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Diamanten paar Bus - van Treek

31 augustus 2016

jaar, verhuisden ze naar een eigen woning in de
Laurentiusstraat gaan wonen. Daar werden vervolgens Jac, Karel en Carin geboren. Na 57 jaar hier
gewoond te hebben was het echter tijd om wat
kleiner te gaan wonen, en verhuisden ze naar hun
knusse woning in de Merletgaarde.

Voor de 2e keer dit jaar mogen we in Vierlingsbeek
een diamanten bruidspaar in het zonnetje zetten.
Deze keer zijn het Toon en Paula Bus - van Treek.
Zij vieren op 4 september hun 60e huwelijksdag.

Toon heeft 43 jaar bij Stork in Boxmeer gewerkt.
Meteen nadat hij van de ambachtschool kwam, kon
hij bij dit bedrijf aan de slag. Stork had net deze
vestiging geopend, en was op zoek naar vakkundig
personeel. Op de ambachtschool werd daarom
veel personeel geworven. Toon had het er goed
naar zijn zin, want hij bleef er tot aan zijn pensioen
in 1990. Muziek maken was vanaf zijn jeugd al een
grote passie voor Toon. Hij speelde diverse instrumenten in orkestjes, voornamelijk accordeon, en
bij de harmonie in Vierlingsbeek is hij een zeer gewaardeerde trombonist en beheert het muziekarchief. Hij is daarvoor ook geëerd met het erelidmaatschap van Harmonie De Herleving. Niet alleen
muziek maken is een grote hobby van Toon, ook
het schrijven en bewerken van muziek voor andere
instrumenten doet hij graag. Toon kan hier uren
mee bezig zijn. Bij de hofkapel heeft hij jaren lang
bijna alle muziek geschreven. Daarvoor nam hij
liedjes op van de radio, en zette de muziek op papier. Overal in huize Bus waren schriftjes te vinden,
met uitwerkingen, notenbalken en andere aantekeningen. Ook voor de liedjesavonden heeft Toon
diverse muziekstukken bewerkt.
In juni 1984 werd Toon gevraagd om het jaar erop,
in 1985, Prins van het Keieschietersrijk te worden.
Na overleg met Paula, besloot hij om deze taak te
aanvaarden. Natuurlijk moest dit wel geheim blijven
tot aan het prinsenbal. Zelfs tegenover hun kinderen bleven ze daarover hun mond houden.
Op de dag van het prinsenbal werd pas aan de
kinderen vertelt waarom ze naar het prinsenbal
moesten komen. Jaren later, in 2008, deed Toon
het nog eens dunnetjes over, als Seniorenprins,
bij de KBO. Paula werkte 19 jaar als interieurverzorgster op het gemeentehuis in Vierlingsbeek. Ze
werd, samen met Toos Smits, door burgemeester
van Heusden gevraagd voor deze functie. Ze konden hun werkuren zelf regelen, zodat dit geen proVervolg op pagina 2...

Tijdens hun eerste ontmoeting, op een familiefeestje
van Paula, werd ze al gegrepen door de muziek die
Toon, als accordeonist van het orkestje, ten gehore
bracht. Ze bleven contact houden en na een maand
gingen ze voor het eerst samen uit. Paula was toen
nog geen 18 jaar oud. Na zes en een half jaar verkering was het tijd om in het huwelijk te treden en
op 4 september 1956 was het zover.
Toon, afkomstig uit St. Hubert als 3e uit een gezin
van 11 kinderen, en Paula, oudste uit een
Groenings gezin van 3 kinderen, hebben de eerste
tijd bij de ouders van Paula gewoond. Daar werd
ook hun dochter, Thea geboren. Na ongeveer een
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Onlangs zijn Paula en Toon verhuisd naar een kleinere woning. De overstap van de Laurentiusstraat
naar de Merletgaarde verliep zeer voorspoedig.
Voordat ze in hun nieuwe huis trokken hebben ze,
met behulp van kinderen en kleinkinderen, er alles
geschilderd en schoongemaakt. Er hoefde niet
veel te worden aangepast. Veel van hun vertrouwde meubels namen ze mee naar hun nieuwe huis,
en binnen de kortste tijd voelden ze zich er helemaal thuis.
Het feest op 4 september wordt in kleine kring gevierd, samen met de 4 kinderen, 9 kleinkinderen
en 2 achterkleinkinderen, naaste familie en petekinderen. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle
gang, maar voor Toon en Paula worden veel dingen geheim gehouden. De kinderen zullen er vast
en zeker een onvergetelijke dag van maken.

