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70 jaar vrijheid

Herdenking Kapelletje “op de Hei” Maashees

Iedereen kent wel het kapelletje “op de Weerd” tussen Vierlingsbeek en Maashees. Een plaats waar in de
oorlog mensen uit Vierlingsbeek en omgeving een schuilplaats onder de grond vonden. Dit wordt op 19 oktober aldaar herdacht. Vrij onbekend is het kapelletje aan de andere kant van Maashees waar op 5 oktober
een herdenking plaatsvindt.
gebeuren dat circa 220 personen op en nabij deze
boerderijen opgesloten zaten in het Duitse front, dat
door de Engelsen bij Overloon onder druk werd gezet. Velen van hen schuilden in zelf gegraven schuilkelders bedekt met takken en stro. Dit terwijl de granaten hen letterlijk om de oren vlogen.
De mensen afkomstig uit Maashees en veel omlig-

In Vierlingsbeek en vele Brabantse dorpen wordt
in de komende maanden aandacht besteed aan
het feit dat 70 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog is beëindigd en dat we sindsdien al 70 jaar in
vrijheid leven. Op de plaats waar Brabant en Limburg elkaar raken vindt op zondagmiddag 5 oktober a.s. de start van het herdenkingsjaar in Maashees plaats. Niet alleen de ligging is bijzonder
maar de geschiedenis en met name het najaar
van 1944 maken deze plek heel speciaal. Een plek
waarvan velen het bestaan niet zullen weten.

Fam. Schrader in restanten schuilkelder kort
na de oorlog.
gende dorpen met daarbij een enkele jood en gedeserteerde Duitse soldaten mochten de bevrijding op deze plek niet meemaken omdat ze door de
Duitsers gedwongen werden naar Limburg te vertrekken. Dat was een grote teleurstelling maar allen
hebben het overleefd.
Spoedig na de bevrijding kwam de gedachte op om
uit dankbaarheid in de bossen op de Hei een kapelletje te bouwen. Dat was echter niet meteen te verwezenlijken. Daarom werd er eerst een beeldje van
O.L. Vrouw aan een boom gehangen. Pas later is er
een kapelletje gebouwd op deze rustige plek.

Terwijl nagenoeg de hele bevolking van de gemeente Vierlingsbeek voor de bevrijding in 1944 genoodzaakt werd te evacueren, zochten een groot aantal van hen een schuilplaats op de Hei de boerderijen van de families Smits en Rijnders. Zo kon het

zie vervolg op pagina 2
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Van de redactie:
●

●

Looming is nog steeds booming. Naast
noten, appels, peren en dergelijke vind je
ook aan-de-straat-verkoop van allerhande
versierselen gemaakt van looming elastiekjes! Vrolijk én kunstig gemaakt.
We hebben het afgelopen weekend nog
kunnen genieten van het mooie weer.
Dat kwam zeker goed uit voor de hilarische
Zeepkistenrace!
Maar de herfst laat zich toch al zien, in
diverse straten liggen de vallende
bladeren al weer op de grond

10 okt
14 okt
17 okt
18 okt
18 okt
21 okt
25 okt
25 okt
25 okt
29 okt
30 okt
31 okt

vervolg van pagina 1
Deze middag staat ook het vieren van de vrijheid
in dit jaar centraal. De middag zelf staat in het teken van de ontberingen in de oorlog en de bevrijding. Dit alles 70 jaar geleden en zal gedeeltelijk
door de evacués zelf worden ingevuld. Het zangkoor van Maashees zal oude, vergeten oorlogsliedjes zingen en de basisschool is uitgenodigd
om invulling te geven aan het thema “vrijheid”.
Een aantal mensen die 70 jaar geleden hier moesten schuilen hebben het initiatief genomen om een
oude schuilkelder na te bouwen. Deze kan dan
ook bekeken worden. Voor koffie en thee wordt
gezorgd. Aan het einde van de middag zullen we
een herinnerings-/ informatiebord plaatsen waarop de geschiedenis van deze plek wordt weergeven. Ook de basisschool zal op eigen wijze invulling geven aan het thema “70 jaar vrij”.

31 okt
4 nov
4 nov
15 nov
16 nov
16 nov
18 nov
20 nov
21 nov
21 nov

De middag begint om 14.00 uur bij het kapelletje
aan de Broekweg 11 te Maashees (weg Maashees
naar Smakt).

28 nov
28 nov

Werkgroep (dorpsraad) 70 jaar Bevrijding,
Vrij en Vrijheid Maashees

AGENDA:

29 nov

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof

29 nov

2014:

2 dec
13 dec
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Groenings koor: bloemenactie
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 		
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Gryphus: cabaret: André Manuel > Het
Geval Apart: zaal open: 20.30 uur
VOVG: Rondleiding breifabriek
KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
De Keieschieters: Lotenactie
Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel;
Aanvang 19.00 uur
VOVG: Thermaalbad Arcen
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
De Keieschieters: Lotenactie
Bèkse Biercantus 2014
VOVG: Knutselen met papier
KBO: Excursie
Gêf ’t dûr: Schikken en Bikken bij broer
en zus; aanvang: 18.00 uur tot +
22.00 uur
Gryphus: cabaret: Martijn Koning > Sint
& Nieuw: zaal open: 20.30 uur
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 		
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Rayonavond
De Keieschieters: Prinsenbal
Symphonica in Sporto: Pietensportdag
i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaascomité
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
VOVG: Proeverij
KBO: Herfstwandeling
De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Gryphus: cabaret: Kees van Amstel >
Jong, Hip, Fris En Andere Gruwelijkheden zaal open: 20.30 uur
Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman);
inschrijven vanaf 20:30 uur;
aanvang 21:00 uur
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Harmonie de Herleving: Popconcert 		
i.v.m. 140-jarig jubileum van de
harmonie
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 		
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Groenings koor: Winterconcert in de
Zandpoort te Groeningen;
aanvang 20:00 uur
VOVG: Kerstmarkt
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Vondel: Kerstconcert in het
Koningskerkje
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus 		
weer bellen.

