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Dr. PeelenCultuurprijs 2016
Het was half augustus, we waren met ons gezin
een paar dagen naar Duitsland. Daar kregen we
een telefoontje van de gemeente: ik was
genomineerd voor de Dr. PeelenCultuurprijs!
Wat een eer!
Thuis gekomen bleek dat het een ‘thuiswedstrijd’
zou worden; ZEV uit Vierlingsbeek was de andere genomineerde. Er ging een persbericht uit, ik
postte wat op Facebook en de reacties waren
allemaal hartelijk en positief. We schrijven 10 september, de dag van bekendmaking en uitreiking
van de, voor mij felbegeerde, prijs. Om 13.00 uur
gingen we de theaterzaal van De Weijer binnen.
Eerst waren daar de presentaties van de genomineerde voor de Dr. Peelenstimuleringsprijs
(vorig jaar won Symphonica in Sporto). Na een muzikaal intermezzo was aan mij de beurt om mijn Museum
Van Postzegel Tot Tank te presenteren. Ondanks dat ik een echte prater ben, had ik me de dagen voor de
uitreiking toch wat druk gemaakt, omdat ik maar 5 minuten kreeg... Mijn voorgangers overschreden die tijd
ruimschoots, dus ook ik heb ruim mijn tijd genomen. Na mij presenteerde ZEV (Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek) zich. Vervolgens was het wachten op de bekendmaking. Burgemeester Van Soest en
wethouder Hendriks-van Haren werden naar voren gehaald door Peter Verdijk, de voozitter van de adviesgroep Dr. Peelencultuurprijs.
Eerst werd P.R.A.K. verkozen tot winnaar van de Stimuleringsprijs. Onder het geroffel op knieën van de
toeschouwers in de zaal, maakte burgemeester Van Soest bekend dat Museum Van Postzegel Tot Tank
winnaar is van de Dr. Peelencultuurprijs 2016. Wat een eer! Wat een erkenning! Wat een stimulans! Al heb
ik die nodig; ik ga toch wel door! Ik wil mijn dank uitspreken dat de commissie mij, en mijn museum, als
winnaar heeft gekozen en dat het College van B&W het advies heeft overgenomen. Ik wil iedereen bedanken die spullen heeft geschonken aan het Museum, vooral ook voor de
verhalen die er bij horen! Voor mij maakt het verháál een voorwerp
levend; je moet het kunnen ervaren, voelen, ruiken, van dichtbij zien.
Verder bedank ik de vele mensen die mijn Museum komen bezoeken en
de mensen die mij helpen en ondersteunen. En ook iedereen die gisteren
bij de uitreiking aanwezig was, bedankt!
Ik ga op dezelfde voet verder als dat ik deed. Mijn Museum is nu verrijkt
met een mooi beeldje van Dr. Peelen. Het krijgt een mooie plek!
Mocht u belangstelling hebben om het Museum een keer te bezoeken,
bel of mail gerust. We hebben geen vaste openingstijden, zijn open op
afspraak.
Tonnie Ebben		
0622641315
tonnieebben@planet.nl
www.vanpostzegeltottank.nl
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15 okt
16 okt

Van de redactie:
●

●

●

Zeer mooi, respectvol én terecht gebaar:
ZEV draagt de nominatie voor de
Dr.PeelenCultuurprijs 2016, postuum op aan
Geert van Os. De oorkonde, als zijnde
waardering voor de bijzondere prestatie
van de openluchtshow Carrousel wordt met
terechte trots opgehangen in clublokaal
Joffershof.
Museum van Postzegel Tot Tank, óók voor
dezelfde prijs genomineerd, is de winnaar
geworden! Dit beeldje krijgt een mooie
plek in het museum. U kunt het museum
bezoeken op afspraak. Informatie vindt U
op: www.vanpostzegeltottank.nl
In deze uitgave vindt U een stukje van de
trotse Tonnie ( Ebben).
Kei, kei, kei moi toch!!
Bladkorven. M.i.v. de maand oktober kunt U
ze weer aantreffen in de straten. Een andere
opzet, eigen initiatief van buurten en wijken...
maar een schoon dorp willen we toch
allemaal!