Van de redactie:
●

●

Zaterdag 10 september is het weer zover:
uitreiking van de Dr. Peelen cultuurprijs 2016.
Met enige trots kunnen we melden dat de
2 genomineerden zijn:
★ Het museum van Postzegel tot Tank
		 (Groeningen) en
★ Zanggroep Evergreen, voor de revue
		 Carrousel.
Wij stellen voor dat de Gemeente Boxmeer
dit jaar maar een uitzondering maakt en aan
beiden de Cultuurprijs toekent...!!.
Blijft nog even spannend.....
Aan alles komt een einde.... de schoolvakanties zitten er weer haast op...
Zowel leerkrachten als leerlingen/studenten
wensen we een goed, leerzaam, leuk en
vooral fijn nieuw school-/studiejaar toe!.

Op 4 september 2016 zijn onze ouders, grootouders en overgrootouders

...vervolg van pagina 1
blemen gaf met de schooltijden van de kinderen.
Van Heusden kende Paula goed, want ze werkte
al jaren bij de familie van Heusden in de huishouding. Nadat de eerste woningen in de Laurentiusstraat waren gebouwd, attendeerde de burgemeester Paula op deze nieuwe huizen, en spoedig
daarna betrokken Toon en Paula hun eerste eigen
woning.
Om te ontspannen gingen ze jarenlang met de tent,
vouwwagen of bus op vakantie. De laatste jaren
genieten ze vooral van een wandeling of fietstocht
in de omgeving. Tijdens een van deze fietstochtjes,
kwam Toon onfortuinlijk ten val, en brak daarbij
zijn pols. Daardoor kon hij enkele maanden lang
veel van zijn hobby's niet uitoefenen.
Om hun conditie op peil te houden zijn Toon en
Paula nog steeds sportief bezig. Toon rijdt nog
elke week naar Stevensbeek om er te zwemmen,
en Paula is een trouw lid van de seniorengym in de
Joffershof. Nadat ze beide zijn gestopt met werken,
wilden ze niet thuis achter de geraniums gaan zitten en hebben ze dus ook hun eigen verenigingen
aangehouden. Zo was Paula trouw lid van het
kerkkoor.
Verder verricht Toon nog veel hand en spandiensten voor diverse verenigingen, Ook voor de kinderen en kleinkinderen, die allen op fietsafstand
wonen, staat hij altijd klaar als er en klusje moet
worden geklaard.

Toon Bus en Paula Bus van Treek
60 jaar getrouwd dit vieren wij samen met hun in besloten kring.

Toon en Paula Bus van Treek
Merletgaarde 37
5821 BW Vierlingsbeek

AGENDA
2016

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10.00 uur voor geïnteresseerden.
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
5t/m9 sept Zonnebloem: Collecte Zonnebloem
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
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8 sept
11 sept
14 sept
15 sept
19 sept
20 sept
22 sept
23 sept
24 sept
25 sept

29 sept
1 okt
1 okt

4 okt
5 okt
8 okt
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

Dorpsraad Vierlingsbeek: Informatieavond
particulier huren in Vierlingsbeek
Beek Beweegt: 4e editie Bekse
Bruggeloop
VOVG: Najaarsontmoeting
KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
VOVG: Roei clinic in Katwijk
Dorpsraad: Contactavond met college
van B&W; Koningskerkje;
aanvang 20.00 uur
KBO: Fietsmiddag
Zonnebloem: Gemeente middag
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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