2015:

Zondag 19 oktober
10.30 u Kerk Vierlingsbeek Eucharistieviering
Intenties: Wim en Jo Gerrits, overl. fam. Bardoel,
Marie Roosen - Theunissen namens de Parochie,
levende en overleden leden van de Harmonie,
Wies Stoffelen - Smits namens de Parochie, Anne
Verblakt - Dijks namens de KBO
Zaterdag 25 oktober
19.00 u: Kapel Groeningen Eucharistieviering
Intenties: overl. ouders Camps - Gerrits en Toon

3 jan
10 jan

De Keieschieters: Groeningseavond
De Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant “wat de gek ervoor 		
geeft”
14 jan
De Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
17 jan
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
24 jan
De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb
De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
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. Basis-		
school 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
30 aug
Gif ut Dur/Beek Beweegt:
Bekse Bruggeloop
4-7 sept Groeningse Kermis
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de
grens”
20 sept
Groenings koor: Culinaire Klanken

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

Nieuwtjes vanuit de “Beheercommissie deelparochie
Vierlingsbeek/Groeningen”.
●

●

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

Vieringen
en
Intenties
oktober

●

Kerkbalans 2014. Door een foutieve instelling, doorgegeven door het hoofdbestuur aan
de RABO, is het niet mogelijk geweest om de
toezeggingen voor de kerkbalans 2014 voor de
maand augustus te incasseren. Derhalve zal dit
plaats vinden in oktober en de incasso van oktober is verschoven naar november 2014. Mocht
dit voor diegene die dit betreft een probleem
zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen met
ondergetekende. Onze excuses voor het ongemak.
Vrijwilligers kerkbalans 2015. Eind januari
2015 vindt de Actie Kerkbalans 2015 plaats. De
beheercommissie Vierlingsbeek – Groeningen
is nog op zoek naar vrijwilligers die in een bepaalde straat de enveloppen huis aan huis willen
bezorgen. Het betreft alleen het bezorgen van
de enveloppen, de inwoners van Vierlingsbeek
– Groeningen dienen daarna zelf bij een aantal
adressen de retour enveloppe terug te brengen.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit doorgeven via wilbertbernadette@ziggo.nl of contact
opnemen met ondergetekende.

Volgende vergadering. Deze is op maandag 6
oktober 2014 om 20.00 uur in de sacristie.

Wilbert Wijnhoven
Zondag 5 oktober
9.00 u Kerk Vierlingbeek Eucharistieviering
Intenties: Toos en Dries v.d. Bosch - Elbers, Piet
Evers
Zaterdag 11 oktober
19.00 u Kerk Maashees Eucharistieviering

Eerste Communie 2015
Beste ouder(s), verzorger(s),
Als parochie Maria, Moeder van de Kerk willen wij
u in de gelegenheid stellen om uw zoon of dochter
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onze vrije tijd in het café doorbrachten, was het
geen wonder dat we hem regelmatig tegen het lijf
liepen.
Kid lag ons wel en omgekeerd was dat ook wel het
geval, dachten wij. We hadden met z’n drieën al
menig pilsje achterovergeslagen. Kids kijk op het
leven was optimistisch, vooral in het weekend met
veel bier.
Toen hij ons in de smiezen kreeg stak hij zijn hand
op en kwam bij ons aan tafel zitten.
Hij zei dat hij een prachtige dorst had en stak drie
vingers op naar een van Frens zusters die achter
de tap stond.
Hoewel volbloed Nederlander had Kid uitgesproken Aziatische trekken en kon hij met zijn spleetogen gemakkelijk voor een Tibetaanse monnik
doorgaan. Ongeveer het enige dat hem daarvan
onderscheidde was zijn karamelkleurige pak en
flink in de pommade gezette haar dat strak over
zijn ronde schedel was geplakt. Opvallend aan
hem waren verder zijn brede, platte vingers met
nagels als zinken stuivers..
Na een paar uurtjes, het bierviltje waarop onze
consumpties genoteerd werden raakte al behoorlijk vol, stelde Kid voor om naar Boxmeer te fietsen. Misschien was daar nog iets te beleven.
Moet dat, zei ik, ik kom er net vandaan.
Maar Fren voelde er wel wat voor.
Ik wilde geen spelbreker zijn, dus vooruit dan
maar.
Wij rekenden af en klommen op onze fiets.
In mijn geboortedorp, Vortum en Sambeek heerste
een vredige rust. Geen hond op de weg.
Bij de pomp in Boxmeer sloeg Kid die voorop
reed, rechtsaf en toen linksaf. Wij volgden.
Bij café Marktzicht stopten wij. Het café werd geëxploiteerd door een zekere Kersten.
Voordat wij naar binnen gingen drukte Kid ons op
het hart, de kastelein geen “bessem”te noemen.
Weliswaar was hij onder deze naam in geheel Boxmeer bekend, maar hij had er een hekel aan dat hij
met zijn bijnaam werd aangesproken.
Er zat een man of tien binnen. Aan de tap een
plukje en aan twee tafeltjes werd getoept.

de Eerste Heilige Communie te laten doen. De datum voor komend jaar is nog niet bekend, maar zal
waarschijnlijk na de meivakantie zijn.
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is een taak van de parochie in samenwerking
met de ouders. Wij hebben hiervoor al jaren een
werkgroep, die ouders en kinderen begeleidt bij
de voorbereiding en het organiseren van de viering van de Eerste Heilige Communie. De communiewerkgroep bestaat uit Hanneke Klomp, Mariëlle
Timmermans en Manon Kersten.
In verband met de voorbereidingen willen wij
graag weten hoeveel ouders hun kind de communie laten doen of overwegen dit te doen. Binnenkort organiseren wij een informatie-avond en hierna kunt u uw kind definitief aanmelden. Tijdens
deze avond wordt informatie gegeven over het
waarom en hoe van de Eerste Heilige Communie.
Indien u een uitnodiging voor de informatie-avond
wilt ontvangen, graag de naam van uw kind doorgeven aan Mariëlle Timmermans via mail gerard.
marielle@allesin1.nl
Tot slot willen wij nog even vermelden dat wij dringend op zoek zijn naar ouders die de communiewerkgroep willen versterken. Vele handen maken
immers licht werk. Het liefst voor meerdere jaren,
maar alleen tijdens dit jaar dat uw kind de communie doet is ook mogelijk.
Namens de Communiewerkgroep,
Mariëlle Timmermans

Zondag 19 oktober as. is de jaarlijkse
herdenking bij het kapelletje op DeWeerd.
Om 3 uur is er een viering om te danken voor
70 jaar bevrijding.
Ons dames- en herenkoor luisteren deze
dankviering op.

