen, Dorpsstraat 50b, ’t Jeugdhuis
 Dinsdag- en/of woensdagavond 20.00-22.00 

uur

• Mill, De Wester, Havikstraat 1
 Dinsdagavond van 19.30-21.30 uur
 Wacht niet te lang met aanmelden want VOL = 

VOL.

Voor aanmelding of informatie:
Roos Gielen, tel. 0485-383296 of 
roos@noorderhaeghe.nl
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assertief gedrag en de balans tussen werk en 
privé. U krijgt informatie, leest de oefeningen van 
voorbeeldcliënten en gaat zelfstandig aan de slag 
met een of meerdere oefeningen. 

Aan het eind van de training zijn in de meeste 
gevallen de stressklachten afgenomen en is er 
een betere balans tussen werk en privé. U heeft 
meer inzicht gekregen in gevoelens, gedachten 
en gedrag die een rol spelen bij het ontstaan van 
stress. Ook heeft u verschillende vaardigheden 
aangeleerd om stressvolle situaties in de toekomst 
het hoofd te kunnen bieden.

Wat is er voor deelname aan de workshop nodig? 
Een iPad, Smartphone of een laptop. Dat is alles. 
De toegang is kosteloos.

Inschrijven voor de workshop doet u via webshop 
op de website van BiblioPlus: 
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/14/all

Muszesse tractortoertocht 2015

Na het succes van de afgelopen twee jaar organi-
seren we ook dit jaar weer een tractortoertocht
Deze zal gehouden worden op zondag 13 
september 2015.
We verzamelen vanaf 10.00 uur en vertrekken om 
10 .30

Ben je in het bezit van een (oude ) tractor en heb 
je zin in een gezellige dag? Geef je dan op!
Ook kunnen dit jaar de vrouwen en kinderen weer 
mee in de huifkar.

Op de pauzeplaats zorgen wij voor eten en 
drinken, hier voor vragen we een bijdrage van 7,50 
per persoon, kinderen t/m 12 jaar mogen gratis 
mee.

Ben je van plan om mee te doen, geef je dan op. 
Laat ook even weten of er iemand mee gaat op het 
spatbord of hoeveel personen er mee willen in de 
huifkar.

Opgeven kan op:
Tractortoertocht@kpnmail.nl
Eric Pingen 0478636735
Bart van Lipzig 0610337280
Martijn van Triel 0640588670

‘Vrienden Maasziekenhuis’: 
toilettasje bij spoedopname

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Voordat 
je het weet, lig je in het ziekenhuis. De eerste uren 
ben je dan wat onthand, want je hebt bijvoorbeeld 
geen tandenborstel bij je. 
De ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’ hebben 

sinds kort voor een eenvoudige oplossing 
gezorgd. Elke patiënt die onverwachts in het 
Maasziekenhuis belandt, krijgt van deze stichting 
een toilettasje aangeboden. Daarin zit onder 
meer een tandenborstel, een tubetje tandpasta en 
handgel. 

‘Klein, maar belangrijk’
Secretaris Johan Smedema van de ‘Vrienden’ 
kwam op het idee door enkele persoonlijke 
verhalen. “De Vriendenstichting van het ziekenhuis 
is in het leven geroepen voor de niet vanzelfspre-
kende extra’s, die het verblijf van de patiënten 
aangenamer, aantrekkelijker, sfeervoller en aange-
namer maken. Nou, dan is dit toch een relatief 
klein, maar toch belangrijk extraatje.” 
En juist ook deze kleinere gebaartjes onderstrepen 
het belang van de Vriendenstichting, volgens 
directeur Theo Mennen van het Maasziekenhuis. 
“Het hoeven niet altijd grootse zaken te zijn. Sfeer 
en je ergens prettig voelen zit hem vaak in de 
kleinere, minder zichtbare dingen. Ons ziekenhuis 
prijst zich gelukkig met deze club van bedrijven en 
mensen die onze patiënten extra in de watten legt.”