26 nov
6 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec

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

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

Herinnering:
avond m.b.t. particuliere huur, donderdag
8 september 20.30 uur Joffershof.
De openbare informatie avond m.b.t.
particulier huren in Vierlingsbeek en
Groeningen vindt donderdag
8 september plaats in de Joffershof.
Agenda is te lezen in Globaal
van 17 augustus.
Iedereen met belangstelling voor dit
onderwerp, is welkom
Groet
Werkgroep particulier huur
Dorpsraad Vierlingsbeek.
Ps. Voor informatie kunt u bellen met
Sjaak Verstegen, 06 2061 4609
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1e Zondag van de maand: Bijeenkomst
alleengaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen

Seniorenbios

De volgende voorstelling is op dinsdag 13 september met de film: “THE LADY IN THE VAN”

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.

Dit biografisch drama verteld het waargebeurde
verhaal van Miss Shepherd (Maggie Smith), een
excentrieke en koppige vrouw van onbekende
afkomst die ‘tijdelijk’ haar oude busje parkeerde op
de oprit van schrijver Alan Bennett (Alex Jennings)
in Londen en er vervolgens vijftien jaar lang bleef
wonen. Gebaseerd op het gelijknamige boek en
toneelstuk.

Vissen in de forelvijver De uitkomst te
Vortum-Mullem

Donderdag 15 september gaan we vissen in
Vortum-Mullem. De vissen die men vangt mag men
meenemen naar huis. Het is dus te hopen dat ze
goed bijten.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd
tarief (€6,80 i.p.v. €9,40). 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. In de buurt is volop parkeergelegenheid en
de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Fietsmiddag

Donderdag 22 september maken we een fietstocht
van ± 30 km. Tijdens de koffiestop krijgt u koffie
en vlaai aangeboden door de KBO. We vertrekken
om 13.30 uur vanaf het plein tussen de kerk en
Herberg Thijssen. Opgeven is niet nodig.

Harmonie
de
Herleving

Sociaal cultureledag

KBO Kring Land van Cuijk organiseert op vrijdag
14 oktober de Sociaal Culturele Dag in Fitland te
Mill. Voor de middag verzorgt Yvon Dieks en Jose
Heijnen van de GGD Hart van Brabant een lezing
met als thema: “Vitaal ouder worden en gezond
genieten”. Na de middag wordt het culturele programma verzorgt door Gerard van Kol uit Liessel.
Aanmelden kan tot 8 september bij
Maria Rouwens, Laurentiusstraat 23.

Vlaaienactie “De Herleving” in
Groeningen.
We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want
met de Groeningse kermis in het vooruitzicht weet
u allemaal weer “hoe laat het is”.
De kermisvlaaien-actie van “De Herleving” komt er
weer aan. Zoals u van ons gewend bent zijn het
weer de bekende overheerlijke kermisvlaaien,
waarvoor wij vanaf de komende week bij u aan
huis komen. U kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien bij ons bestellen.
Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden.
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van bakkersland. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai
en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel
uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker twee
soorten van de meest gevraagde superlekkere
seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van topkwaliteit.

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 2 en 16 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
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur
Info 06 43201502
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

We zijn al volop bezig met het opnemen van de
bestellingen en wij vinden het fijn om dan direct af
te rekenen. Want dat betekent, dat we de bestellingen snel kunnen uitvoeren.
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis
op zaterdag 3 september (kermiszaterdag) tussen
09.30 en 12.00 uur.
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Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze vereniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon een
duit in het zakje doen.