Wij zochten een plaatsje aan de bar en deden onze
bestelling aan de zuur kijkende kastelein. Zo te zien
was hij niet in een beste bui.
Iemand die ik van gezicht kende, kwam naast ons
zitten. Ik wist ook dat hij Toon Kremers heette en
dat hij een oomzegger was van Kôs uit Groeningen. De man was groot en had wel wat weg van
de beroemde filmspeler John Wayne. Hij woonde met zijn kleine vrouwtje in een laag huisje op
het Zand, recht tegenover de toegangsweg naar
het Kasteel. Ik had hem, toen ik daar eens voorbijkwam, buiten gezien. Zijn hoofd reikte tot aan de
dakrand van zijn huisje, zijn vrouw kwam net boven
de vensterbank uit.

BUITEN DE DORPSGRENZEN (68)
Een man van een jaar of drieëntwintig betrad de
lokaliteit.
Wij kenden hem.
Het was Kid Botden.
Kid woonde met zijn moeder en enkele oudere
broers op een oude hoeve in Klein Vortum. Vermoedelijk kwam hij aan zijn naam omdat hij de
jongste op de farm was.
De broers, evenals hijzelf verstokt vrijgezel, bewerkten het land en Kid verdiende de kost als
chauffeur bij transporteur Wijers van de Sambeekse Halt, bijgenaamd de Nek. De broers van Kid zag
je nooit in het café, Kid des te meer.
Aangezien ook Fren en ik het grootste deel van

Wordt vervolgd.
Nelson.
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Gêf ’t Dûr:

Huisartsenpraktijk
Mosch-van den Born

Beek an Toffel
18 oktober 2014
Aanvang: 19.00 uur

Heeft u diabetes, een hart- long- of nierziekte?
Of bent u 60 jaar of ouder?
Dan kunt u ernstig ziek worden van de griep.
De jaarlijkse griepprik kan dat voorkomen.

De koks van Gêf ut Dûr bereiden op 18 oktober
2014 weer een diner op verschillende locaties in
Vierlingsbeek en/of Groeningen. Gezellig met diverse dorpsgenoten aan tafel. Kosten € 15,- per
persoon (exclusief drankjes). Je kunt het diner ook
als een cadeaubon aanbieden.
Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand de locatie-gegevens.

De jaarlijkse griepvaccinatie zal plaatsvinden
op woensdag 15 oktober 2014.
U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd.
Wilt u deze brief meenemen?
Mocht u geen oproep hebben gekregen,
maar toch tot de bovenstaande groep behoren,
dan kunt u toch gewoon komen.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen
met de praktijk.
Woensdag 15 oktober 2014:
in de huisartsenpraktijk
Letters A-D 15.30-16.00 uur
Letters E-J 16.00-16.30 uur
Letters K-R 16.30-17.00 uur
Letters S-Z
17.00- 17.30 uur

NIEUW: Schikken en Bikken bij broer
en zus
31 oktober 2014
aanvang: 18.00uur tot + 22.00uur
Je maakt een mooi herfstbloemstukje onder deskundige begeleiding van Margriet Hendriks-Winkelmolen en vervolgens bereid en eet je lekkere
hapjes onder begeleiding van onze Beek an Toffel
kok Stephan Winkelmolen. Ontspannend, lekker
en creatief. Het is een leuke activiteit voor familie, vrienden/vriendinnen en/of team uitstapje. (We
hebben plaats voor 2 groepen van 6 personen)
Kosten € 20,- per persoon (exclusief drankjes)

Bibliobeek viert FEEST
in Kinderboekenweek
(1 tot en met 12 oktober)

Samen met de kinderen van Kinderdagverblijf De
Vuurtoren, Basisschool Laurentiushof, de peuterspeelzaal Pompelientje en van gastouderopvang
Hummeltjeshonk en De Kleine Apekooi gaat Bibliobeek FEEST vieren. De kinderen maken met zijn allen een feestslinger die zij tijdens een bezoek aan
Bibliobeek komen ophangen. Bibliobeek wordt
door de kinderen met de door hen gemaakte slinger versierd en wordt hierdoor extra gezellig!
Marijke van Bergen van kindertheater de Pimpernel
gaat deze kinderen groepsgewijs voorlezen in de
weken na de herfstvakantie. Aan elk bezoek wordt
een feestelijk tintje gegeven.

Meld je snel aan via: www.bibliobeek.nl onder
tabblad Gêf ’t Dûr.
Groet team van Gêf ’t Dûr.
Gêf ’t Dûr is een initiatief van Bibliobeek. Per
activiteit gaat een gedeelte van de opbrengst
naar de exploitatie van Bibliobeek.

Ook wordt er voor álle kinderen extra voorgelezen
op de woensdagmiddagen (1 en 8 oktober) van de
kinderboekenweek. Dit voorlezen begint steeds om
14 uur 's middags en is gratis. Iedereen is welkom!

Vierlingsbeek/Groeningen
KBO soos-inloop-middag

En... natuurlijk blijven we in Bibliobeek elke zaterdagochtend om half 11 voorlezen!!

Vanaf begin september is er donderdag ‘s middags een soos-inloop-middag in gemeenschapshuis Joffershof. Wilt u graag een kaartje leggen,
sjoelen of rummikubben, dan bent u van harte welkom. Ook voor een kopje koffie/thee of een
praatje kunt u binnenlopen.
De middag is van 13.30 uur tot ± 16.00 uur in de
ontvangstruimte.

5

Spellenmiddag

Vrijdag 17 oktober houden we de jaarlijkse Oudhollandse spellenmiddag. Deze vindt plaats in gemeenschapshuis Joffershof en begint om 13.30 uur.

Kienen

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 10 en 24 oktober Aanvang: 14.00 uur.