Over Stichting Vrienden van het 
Maasziekenhuis:
Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis 
is opgericht door maatschappelijk betrokken 
inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-
Limburg. De stichting zet zich belangeloos in 
voor een nóg leefbaarder, aangenamer, sfeer-
voller, en aantrekkelijker Maasziekenhuis. Zij doet 
dit via maatschappelijk betrokken ondernemers, 
fondsenwerving en de Club van Vrienden. Zowel 
binnen als buiten het ziekenhuis zetten mensen 
zich belangeloos in voor de Vrienden van het 
Maasziekenhuis. In de statuten is vastgelegd dat 
de bestuurders, buiten onkostenvergoeding,  geen 
beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Er 
blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Voor meer 
informatie, bezoek onze website.

Sprookje in Oorlogsmuseum

Het oorlogsmuseum in Overloon is een 
bijzonder filmpje rijker, “Het sprookje van 
Arnhem”. Het werd direct na de oorlog 
gemaakt, letterlijk op de puinhopen van wat 
er nog over was van de stad. Hoewel het 
verhaaltje misschien wat zoetsappig is, krijgt 
de kijker daarom een goed beeld van de 
verwoestingen van de oorlog.
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Het filmpje werd kort geleden geschonken aan het 
museum vanuit een particuliere collectie. Het is nu 
de blikvanger in de tijdelijke tentoonstelling De Oorlog 
op Zolder. Daarin laat het museum wat voor spul-
len het door de jaren heen van particulieren heeft 
gekregen. In de zeventig jaar vanaf de start van dit 
eerste oorlogsmuseum van Nederland, in 1946, 
nam de collectie grote proporties aan. Eerst door 
schenkingen van particulieren die vaak zelf de 
oorlog hadden beleefd. Later steeds meer door 
schenkingen van mensen die de oorlog niet zelf 
meemaakten, maar de spullen van hun ouders en 
grootouders kregen. 
Met De Oorlog op Zolder biedt het museum een 
compacte blik op de grote variëteit aan bijzondere 
objecten en documenten die het in huis heeft. In de
tentoonstelling varieert dat van een Duits machine-
geweer tot een kapotgeschoten koffiekan, en van 
massieve fietsbanden tot foto- en filmmateriaal. 
Daarbij wordt gaandeweg duidelijk waarom mensen 
deze eerst thuis bewaarden. De tentoonstelling is 
nog tot 1 november in het museum te zien.

Buurtbus lijn 255 traject 
Boxmeer/Venray

Gezocht nieuwe chauffeurs
De buurtbusvereniging Boxmeer-Venray verzorgt 
ruim vijfendertig jaren het vervoer van personen in 
het uiterste oosten van Noord-Brabant.
De buurtbusprojecten bestaan geheel uit vrijwilligers 
(man/vrouw) en zijn opgezet om bepaalde gebieden 
in de provincie, die geheel op nagenoeg geheel zijn 
verstoken van openbaar vervoer er toch van te kun-
nen voorzien.
Vanwege het bereiken van de “pensioengerechtigde 
leeftijd” en ziekte van enkele chauffeurs zoeken we 
nieuwe mensen die hun diensten willen verlenen.

Lijn 255 verzorgt het vervoer van personen op de lijn 
Boxmeer, Sambeek, Vortum-Mullem, Groeningen, 

Vierlingsbeek, Maashees, Holthees en Venray op 
maandag tot en met vrijdag.

In overleg met de chauffeur wordt een vaste dienst 
per week vastgesteld. Op de maaslijn wordt er ge-
reden met twee bussen om een uurdienst te onder-
houden tussen Boxmeer (Maasziekenhuis) en het 
busstation in Venray vv. De buurtbus rijdt op alle 
werkdagen een ochtenddienst van zeven tot elf uur, 
een tussendienst van elf tot drie uur en een mid-
dagdienst van drie tot half zeven. Aspirant buurbus-
chauffeurs kunnen zich aanmelden, tot en met de 
leeftijd van 70 jaar, bij de coördinator Jo Bussers in 
Vierlingsbeek (0478-634000).