19.30 uur bij Concordia. Binnen een week na deze
Najaarsontmoeting hebben we al onze 1e activiteit.
Op maandag 19 september doen we mee aan een
roei-clinic in Katwijk. Na een kopje koffie en enige
uitleg van een ervaren instructeur gaan we ‘te water’. Na afloop van ons roeiavontuur zullen we nog
onder het genot van een drankje even na praten.
We vertrekken ’s middags om 13.30 uur vanaf het
Vrijthof.

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

Beste jeugdprinsen en
jeugdprinsessen,
Carnaval 2016-2017 is nog ver weg maar toch
alvast deze oproep. De jeugdcarnaval van de
Keieschieters bestaat aankomend
carnavalsseizoen 55 jaar.
Reden voor een feestje, toch?

Sinds een aantal jaren geef ik Nia les in de Joffershof. De mensen die komen dansen vinden het fijn
en worden er blij van. Graag wil ik dit met meer
mensen delen.

In januari 2017 (uitnodiging volgt t.z.t.) is er
daarom een reünie voor al de oud jeugdprinsen
en -prinsessen en adjudanten.

‘vrij zijn, draaien in het rond alsof je zweeft’

Graag zouden wij hiervoor een recente pasfoto
ontvangen van jullie.
Dit kan per post, in de bus gooien, Achter de
Heuf 1, 5821 AP Vierlingsbeek of per mail;
jeugd@dekeieschieters.nl

Nia is een fitness dans. Belangrijk in mijn lessen is
dat je plezier hebt, ontspanning door inspanning
vindt, en dat je de ruimte voelt om te dansen zoals
jij het prettig vindt.

Wel graag zo spoedig mogelijk, zodat wij ervoor
kunnen zorgen dat het een KEI-goed
carnavalsjaar wordt.

‘ik word er zo gelukkig van!’
Iedere les heeft een choreografie die een aantal
weken hetzelfde is. Iedere les heeft een ander thema, waardoor diezelfde choreografie anders gedanst kan worden. De basisbewegingen blijven
hetzelfde, de uitvoering verandert.

Mochten jullie nog weten wie je adjudant was
dan zouden wij dit ook graag vernemen.
Alvast bedankt voor de medewerking.

‘gewoon leuk om te doen’

Groetjes
Jeugdleiding
van de
Keieschieters.

In de les spelen we met intensiteit, met kracht
en flexibiliteit. Elementen van taekwondo, dans
en yoga wisselen elkaar af. Er is ruimte voor vrije
dans, expressie en stil zijn.
De muziek is werelds en is speciaal uitgezocht om
de verschillende fasen van de les optimaal te begeleiden.
‘vrijheid, expressief, ruimte, fijne muziek’
De lessen zijn toegankelijk voor iedereen. Met
dans ervaring of zonder. Soepel of stijf, je bent van
harte welkom om 2 lessen gratis te proberen.

De zomer loopt ten einde en de vakantie is voor bijna iedereen al voorbij. De meesten van ons hebben
de draad weer opgepakt en zo doen wij dat ook
weer met ons programma. Zo beginnen we op
woensdag 14 september aanstaande. Dan komen
we bij elkaar voor de Najaarsontmoeting en nemen
dan zoals altijd het resterende programma van het
kalenderjaar door. De leden worden verwacht om

‘echt even loskomen van alles’
Meer info op www.movewise.nl
of bel me op 06 10235305
Graag tot dan(s)
Monique Hoogstraten
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10 jaar Kunstkolk!

stenaars van gedachten te wisselen over de expositie.
De Fanfare van de 4de Hoedanigheid en verhalenvertelster Marijke van Bergen zorgen dat de opening wordt opgeluisterd met een ludieke act!
In het gemeentehuis is een gratis routebeschrijving
verkrijgbaar met alle informatie.
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