Carnavalsvereniging
“de Keieschieters”
Vierlingsbeek - Groeningen

De vaste activiteiten van de KBO zijn

Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in
het Joffershof
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
Info 632190
Donderdag: Soos inloopmiddag op van 13.3016.00 uur in het Joffershof
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het Joffershof			
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
14.00 uur
Info 631986
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in
het Joffershof
Info 631232
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

JEUGDPRINSENBAL 2014/2015
Keieschieters en Keieschieterinnekes van Vierlingsbeek en Groeningen
Op vrijdag 21 november 2014 is het zover, dan is
er weer een

JEUGDPRINSENBAL met grote loterij
In Zaal “de Wildeman”
De carnavalsvereniging zoekt jongens en meisjes
van groep 7 en 8 en de brugklas die
jeugdprins(es), jeugdraad, prinsegarde of nar willen worden.
Heb je interesse?
- Vul dan de opgavelijst in en geef deze af in
een gesloten envelop bij;

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

Grotestraat 120
Luciastraat 21
Achter de heuf 1
Kreupelstraat 10
Arnoud van Gelderstraat 4

Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek

- Of je mailt de ingevulde opgavelijst terug
naar jeugd@dekeieschieters.nl

VOORLEESUURTJE
in Bibliobeek

Doe dit zo snel mogelijk en zeker vóór zondag 2
november a.s.
Als jij je opgeeft voor jeugdprins(es) laat je ouders
dan even een handtekening op het strookje zetten. Houd wel de opgave voor jeugdprins(es) volledig geheim.

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere
voorlezer.
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen
die willen komen luisteren.
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Iedereen is van harte welkom.

Degene die er vorig jaar ook bij waren en er opnieuw bij willen zijn moeten nu ook weer gewoon
een strookje invullen en inleveren.
Uit alle aanmeldingen zal er geloot worden wie de
nieuwe jeugdprins(es), jeugdraadslid, prinsegarde
of nar wordt.

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen
kinderen.
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek

Vul snel in en samen met jullie maken we er een
kei-gezellige carnaval van.
We vragen een tegemoetkoming in de reinigingskosten van kostuum, van 15,00 euro per lid.

info@bibliobeek.nl

De Jeugdleiding
Carnavalsvereniging “de Keieschieters”
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Opgave Jeugdcarnaval 2014/2015
Duidelijk in blokletters schrijven, let op hoofdletters bij het mailadres
Naam: ___________________________________________________________________________________________________
Adres:

groep: _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoonnr.:____________________________________________________________________________________________ Mobielnr.:_________________________________
Mailadres(alleen van een ouder):________________________________________________________________________________________________________________
Handtekening ouder:_________________________________________________________________________________________________________________________________
LET OP voor prins(es), nar, prinsegarde 2 keuzes verplicht anders loot je niet mee.
Keuze
….e O

wil graag jeugdprins(es) worden.

….e O

wil graag bij de prinsegarde.

….e O

wil graag bij de jeugdraad.

….e O

wil graag nar worden.

Voor opgave als prins(es) willen wij graag van jou weten wie je als adjudant kiest.
Naam adjudant(e):_______________________________________________________________________________
Telefoonnr. Adjudant(e):__________________________________________________________________________________________________________________________
Misschien heb je al verkering en wil je dat hij/zij je prins(es) wordt, ook dit willen wij
graag van jou weten.
Naam vriend(in):_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Telefoonnr. vriend(in):______________________________________________________________________________________________________________________________

Het is niet vanzelf sprekend dat je bent ingeloot!!!

✃

HOUD JULLIE OPGAVES GEHEIM

Gelukkig kwam alles in kannen en kruiken.
Er deden 48 kinderen mee aan de speurtocht om
op zoek te gaan naar het bordje van het Pieterpad. Onderweg werden spelletjes gedaan en kregen de speurders spionnen en vreemde snoeshanen te zien.
Na de middag waren er in de prachtige podiumwagen bij Concordia vele optredens die door een
echte jury werden beoordeeld. Dank aan alle mensen die een optreden hebben verzorgd en zij hebben bijgedragen aan het welslagen van de speurtocht en de playback show.

Maxi-Music-Bal geslaagd.
Het was natuurlijk spannend bij de voorbereiding
van deze dag. Zouden er voldoende deelnemers
zijn voor de speurtocht en zou een herhaling van
de ooit zo succesvolle Playback show in de smaak
vallen.

7

Oogstdankviering
Zondag 21 september werd er in onze parochiekerk een “oogstdankviering” gehouden, voorbereid door vrijwilligers uit Vierlingsbeek / Groeningen en Maashees.
Onze kerk was prachtig versierd door de dames
van de versiergroep met bloemen, koren, groenten en fruit wat we afgelopen zomer hebben mogen oogsten.

De middag werd afgesloten met een superpolonaise waarbij prins Ron voorop ging en de hofkapel
“Dè stûtter nie”voor de passende muziek zorgde.
In totaal kwamen er 225 mensen in beweging zodat de bewegingsmeter bij de kerk weer naar boven kan worden bijgesteld.

Vanaf deze plaats namens de drie verenigingen
een dankjewel aan het adres van de firma Havens
voor het beschikbaar stellen van de vrachtwagen
waarop het podium kon worden gebouwd. Ook
de inbreng van Malibu-Sound en de medewerking
van Jan Nillesen wordt bijzonder gewaardeerd.
Voorts een bedankje aan Johan van den Boogaard die ervoor zorgde dat op het pontveer reclame voor deze dag werd gemaakt.
Tenslotte een woord van dank aan het adres van
alle mensen van Symphonica in Sporto voor hun
bijdrage bij de voorbereiding en uitvoering van
deze dag.

Het koor verzorgde mooie passende gezangen.
Onze nieuwe pastoor van der Sluis ging voor in
deze plechtige eucharistieviering.
De kinderen die gevormd worden mochten assisteren tijdens de viering.
De opbrengst van de collecte € 154,25 gaat naar
het project van Pastoor Kerssemakers, de straatkinderen van Chili.
De afdeling Zonnebloem heeft ook geholpen met
de voorbereiding en na afloop van de dienst was
er een gezonde traktatie voor alle kerkgangers.
Na de drukbezochte viering was er voor iedereen
gelegenheid om de mooie versiering van dichtbij
te bekijken kon men genieten van koffie met krentenbrood.
Het was een mooie viering en hierbij willen we allen die hieraan meegewerkt hebben nogmaals hartelijk bedanken.
Natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die
zijn oogst geschonken heeft om onze kerk zo mooi
te versieren.