Secretaris, 
Noud van Bree

Pieterpad: de ‘moeder’ aller wan-
delpaden

Een van de oudste langeafstandspaden, en on-
betwist de bekendste, is het ruim 490 kilometer 
lange Pieterpad. Het voert door de mooiste na-
tuurgebieden van oostelijk Nederland (ook via 
Vierlingsbeek, red.) En of je nu het hele pad 
loopt of een enkele etappe, je leert Nederland 
op een nieuwe manier kennen. Een impressie 
van de ‘moeder’ aller wandelpaden.

De ontstaansgeschiedenis van het Pieterpad is een 
verhaal op zich. Twee vriendinnen op leeftijd, Toos 
Goorhuis en Bertje Jens, vierden regelmatig samen 
vakantie in het buitenland en maakten dan lange 
wandelingen. Ze vonden het jammer dat je in 
Nederland nauwelijks doorgaande wandelroutes 
had, zodat je voor meerdere dagen op pad kon. 
“Dan moeten we er zelf maar eentje opzetten”, be-
dachten de dames. Wat begon als ‘elkaar tegemoet 
lopen’ (Bertje woonde in Groningen, Toos in Tilburg) 
groeide uit tot een pad dat Nederland van noord 
naar zuid doorsneed en mondde eind jaren ’70 uit in 
het Pieterpad.

Naamgever
Het Pieterpad is vernoemd naar het Groningse dorp
Pieterburen en de Limburgse Sint-Pietersberg, 
begin- en eindpunt van de route. Het Pieterpad was 
direct een groot succes. Er gingen jaarlijks duizen-
den boekjes van de route over de toonbank. Het 
vormde de opmaat tot het ontwikkelen van tal van 
andere langeafstandswandelingen, kortweg LAW 
genoemd. Ze zijn soms gebaseerd op oude han-
dels- en bedevaartswegen, zoals het Marskramer-
pad en het Pelgrimspad. Ook sluiten diverse LAW’s 
aan op internationale wandelroutes. 



9

TALENT GEZOCHT VOOR OPEN 
PODIUM
Gryphus wil zichzelf komend seizoen een aantal 
keren beschikbaar stellen voor nieuw (jong) talent, 
talent op het gebied van (pop)muziek, dnas, come-
dy, film, kleinkunst, literatuur, theater of welke art-
sitieke vorm dan ook: iedereen wordt in de gele-
genheid gesteld zich te presenteren tijdens open 
podium avonden.

Latente talenten die deel willen nemen aan dit 
open podium kunnen zich melden via info@gryp-
hus.nl voor vragen, opmerkingen of aanmelding.

in petto
➢  donderdag 24 september > cabaret > MARTIJN  
 KONING
➢  zaterdag 10 oktober > concert > BEUKFEEST

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl

Praktisch...

Veel Nederlandse wandelliefhebbers beginnen hun 
‘loopbaan’ met het Pieterpad. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Het Pieterpad is praktisch en overzichte-
lijk van opzet. De 492 kilometer lange route is bij-
voorbeeld opgedeeld in dagetappes van gemiddeld 
15 tot 20 kilometer, die beginnen en eindigen in een 
dorp of stad. Deze plaatsen zijn bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Dat maakt het eenvoudig om het 
Pieterpad in stukjes van één of meerdere dagen op 
te delen, het pad in willekeurige volgorde te lopen 
of er gewoon, al naar gelang het gebied waar je va-
kantie viert, zomaar eens een losse etappe uit te 
pikken.

...en mooi

Maar wat het Pieterpad vooral populair maakt is de 
verzameling aan aantrekkelijke landschappen en 
uitgestrekte natuurgebieden die de route aan el-
kaar knoopt. Wandelen op het Pieterpad is Neder-
land leren kennen via karrensporen, bospaden, 
graspaadjes en onverharde wegen.   Dan pas im-
mers merk je hoeveel er onderweg in Nederland te 
zien en te beleven is.