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016
vindt voor de10e keer de open atelierroute van de
Kunstkolk in de gemeente Boxmeer plaats. Vanwege het 10-jarig bestaan van het Boxmeerse
kunstcollectief krijgt de route een speciaal tintje.
Dit jaar zijn er 3 locaties met elk een eigen themaexpositie. Bij elkaar is dat Horen, Zien en Zwijgen.
Deze drie begrippen vormen het vertrekpunt voor
scheppend bezig zijn en zijn daarmee grondbeginsel voor het maken van kunst. Zo krijgt elke locatie
een eigen, boeiende invulling van de 3 deelthema’s.
De kunstenaars tonen hun werk op alle 3 verschillende plaatsen. Ook vinden er workshops plaats
en zijn er eenvoudige horecafaciliteiten aanwezig.
Het is zeker de moeite waard om de route van Horen, Zien en Zwijgen helemaal te gaan bekijken.

Open atelierroute Kunstkolk Boxmeer
10 en 11 september 2016 van 11.00-17.00 uur
Opening: 9 september 19.45 uur gemeentehuis
Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer
www.kunstkolk.nl

Horen

CAFE BREIN

Zien

Maandag 26 september a.s. is er weer een bijeenkomst van Café Brein in Boxmeer. Op deze
avond geeft Brigitte Ubachs een workshop stembevrijding. Brigitte is muziektherapeut en stembevrijder.

‘de Pimpernel’, Groeningsestraat 32, Groeningen
‘atelier Kleierije”, Grotestraat 112, Sambeek

Zwijgen

Hal gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Boxmeer

Jezelf uiten is gezond, maar niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet wanneer je NAH hebt.
Stembevrijding gaat over jezelf ruimte geven, je
emoties durven voelen en deze laten klinken.
Zingen zonder drempels, zonder kaders, zonder
goed of fout. Stembevrijding geeft ontspanning,
energie, vertrouwen, herkenning, kracht en vrijheid.
Iedereen kan meedoen, Brigitte zal deze workshop
op een hele veilige en ontspannen manier begeleiden. Meer informatie vindt u op de site
www.zingjezelf.nl.

Gewe(c)kte illusies

Tijdens de thema-avond is er ook ruimte voor uw
vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën
en tips.

Naast de thema-exposities bieden we ook nu weer
de gelegenheid om voor een kleine prijs kunst te
kopen. Onder de noemer ‘gewec(k)te illusies’ is de
weckpot gekozen als uitgangspunt voor een kunstwerkje. Vroeger werden levensmiddelen in weckpotten opgeslagen om langere tijd goed te houden.
Onze insteek is om juist de aandacht voor de
kunst bij de kijker te wekken, zo laagdrempelig
mogelijk. Iedere kunstenaar heeft een of meerdere
werkjes ter beschikking gesteld, er valt een verrassende diversiteit aan weckflessen te bewonderen.
De gewe(c)kte illusies zijn in het gemeentehuis te
koop voor € 25 per stuk. De opbrengst is bestemd
voor de organisatie van deze lustrumkunstroute.

Café Brein vindt plaats in De Driewiek, Jeroen
Boschstraat 49 in Boxmeer, start om 19.30 uur
(19.00 uur zaal open) en duurt tot 21.30 uur.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Hopelijk mogen we u begroeten bij Café Brein!
Met vriendelijke groet,
Organisatie Café Brein
Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

De officiële opening van dit evenement vindt plaats
op vrijdag 9 september om 19.45 uur in het gemeentehuis door de burgemeester. Alle kunstenaars zullen hier aanwezig zijn. U bent van harte
welkom om onder het genot van een drankje de
opening bij te wonen. En om uiteraard met de kun-
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De prijs is vernoemd naar Dr. Peelen (1601-1667),
die in Boxmeer vooral op sociaal-culturele gebieden actief is geweest. Sinds 2015 is daar de
Dr. PeelenStimuleringsprijs bij gekomen.
Een prijs voor een jong en vernieuwend initiatief.