Carnavalsvereniging De Keieschieters
Harmonie De Herleving
Tennisvereniging Vierlingsbeek
Carnavalsvereniging De Keieschieters

Harmonie De Herleving
Tennisvereniging 		
Vierlingsbeek
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29 november 2014:
Pop Swing Night!

Woensdag 1 oktober

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

Locatie :
Vertrek :

Kliniek Via Sana in Mill
18.30 uur ‘t Vrijthof

Dinsdag 14 oktober

Rondleiding breifabriek
We vertrekken per bus vanaf ’t Vrijthof naar de
breifabriek in Heinsberg-Kirchhoven waar we een
rondleiding krijgen door de fabriek. We krijgen de
gelegenheid om een warme herfst- of wintertrui uit
de Marcienne collectie te kopen.
Locatie : Heinsberg-Kirchhoven
Vertrek : 13.15 uur ’t Vrijthof
Kosten : € 6,--

Harmonie De Herleving bestaat dit jaar maar liefst
140 jaar. Daarom vindt op 29 november 2014 de
tweede editie van de Pop Swing Night plaats. De
eerste editie in 2011 was al een groot succes, maar
voor de editie van 2014 zal nog veel meer uitgepakt
worden!

MIJN HOBBY IS
WENSKAARTEN MAKEN.

Stelt u zich eens voor, een prachtige aangeklede
avond, waarbij harmonie en slagwerkgroep zich van
hun beste kant laten zien... in samenwerking met
een heuse band, een bonte verzameling zangers en
zangeressen, én smartlappenkoor Van Heure Zinge!
Samen spelen en zingen zij voor u de grootste hits
en mooiste klassiekers van Anouk, Guns 'N Roses,
André Hazes, Phil Collins, Deep Purple, Queen,
Adèle en nog veel meer!

Denk daarbij aan: hartelijk gefeliciteerd, van
harte beterschap, condoleance, huwelijks-, verhuis-, kinder- en Kerstkaarten, huwelijksjubilea
en nog veel meer....
Ze zijn ook te koop.
Leuk om te geven, bijzonder om te krijgen!.
Kom gerust eens langs.
A,Seuren, Vlasakker 17 (tel.631661).

Passe Partout Filmcyclus
2014/2015

De voorbereidingen zijn al in volle gang. In de komende Globaals zal meer nieuws volgen. Maar hou
29 november 2014 alvast vrij in uw agenda, want
het belooft een geweldige avond te worden!

Vier films over schuldgevoelens en vergeving.

Wie? Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving
i.s.m. een band, zangers en zangeressen van eigen
bodem en Smartlappenkoor Van Heure Zinge!

SWOGB, BiblioPlus, Radius Welzijn en OLC (Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk) werken samen om u een filmreeks aan te bieden over onderlinge relaties tussen mensen en over wat zij in feite
nog zoal met elkaar ‘te regelen’ hebben.

Wat? POP SWING NIGHT
Wanneer? 29 november 2014, vanaf 20.00 uur
Waar? Concordia, Vierlingsbeek

De filmcyclus gaat over onderlinge relaties tussen
mensen en over weer ‘in ’t reine komen’ met elkaar.

Website? www.herleving.nl
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Dit project wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Het pasje is beschikbaar voor
alle mantelzorgers. Ook als u NIET bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden. De
toegang voor de bijeenkomst is gratis.

Tussen: “Ik kan hem wel ‘vergeven’ ” en “Ik vergeef je” ligt een wereld van verschil. Ergens in die
tussenruimte spelen de onderwerpen van de films
zich af. De films draaien in de theaterzaal van De
Weijer in Boxmeer en starten om 10.00 u. Vanaf 9.30 uur staat er in de bibliotheek Boxmeer een
kopje thee of koffie voor u klaar. Na afloop van de
film kunt u, tijdens de gezamenlijke lunch, napraten over de film.
De data:
10 oktober met Forgiveness,
14 november met Troubled water.
9 januari 2015 met Le Fils
13 februari Trois mondes.

Voor meer informatie en aanmelding voor de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk, telefoon: 0485846739 email: info@mantelzorglvc.nl

Toegangsprijs per film inclusief lunch is €11,00 en
een passe-partout voor 4 films bedraagt €37,50.
Voor meer informatie en het bestellen van toegangskaarten, bezoek de website www.biblioplus.
nl. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen van BiblioPlus. U kunt ook een kaartje kopen voor aanvang van de voorstelling. In verband met de organisatie van de lunch wordt tijdige
aanmelding op prijs gesteld.

Informatiebijeenkomst over het
mantelzorgpasje
Op vrijdag 26 september opende de Brabantse
Commissaris van de Koning Wim van de Donk
een fototentoonstelling in het Oorlogsmuseum
in Overloon. De tentoonstelling heet NoordBrabant ’40-’45.