Per 1 september bespreekbureau 
Schouwburg Cuijk weer open

Na een succesvolle voorinschrijving van theater-
voorstellingen is het bespreekbureau van Schouw-
burg Cuijk op dinsdag 1 september 2015 weer ge-
opend. 
Openingstijden: di t/m vr van 15-18 uur, alsmede 2 
uur voor aanvang van elke voorstelling. Telefoon: 
0485-314344.
Via www.schouwburgcuijk.nl is het 24 uur per dag 
mogelijk om toegangskaarten bestellen.

Klinkende namen zijn altijd goed voor volle zalen, 
maar er is nog veel meer!
Er is nog genoeg keuze voor verschillende topar-
tiesten en dito voorstellingen. Er zijn bijvoorbeeld 
nog plaatsen beschikbaar bij muziektheater als 
Simone!, Bart van Loo & Eddy et les Vedettes en 
Het Groot Niet te Vermijden; bij (dans)shows als 
Jeans, Ragús en Balkan Dances; bij cabaretiers als 
Javier Guzman, Claudia de Breij, Plien & Bianca, 
Jandino Asporaat, Eric van Sauers en Veldhuis & 
Kemper, en bij toneelstukken als Eline Vere (o.a. 
Marc Klein Essink), Hoe mooi alles (Kees Hulst & 
Esther Scheldwacht), Snowden (o.a. Egbert-Jan 
Weeber) en de thrillers Baantjer LIVE - 2 (o.a. 
Peter Tuinman), Bloedverwanten (o.a. Derek de 
Lindt), Hartstocht (o.a. Oda Spelbos) en Fatal 
Attraction (o.a. Matteo van der Grijn). 
Ook voor Rowwen Hèze (extra bijgeboekt concert), 
Mark van de Veerdonk, Huub Stapel, Henny 
Vrienten en Fred Delfgaauw, voor familietheater-
voorstellingen als Kleintje Kaf (3+), De gelaarsde 
poes (8+) en Het Zwanenmeer (7+), en voor vele 

andere voorstellingen in evenzoveel verschillen-
de disciplines (van cabaret tot musical, van ballet 
tot jeugdtheater en van toneel tot muziek) zijn nog 
kaarten beschikbaar. Genoeg te kiezen dus!

Bijzonderheden kaartverkoop
Kaartverkoop Ronald Goedemondt, Claudia de 
Breij, Plien & Bianca: vanaf 8 september, online 
vanaf 10 uur
Extra concert Rowwen Hèze: vrijdag 25 maart, 
20.15 uur. Kaartverkoop vanaf heden; er zijn nog 
kaarten. 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

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

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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 koop 
In goede staat zijnde 

Herenfiets met 7 versnellingen 

merk Altra

Tel. nr. 0612037493

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

 

 
 

Voor alles op fietsgebied, 
sportief of creatief,  
bij ons bent u aan  
het juiste adres. 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 

 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

 
e-mail: info@fransthijs.nl  

            website: www.fransthijs.nl 

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

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

Te koop verse aardbeien 
H. Linssen Op den Bosch 4

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:

13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en dinsdag gesloten

Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 
 
Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 

  

   
   

   
   

   
   

   
   



12

Voor elke bijzondere  
activiteit of feestje! 
www.ezelgasterij.nl 

Tel: 06-11150846 

  
  

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

Steigerhouten planken 
netto op lengte gezaagd

€ 3,80 per meter
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 

0478-632232

Warme Bakker Degen
Reclame: 7 t/m 12 september
 ●  Appel speciaal vlaai €10,35
 ●  Oogstbrood €1,95
 ●  Spelt mueslikoeken €2,50
Reclame: 14 t/m 19 september
 ●  Stoofperenvlaai €10,35
 ●  Volkorenbrood €1,85
 ●  5 harde broodjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nlStevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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Open Huis. 

Zaterdag 5 september 
van 11.00u tot 16.00u 
U bent van harte welkom om             
deze dag geheel vrijblijvend te 
komen kijken naar de         
workshopmogelijkheden voor 
het nieuwe seizoen. 
    Hermien Prinsen  
    Groeningsestraat 23 
    5826 AB Groeningen 
    Tel.: 0478-546368 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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