Genomineerden
Dr. PeelenCultuurprijs en
Dr. PeelenStimuleringsprijs
bekend

Prijsuitreiking

Op zaterdag 10 september reiken burgemeester
Van Soest en wethouder Hendriks-van Haren om
13.00 uur de Dr. PeelenCultuurpijs 2016 en de Dr.
PeelenStimuleringsprijs 2016 uit. De prijsuitreiking
vindt plaats in de theaterzaal van De Weijer.
Direct na de prijsuitreiking start het cultureel
evenement Lekker. Uit.

Jaarlijks wordt de Dr. PeelenCultuurprijs uitgereikt als waardering en als stimulans aan een
groep of persoon die op cultureel
vlak een opvallende activiteit
heeft georganiseerd. In 2015 is
daar de Dr. PeelenStimuleringsprijs bij gekomen, een prijs voor
een jong en vernieuwend initiatief.
De commissie Dr. PeelenCultuurprijs gemeente Boxmeer beoordeelt de voordrachten en heeft
de volgende vier genomineerden
voor de twee prijzen aan het
college van burgemeester en
wethouders voorgedragen.

Meer informatie vind je op
www.boxmeer.nl/drpeelen en op
www.Lekkerpuntuit.nl

GELOOFSBIJEENKOMSTEN
IN HET NAJAAR
Het afgelopen jaar is gebleken dat er ruim voldoende belangstelling is om rond thema’s van het geloof samen te komen op het Parochieel Centrum in
Sint Anthonis. De laatste keren zijn de onderwerpen
vastgesteld in onderling overleg aan het einde van
de voorafgaande bijeenkomst. Dat heeft er toe geleid dat we gesproken hebben over onder meer
wat ons te wachten staat ná ons aardse leven
(hel-vagevuur-hemel), en dat op 13 september
Maria centraal staat. Daarnaast zijn er in het najaar
geloofsgesprekken gepland op 11 oktober,
8 november en 6 december.
We beginnen steeds om 20.00 uur.

Genomineerden
Dr. PeelenCultuurprijs 2016

Het Museum van Postzegel tot Tank uit Groeningen maakt voor jong en oud de lokale geschiedenis heel levendig met verhalen en voorwerpen uit
het verleden. Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek
is genomineerd voor de Revue Caroussel die zij dit
jaar heeft gebracht.
De winnaar van de Dr. PeelenCultuurprijs ontvangt
een door kunstenaar Sias Fanoembi ontworpen
bronzen beeldje van Dr. Peelen en een geldbedrag
van € 500,-.

FANFARE “ST. CORNELIUS”
VORTUM-MULLEM

Genomineerden
Dr. PeelenStimuleringsprijs 2016

Zondag 11 september a.s. houdt Koninklijke
Fanfare “St. Cornelius” haar jaarlijkse rommel-,
en brocantemarkt op het kerkplein en in
“'t Gemeenschapshuus” van Vortum-Mullem.
De rommelmarkt is te bezoeken tussen
09.00 - 13.00 uur.
U bent van harte welkom.

Meadow Events uit Rijkevoort is voor de stimuleringsprijs genomineerd vanwege de succesvolle organisatie van dit tweedaags festival voor
een doelgroep waarvoor maar zeer beperkte uitgaansmogelijkheden zijn. Irene van den Besselaar
uit Rijkevoort is genomineerd vanwege haar project P.R.A.K., waarmee ze op een heel ongedwongen manier kinderen uitdaagt hun creativiteit te
ontwikkelen.
De winnaar van de Dr. PeelenStimuleringsprijs
ontvangt een geldbedrag van € 150,-.

De entree bedraagt:
€2,00 p.p. en kinderen tot 13 jaar €1,00 .
De ingang is aan de achterkant van
“'t Gemeenschapshuus”.

Dr. Peelen

FANFARE “ST. CORNELIUS”
VORTUM-MULLEM

Sinds 2005 reikt de gemeente de Dr. PeelenCultuurprijs uit aan een inwoner, vereniging of organisatie die iets bijzonders betekent voor de
gemeente Boxmeer op het gebied van cultuur.
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GESCHIEDENIS
VAN EIGEN BODEM
Laurentiuskerk en zijn patroonheilige
Vierlingsbeek mag dan een klein dorp zijn: het had
een grote kerk uit de vijftiende eeuw met een toren
van meer dan zestig meter hoog. Had, want de kerk
werd in oktober 1944 geheel verwoest.