Vrijdagmorgen 10 oktober 2014 organiseert het
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met het Zorgkantoor VGZ een informatiebijeenkomst over het mantelzorgpasje en
worden ze uitgereikt aan de aanwezige mantelzorgers. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00
uur tot 12.00 uur in De Driewiek, Jeroen Boschstraat 49, Boxmeer.
Zorgt u langdurig voor iemand in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking? Dan bent u mantelzorger. Eén van de knelpunten die mantelzorgers ondervinden is het risico
van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor
het geval zij plotseling uitvallen.Om deze stress bij
mantelzorgers te verminderen is de zogenaamde
mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, formaat
bankpasje, met daarop twee telefoonnummers,
zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld op het moment dat u, als mantelzorger plotseling uitvalt.
Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en
het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Door dit initiatief wordt de zorg bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en dagelijkse
gewoontes van de zorgvrager bij kan houden. Een
vervanger kan hierdoor makkelijker inspringen en
weet waar hij terecht kan voor ondersteuning.
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Het fotomateriaal werd verzameld door provinciaal historicus Jan van Oudheusden, voor een boek
dat twee weken geleden verscheen. Ook het Nederlands Instituut Oorlogs Documentatie (NIOD)
werkte mee aan het boek. Daar vond men het eigenlijk jammer dat de bijzondere foto’s niet voor
nog meer mensen te zien zouden zijn. Daarom
nam het NIOD contact op met het Oorlogsmuseum, met de vraag of het museum belangstelling
had om er een foto-expositie van te maken. En
daar ging het museum graag op in.
Het museum maakte een selectie uit de 175 foto’s die in het boek terecht kwamen. In de expositie zijn er daarvan 45 terug te zien. De eerste dateert uit 1938 en toont hoe de bevolking met gasmaskers leerde omgaan. Zo werd men langzaamaan voorbereid op een mogelijke oorlog.
De laatste foto in de tentoonstelling is er eentje
van het museum zelf, dat als toonbeeld van wederopbouw al in 1946 de eerste bezoekers ontving.
Verder zijn alle grote thema’s in de tentoonstelling
terug te vinden. Dus zowel de mobilisatie als de
bezetting. Maar ook de vervolging, het verzet en
zelfs collaboratie. En natuurlijk, zeker in een periode waarin die voor Brabant nu 70 jaar geleden is,
de bevrijding.
Bij de opening was niet alleen de Commissaris van
de Koning aanwezig. Want in zijn kielzog bracht hij
alle Brabantse burgemeesters mee, die speciaal
voor de Brabantse burgemeestersdag in de regio
waren. “Het was voor het museum een te mooie
gelegenheid om te laten schieten”, aldus museumdirecteur Erik van den Dungen, “en dus hebben
we het zo gepland dat de opening kon samenvallen met de komst van de burgemeesters”. De tentoonstelling blijft daarna in Overloon te zien tot en
met de meivakantie volgend jaar.

De themabijeenkomst is op woensdag 8 oktober
in Kleppenburg, Europlein 4 in Oeffelt van
19.30 uur tot 21.30 uur (zaal open 19.15 uur).
Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen
rekening. Meldt u zich voor 6 oktober aan via
info@mee-nob.nl, vermeld daarbij uw naam en het
aantal personen waarmee u de bijeenkomst
bezoekt.
Of bel naar 0413 33 47 33.

HEMEL-GEVEL
De Kunstkolk heeft een geslaagde Atelierroute
achter de rug. Heel wat mensen profiteerden van
het mooie weer en brachten een bezoek aan de
verschillende ‘kunst’- locaties in de gemeente.
Voor wie het nog niet gezien had:
De ‘hemel-gevel’ op het glazen dak van het gemeentehuis blijft nog even intact.

Themabijeenkomst:
balans bij autisme

Kristianne Tummers maakte deze ladderinstallatie
speciaal voor dit glazen dak. De hemel-gevel bestaat uit 7 laddervormen van textiel, die in lengte
varieren tussen 5 en 10 meter. Afhankelijk van de
hoeveelheid en de richting van het zonlicht wordt
de hemel-gevel meer of minder transparant. De
hemel-gevel ligt nog enige tijd op het glazen dak
en is te zien als men vanuit de centrale hal naar
boven kijkt. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis heeft men ruimschoots de kans om
het gemeentehuis binnen te lopen.

Op woensdag 8 oktober organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen
een gratis toegankelijke themabijeenkomst in
Oeffelt. Deze keer over Balans bij Autisme; in
hoeverre kan iemand met autisme zijn vaardigheden beter ontwikkelen, en/of kan de omgeving zich beter aanpassen?
Tijdens deze bijeenkomst is er speciaal aandacht voor prikkelverwerking bij mensen met
autisme.
Gastsprekers zijn fysiotherapeut Willem van
Kempen en ergotherapeut Maike Linders.

www.kristiannetummers.nl
www.facebook.com/kristianne.tummers
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HERBERG THIJSSEN

luidden we samen met 2 joekskappellen de herfst
in met een schuin oog gericht naar het komend
carnavalseizoen 2014/ 2015. Laat die pullen maar
schuiven, klinken en drinken we samen tot middernacht.
Wij schenken niet alleen Bavaria Bokbier maar
hebben ook nog eens het Trappisten Bokbier uit
Berkel en Schot, La Trappe van het vat. Bent u
geen fan van Bokbier wees dan gerust, er is ook
nog het gewone tapbier verkrijgbaar. Is dit nog
niet genoeg dan hebben nog 30 andere Speciaal
Bieren voor u.

Zaterdag 18 oktober.
Live The Old Friends
Aanvang 21.00 uur

The Old Friends staan voor een avond vol rock-en
roll uit vervlogen tijden. Deze 5 mans formatie welke werd opgericht in 2001 gaat samen met haar
publiek terug naar de jaren 60 en 70 met de alom
bekende mooie songs van toen. Te weten Elvis,
CCR, The Shadows, Everly Brothers en nog veel
meer topartiesten van weleer. Onvervalste degelijke muziek zonder allerlei toeters en bellen, echte gitaarmuziek en drums zonder gebruik makende
van allerlei computers. Kortom een avond back
in time. Aanvang van de avond is 21.00 uur en de
toegang is geheel gratis.

Zaterdag 11 oktober.
Bokbierbal.
Aanvang 21.00 uur.

In Herberg Thijssen luidden we deze avond officieel de herfst in. Niet alleen het interieur krijgt voor
deze avond een metamorfose maar ook u als bezoeker. We zetten met z’n alle ‘n ‘bokkenpruik‘ op
en met een dik vette knipoog naar de zomer toe,

De voorverkoop begint op 29 september.
Kaartjes kosten €8.Reserveren kan via 06-28429578

Toneelvereniging Kom Op
presenteert
Culinaire catastrofe

Het gebouw waarin nu restaurant de Gevulde
Snoeshaan is gevestigd was vroeger een snackbar. Dat brengt voor mevrouw de Kroon, de nieuwe eigenaresse, veel problemen met zich mee. Zij
doet er alles aan om van de Gevulde Snoeshaan
een stijlvol en chique restaurant te maken. Maar
met lui en brutaal personeel, problemen in de organisatie, de meest bizarre gasten en een chronisch gebrek aan toiletpapier is dat geen gemakkelijke opgave…

Geregisseerd door Jet Lenkens
Uitvoeringsdata:
● Zondag 2 november 20:00 uur
Plein 27 Maashees
● 5 - 6 - 7 november 20:00 uur
‘t Pelgrimshuis Smakt
●

Speciaal voor de basisschoolkinderen is er op
zaterdag 1 november om 9:30 de mogelijkheid
om gratis de uitvoering te zien tijdens de generale repetitie.