Laurentius is ongeveer in het jaar 225 geboren in
Huesca (Spanje) en oefende in Rome het ambt van
diaken uit tot 10 augustus 258. Als diaken belast
met de zorg voor de (heilige) boeken wordt
Laurentius vereerd als patroon van de bibliothecarissen. Hij is ook de beschermheilige van koks,
pastei- en banketbakkers, kolenbranders en
brandweerlieden. De naamdag van Sint-Laurentius
wordt gevierd op 10 augustus.

GESCHIEDENIS
VAN EIGEN BODEM
Ondergedoken ambtenaar
Boekenkasten zijn er over vol geschreven; over
de Duitse bezetting en de ingrijpende gevolgen
van de Tweede Wereldoorlog. Maar vaak zijn
het juist die paar regels in de marge die geschiedenis tot leven roepen en opeens heel
dichtbij brengen. Zoals die ene kanttekening uit
het archief van Vierlingsbeek.

In 1953 werd de huidige kerk ingewijd. Deze is in
tegenstelling tot zijn voorganger naar het westen
gericht. Naar men zegt omdat de ingang van de
oude kerk naast een café lag. Dat gaf de mannen
de gelegenheid om tijdens de preek even snel een
borrel te gaan drinken. Daarom zou de nieuwe kerk
zo zijn ontworpen, dat de ingang aan de andere
kant lag. Blijkbaar was er zo geen tijd meer om tijdens de preek even snel naar het café te gaan.
Maar misschien waren de naoorlogse pastoors
ook korter van stof.

"Hé, dat is opmerkelijk; van augustus '44 tot september '44 worden alle geboorteaktes opeens opgetekend door de Opperwachtmeester van de rijkspolitie", constateert het BHIC. Totdat op één van
die pagina's duidelijk wordt waarom dat gebeurt.
De ambtenaar van de burgerlijke stand blijkt te zijn
ondergedoken. De opperwachtmeester - aanwezig
'ter bezoeking van de gemeente' - besluit de geboorten op te tekenen. Na de bevrijding wordt het
alsnog door een 'bevoegd ambtenaar' in de juiste
boeken bijgeschreven.

De kerk van Vierlingsbeek heeft overigens een lange geschiedenis. Al in de tiende eeuw moet er een
houten kerkje hebben gestaan.
Uit het feit dat de kerk was toegewijd aan de
H. Laurentius, valt voorzichtig af te leiden dat het
dorp in de zevende eeuw al een kerk rijk was; veel
oude Laurentiuskerken dateren uit die tijd. De eerste stenen kerk werd rond het jaar 1000 gebouwd;
Vierlingsbeek was toen al een zelfstandige parochie.

In september 1944 ligt Vierlingsbeek in de frontlinie
van de slag om Overloon. Het dorp krijgt het zwaar
te verduren. Inwoners moeten hun huizen verlaten
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en het dorp wordt grotendeels in de as gelegd.
Het kasteel De Hattert wordt met de grond gelijk
gemaakt en ook de kerk wordt verwoest, samen
met bijna een derde van alle woningen. Het is opmerkelijk dat de Vierlingsbeekse archiefbescheiden
de oorlog hebben overleefd.
Dankzij het doortastend optreden van enkele ambtenaren kon het meeste worden gered. Wel getuigt
de desolate toestand van sommige dossiers, aangetast door vocht en granaatscherven, nog van het
oorlogsverleden. Ook kon nog net worden voorkomen dat iemand de hele boel opstookte. Desalniettemin is het archief deze oorlogstijd niet zonder
kleerscheuren door gekomen. Op geen enkele
manier te vergelijken met al het persoonlijke leed
maar ook papier draagt al die decennia nadien de
littekens van die tijd met zich mee.