Wij hopen U te mogen begroeten tijdens een van
onze uitvoeringen en kijken ernaar uit U te voorzien van een avondje amusement en gezelligheid.
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“De slag om Overloon in beeld”
Onder deze titel houdt Piet
Peters uit Overloon op
donderdag 16 oktober om
20.00 uur een lezing in het
gemeenschapshuis “De Pit”,
14 Oktoberplein 2,
5825 CC Overloon.
Het bezoek aan deze lezing zal
gerechtvaardigd zijn. De lezing
wordt namelijk gehouden aan
de hand van beeldmateriaal.
Talrijke unieke foto’s, o.a. van
het Britse Militaire Oorlogsdocumentatie Instituut, nog niet
eerder vertoonde filmfragmenten met o.a. particuliere films
van Charles Manders uit Sint
Anthonis en gedetailleerde landkaarten om de plaatselijke
situatie weer te geven maken
onderdeel uit van deze lezing.
Foto van het oprukkende Britse leger bij de verwoeste kerk van Overloon.
Dag voor dag wordt vanaf eind
september tot eind oktober 1944 de slag om Overloon door middel van de genoemde beelden vertoond.
We zien eind september bijvoorbeeld de voorbereidingen van het Engelse leger vanuit het bevrijde Sint
Anthonis, Ledeacker en Oploo met het opzetten van de eerste frontlinie bij Stevensbeek richting Overloon.
Daarbij worden foto’s en filmfragmenten getoond die bewoners uit deze plaatsen zeker zullen herkennen.
Vervolgens wordt van dag tot dag de voorbereiding voor de definitieve slag om Overloon weergegeven en
met welke inzet van de verschillende Britse militaire afdelingen. Vervolgens het optreden van de Amerikaanse pantserdivisie en uiteindelijk de beslissende slag door vooral de Britse troepen vanaf 12 oktober.
Uiteraard staat daarbij Overloon centraal en we zien de strijd in het grotendeels verwoeste dorp met soms
beelden van deze strijd van huis tot huis.
Piet Peters heeft daarbij oude foto’s en situaties in
en rondom Overloon uit de oorlogsperiode vergeGEZOCHT
leken met de huidige situatie en dat levert duidelijkandidaten voor schoolbestuur SKOV
ke herkenningsmomenten op. Ook op landkaarten
wordt de strijd van dag tot dag weergegeven.
Een uiterst gedetailleerd beeldverslag van de slag
om Overloon dat voor alle bezoekers zeer aanspreekbaar en herkenbaar zal zijn, mede gesteund
door de grote kennis van de plaatselijke omstandigheden van de spreker. De toegang is gratis en
iedere belangstellende is uitgenodigd voor deze
interessante lezing van Piet Peters.
Wil je een steentje bijdragen aan de school in je
dorp en omgeving (Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum Mullem)? We nodigen graag mensen uit voor twee posities in het bestuur van de SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs
Vierlingsbeek).

EHBO-cursus:

Eerste Hulp aan Kinderen
Weet jij wat je moet doen als een baby of
kindje een ongelukje krijgt? Zich verslikt en in
nood is? Nee? Volg dan deze EHBO-cursus,
start maandag 27 oktober.
Deze cursus richt zich in het bijzonder op
(jonge) ouders, opa’s, oma’s, oppas- en gastouders.
Info: n.barten@kpnplanet.nl
of tel. 0485-382595

De stichting bestaat uit vijf basisscholen die zorg
dragen voor stimulerend onderwijs voor in totaal
ongeveer 850 kinderen met 65 leerkrachten. Je rol
als bestuurslid houdt in: mee toezicht houden op
stichtingsbreed en samenhangend schoolbeleid,
verder stimuleren van goed onderwijs en sparren
met de algemeen directeur over personeelsvraagstukken, financiën en onderwijs. De rol is toezichthoudend en niet operationeel of uitvoerend.
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De voorkeur gaat uit naar kandidaten met minimaal hbo niveau en ervaring met marketing, communicatie en HRM of risico management en een financiële achtergrond.
Gedurende het schooljaar wordt er één avond per
maand vergaderd.

CABARET IN GRYPHUS? LA ME
NIE LACHE!

Meer weten of interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan, via e-mail, contact op met
Angèle van den Heuvel
(angelevandenheuvel@hetnet.nl).

Nou, dan zult U van goede huize moeten komen.
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s, cynische conferenciers, snelle stand-uppers, dames met ballen, heren met hersens, rare vogels
en andere prettig gestoorde types trakteren wij U
ook dit seizoen weer op een zevental gevarieerde
avonden vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk lachen
om prachtige programma’s van Nederlands cabarettalent. Oude bekenden en nieuwe gezichten.
Wedden dat het U niet lukt om nie te lache?

Nieuws van
Maasziekenhuis Pantein

sponsors

Groene vink voor Stomazorg

Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede
mogelijk gemaakt door Welcom Bij Janssen (Boxmeer), PLUS Verbeeten, Installatiebedrijf Evers &
Zn., Autobedrijf Kusters, LekkerBèks – dagverse maaltijden, Syntax Personeelsdiensten, Van
den Boogaard Veerdienst, Grand Café Restaurant
De Vier Linden, Boukje Weel Grafisch Ontwerp,
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken
en Boomkwekerij Bardoel. Zij allen houden namelijk van een gulle lach!

De Nederlandse Stomavereniging heeft de stomazorg van Maasziekenhuis Pantein het ‘groene
vinkje’ toegekend.
Voldoet een ziekenhuis aan alle normen voor goede stomazorg vanuit patiëntenperspectief dan
krijgt het in de Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging een groen vinkje. De normen hiervoor zijn gezamenlijk opgesteld door stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en
urologen.