Nieuwe seizoenstart
schaakvereniging
“t Gretig Paard”
Maandagavond 5 september begint schaakvereniging “t Gretig Paard aan haar 27 ste competitiejaar.
De schaakvereniging, oorspronkelijk opgericht voor
inwoners/inwoonsters van de gemeente Vierlingsbeek, heeft momenteel leden uit de wijde omgeving o.a. uit Cuijk en Venray, maar toch hoofdzakelijk uit de gemeente Boxmeer. Zij spelen eens per
14 dagen op de oneven maandagen een onderlinge
competitie. We zijn geen lid van een overkoepelende organisatie. Ook bij deze vereniging geldt “meedoen is belangrijker dan winnen”. In een gezellige
en ongedwongen sfeer wordt hier geschaakt.
De vereniging speelt sinds een aantal jaren in de
Joffershof in Vierlingsbeek. Aanvang 20.00 uur.
De contributie is zeer beperkt.

Muszesse tractortoertocht 2016

De vereniging zoekt zeker nog leden. Ook de recreatieve schaker/schaakster kan bij ons terecht.
Kom gerust een vrijblijvend kijken en/of meespelen.
Informatie bij Pieter de Vos; 0478 639060

Na het succes van de afgelopen drie jaar organiseren we ook dit jaar weer een tractortoertocht
Deze zal gehouden worden op
zondag 11 september 2016
We verzamelen vanaf 10.00 uur en vertrekken om
10.30 uur bij:
Pannekoekhuis De Bolle Buik
Raaijveldweg 3, 5823 CA Maashees
Ben je in het bezit van een (oude) tractor en heb je
zin in een gezellige dag? Geef je dan op!
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 of er iemand mee gaat op het
spatbord.

Treffer

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

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

Op maandag tijdens de kermis is onze zoon
zijn zwart (gespoten) step kwijt geraakt.
Als iemand deze gezien heeft, horen we dat
graag. 06-1192702

Gevonden in de Spoorstaat
bedelarmbandje
0478-631372
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Zin in een
creatieve workshop?
Kom dan op 16 september
van 16.00 uur tot 20.00 uur
een kijkje nemen
naar de mogelijkheden voor
het komende periode,
van herfst tot kerst.
De prijs voor een workshop is
vanaf € 30,- incl. alle materialen.
We starten met koffie/thee en
iets lekkers en na afloop een drankje.

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

Loop geheel
vrijblijvend binnen.
Hermien Prinsen
bloemen en decoratie
Groeningsestraat 23
5826 AB Groeningen
tel: 0478 546368 of 06-22447956

TE HUUR
Luxe (nieuw) appartement ca. 85 m2
Merletgaarde 28A, Vierlingsbeek
Prijs op aanvraag, 06-53883255

Warme Bakker Degen

Reclame: 5 t/m 10 september
● Joegoslavische abrikoos €10,35
● Volkorenbrood €1,85
● Abr/kers/pruimenpunt €1,00
Reclame: 12 t/m 17 september
● Appel speciaal vlaai €10,35
● V-kornbrood €2,30
● Spelt mueslikoeken €2,50
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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21% KORTING
OP RAAMDECORATIE
Actie geldt van 5 t/m 17 september 2016

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

Vraag naar de voorwaarden

Fons Peltenburg

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

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

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

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit

Tae kwon do - Kung fu - Aikido
Interesse, meld je aan
bij Maarten Evers
06-48367188
Dinsdagavond
van 19.30-20.30 uur
Vanaf 10 jaar ben je welkom in de
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

Voor al jouw accessoires!
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

www.assieswares.nl
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Klusbedrijf

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

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Harold Janssen

info@blommesteintuin.nl

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

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

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

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

zenuwreflexologie

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

sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

BROEREN

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