Alle zeven op een rijtje
 vrijdag 10 oktober > André Manuel > Het Geval
Apart (try-out)
 vrijdag 31 oktober > Martijn Koning > Koning
Chaos (try-out)
 vrijdag 21 november > Kees van Amstel > Jong,
Hip, Fris En Andere Gruwelijkheden
 vrijdag 12 december > Brokstukken > Heavy
Balls
 vrijdag 16 januari > Ellen Dikker > Groene
Vingers (try-out)
 vrijdag 27 februari > Marco Roelofs > Ramkoers
 vrijdag 20 maart > Fuad Hassen > Pareidolia

Het doel van de Stomawijzer is om de (toekomstige) stomadrager inzicht te verlenen in hoe de stomazorg in een bepaald ziekenhuis geregeld is.

Snelle behandeling darmkanker

Begin 2014 heeft Maasziekenhuis Pantein zich gekwalificeerd als onderzoekscentrum voor het landelijk bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker. In samenwerking met het Radboudumc kunnen mensen nu ook voor de eventuele vervolgonderzoeken en operatieve ingrepen bij het Maasziekenhuis terecht.

kassa!

Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Gryphus is geopend vanaf 20.30 uur. Na aanvang
van de voorstelling is er geen toegang meer tot
de zaal. Entreekaarten zijn vanaf drie weken
voor de voorstelling telefonisch te reserveren via
0478.631802 of 0478.630508. Reserveren via internet kan op www.gryphus.nl. Kaarten kosten
11,00 euro.

Op deze manier haalt het Maasziekenhuis ook op
dit terrein de academische kwaliteit, kennis, kunde en ervaring van het Radboudumc binnen zijn
muren. Hoogwaardige zorg dus, dichtbij huis in de
vertrouwde en intieme sfeer van het Beugense ziekenhuis.

Snel aan de beurt

jonger dan 20?

Het Maasziekenhuis is een kleinschalige ziekenhuis dat nauwelijks tot geen wachttijden kent voor
patiënten die door darmkanker worden getroffen.
“Ook heeft het een snelle doorlooptijd van onderzoek tot aan een eventuele operatie”, zo laat dokter F. Ferenschild.

Valt U in die leeftijdscategorie dan kunt U profiteren van een geweldig aanbod. Bezoekers die jonger zijn dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00
euro krijgen op de entreeprijs. Toon een geldig le-
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Treffer

gitimatiebewijs aan de kassa en doe er Uw voordeel mee!

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

gratis naar binnen?

Win gratis entreekaarten via Facebook. Voor elke
voorstelling worden er drie keer twee kaarten verloot via www.facebook.com/PlusVerbeetenVierlingsbeek en www.facebook.com/WelcomBijJanssen. Succes ermee!

vrijdag 10 oktober > André Manuel >
Het Geval Apart (try-out)

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

In zijn veertiende solovoorstelling breekt Manuel
een lans voor de buitenbeentjes, de raddraaiers,
de dwarsliggers en de dorpsgekken. Miskende artiesten. Mislukte dichters. Een balletdanser die
volkomen geflipt terugkeert na een stage bij het
Groot Islamitische Rolstoelballet in Syrië. Ze komen allemaal langs.

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

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

Café - Zaal

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

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

Er is muziek. Er is drank. En er zal tot diep in de
nacht gedanst worden. Want er valt wat te vieren.
Manuel zit 25 jaar in het vak en nog steeds weet
95 procent van de bevolking niet in welk vak en
ja, dan beschik je over bijzondere eigenschappen.
André Manuel. Het Geval Apart.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren:
0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > win
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen
en Facebook PLUS Verbeeten

Klusbedrijf

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

Judith Rouwens

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

in petto

zondag 19 oktober > Bèkse Bokkentocht
vrijdag 31 oktober > cabaret > Martijn Koning

Gryphus?

Dinsdag - zaterdag
15:30-16:30 uur
17:30-19:00 uur.

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

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

✔ VERKOOP & INKOOP

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden



Meer dan 33.000 kleuren in lak en
muurverf. Voor binnen en buiten.
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Fons Peltenburg
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

25
jaar
2Q]HSURGXFWHQ
,HGHUHHQLVXQLHN'DDURP
LVSHUVRRQOLMNHQGHVNXQGLJ
DGYLHVEHODQJULMNDOVKHW
JDDWRPKDDUYHU]RUJLQJ

bouwadvies en -begeleiding

kijk op de website www.salontoine.nl

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408
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sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Bouw

s
u
l
k
en op maat

op maat

René Gerrits

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

Uw gezondheid... mijn zorg!
Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

reflexzonetherapie

Spoorstraat
Vierlingsbeek
Spoorstraat 10
10 Vierlingsbeek
Tel
www.Kapsalon-Jose.nl
Tel0478-632282
0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

●
●
●
●
●
●

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

Voor info:
Jan Nillesen
Vrijthof 1
5821 BG Vierlingsbeek

tel.: 0478-631302
E-mail: jannillesen@ziggo.nl
www.concordia-vierlingsbeek.nl
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Warme Bakker Degen
Reclame: 6 t/m 11 oktober

Herfstvlaai € 10,25
Rogge-/v.k. rogge-/zoetbrood € 1,05
● Volkorenbrood € 1,80
●
●




Reclame: 13 t/m 18 oktober



Peer karamelvlaai € 10,25
4 Herfstbolletjes + 1 gratis
● V-korn brood € 2,25



●





●

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

In verband met de grote belangstelling zijn de
Proeverij "De Vier Linden" avonden verlengd!
3/4/5 oktober
10/11 oktober
17/18/19 oktober
Reserveer snel!
tel. 0478-631637
Meer informatie over deze avonden
vindt u op onze website, www.devierlinden.nl

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

BROEREN

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

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.
Ook voor particulieren.
Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

OP BEHANG & GORDIJNEN
Toe aan iets nieuws in het interieur? Kies dan nu voor behang
en/of gordijnen! Nu met aantrekkelijke korting! Bezoek ons
ook op de HILTHO beurs, van 3 t/m 8 oktober!
Actie geldt van 6 t/m 18 oktober 2014
Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek
Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl
www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden
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