17 okt
21 okt
22 okt
22 okt
27 okt
29 okt
29 okt
29 okt
30 okt

1 nov
3 nov
3 nov
4 nov

AGENDA:
2016:

5 nov

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.
29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
1 okt
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
4 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt
VOVG: Toetjesbuffet
7 okt
Gryphus: cabaret: André Manuel;
zaal open: 20.30 uur
11 okt
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen

12 nov
13 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
19 nov
20 nov
26 nov
26 nov
26 nov
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6 dec
9 dec
11 dec
14 dec
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CV de Keieschieters: Verkoop loten
Herdenking van de evacuatie bij de kapel
op de Weerd, aanvang 15.00 uur
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
CV de Keieschieters: Verkoop loten
Gryphus: concert: Beukfeest: Bliksem
+ Izegrim + Myrkvar + The Devil’s 3rd 		
zaal open: 19.30 uur
KBO: Excursie
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
Kasteel de Voirt, Groeningen;
Lunchconcert Theater # Thuis optreden
van celliste Mirjam Daalmans en pianist
Kees Sintnicolaas info:
han.morsink55@gmail.com of 		
06-53319279
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
Gryphus: cabaret: Marlon Kicken;
zaal open: 20.30 uur
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
"Vierlingdbike" Mountainbike Toertocht.
Start vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur bij 		
zalencentrum Concordia
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Harmonie de Herleving: concert in
Amerikaanse sferen in zalencentrum 		
Concordia
aanvang 15.00 uur tot 18.00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: cabaret: Kees van Amstel;
zaal open: 20.30 uur
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering

18 dec
20 dec
31 dec
31 dec

2017:
7 jan
14 jan
18 jan
21 jan
28 jan
28 jan
28 jan
4 febr
9 febr
12 febr
17+
18 febr
2428 febr
25 febr
25 febr
25 mrt
25 mrt
31 mrt
11+
12 apr
29 apr
29 apr
4 mei
13 mei
27 mei
27 mei
18 juni
24 juni
24 juni
29 juli

29 juli

Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus
weer bellen.

26 aug
26 aug

Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

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

CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
CV de Keieschieters: Liedjesavond
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu;
zaal open: 20.30 uur
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting

RABOBANK CLUBKAS
CAMPAGNE
KBO Vierlingsbeek/Groeningen zoekt bij de
inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen
goodwill voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Onlangs heeft de KBO in eigen beheer een
Jeu de Boulesbaan aangelegd bij het Joffershof.
Dit heeft natuurlijk nogal wat gekost. Maar dan
hebben we ook wat!! Voor de aankleding van
deze baan willen wij de bijdrage van de Rabobank
Clubkas Campagne gebruiken.

CV de Keieschieters: Zittingsavond

Hoe kunt u ons helpen?

CARNAVAL
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gryphus: cabaret > Lucky Fonz III >
zaal open: 20.30 uur

Als lid van de Rabobank kunt u uw stem op onze
vereniging uitbrengen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne, die op donderdag 6 oktober
begint en op donderdag 20 oktober eindigt.
Ieder lid van de Rabobank mag 5 stemmen
uitbrengen, wij vragen u vriendelijk om één of
twee stemmen uit te brengen op KBO
Vierlingsbeek/Groeningen. Vindt u het stemmen
via de computer voor u zelf te moeilijk of lastig,
dan willen wij dat graag voor u doen.
U bepaalt natuurlijk zelf waar de stemmen op de
andere verenigingen naar toe gaan.
Een telefoontje naar de penningmeester van de
KBO, Jos van Boekel, is voldoende.
Zijn telefoonnummer is 0478-631839.

RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum
Concordia
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196

Wij halen het stembiljet bij u op.
Het is ook mogelijk om stemmen in uw eigen
omgeving te werven door familieleden, vrienden
en kennissen, die lid zijn van Rabobank
Land van Cuijk en Maasduinen, te vragen een
stem op onze vereniging uit te brengen.
Iedere stem telt.
Dit maakt het voor ons mogelijk om de
Jeu de Boulesbaan netjes aan te kleden en
ons mooie dorp levendiger te maken.
Mogen wij op uw steun rekenen?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!!
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wat we allemaal hadden gezien en de mooie
herinneringen aan vroeger op konden halen.

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties,
kaartjes en bloemen voor ons 60 jarig huwelijksfeest.
Het was een onvergetelijke dag voor ons.

Al snel kwamen we erachter dat we nog lang niet
alles hadden gezien. Buiten was er een demonstratie hoe vroeger de was werd gedaan. Maar met
zoveel ervaringsdeskundigen bij ons, konden wij
de dames van de demonstratie nog van alles leren
over het wasbord, op de bleek leggen, de stamper
e.d.
Er was een klein kapelletje te zien waar we Maria
liedjes zongen. Daarnaast ook nog de klompenmaker, de groente en fruit kas, het café en spelletjes van toen. Ten slotte kwamen we nog langs
het winkeltje waar iedereen nog de ogen uitkeek.
Snoepgoed zoals de kaneel- en dropstok, stroopsoldaatjes, zuurtjes, maar ook de blauwe bessenjam, bietenstroop en groente uit eigen kas konden
voor een klein prijsje kon gekocht worden.

Toon en Paula Bus van Treek

Eigenlijk hadden we tijd tekort om alles te zien,
maar ook aan deze fijne dag kwam een einde.
Na afscheid genomen te hebben werd iedereen
weer netjes thuis afgezet.

September

Nu, na bijna 2 maanden, wordt er nog steeds met
een goed gevoel teruggekeken en worden stiekem
al plannen gesmeed om volgend jaar weer op stap
te gaan met Alles bijeen.

Het is alweer een tijdje geleden dat we wat
schreven in de Globaal, over de belevenissen bij
Alles bijeen.
Op een ochtend in juni zaten we met onze gasten
onder het genot van een kop koffie met elkaar te
praten over van alles en nog wat. We kregen het
over het onderwerp vakantie en uitstapjes. Dat riep
voor velen mooie herinneringen op aan vroeger.
Die ochtend werd het idee geboren om met zijn
allen een uitstap te gaan maken. Alleen de voorpret
was het al meer dan waard! Na wat gedachten te
hebben uitgewisseld besloten we dat de reis naar
Museum de Locht in Melderslo moest gaan.

Bekse Biercantus

Om 12.00 uur waren we allemaal klaar om te gaan.
In 5 auto’s gingen we richting Melderslo.
We werden er vriendelijk welkom geheten door de
gastheren en -dames. Mooie herinneringen aan
vroeger waren al snel zichtbaar door de rondleiding
die er was uitgezet. De bedstee, de porseleinkast,
het “schiethuus” op d’n deel. Een boerderij van
lang geleden zoals iedereen zich deze herinnerde.
Een uitgebreide tentoonstelling over het Groene
Kruis, gereedschap, kapperszaak, klederdracht,
kruidenierswinkel, etcetera.

Op zaterdag 29 oktober is het zover, de 5e editie
van ‘De Bèkse Biercantus’. Dit betekent dat we dit
jaar ons eerste lustrum gaan vieren. Voor de mensen die nog niet bekend zijn met dit fantastische
evenement een korte samenvatting: lange tafels
aan elkaar met banken (zoals het Oktoberfest in
München), een super sfeer met een geweldige eigen ‘Cantusband’, en samenzang uit volle borst
gesmeerd met bier tegen de dorst. Voor de mensen die al beter bekend zijn met dit concept komt
er dit jaar een aanpassing. In het verleden werd het
bier altijd in gieters geschonken, vorig jaar hebben
we een proef gedaan met glazen pitchers. Dit werd
door allen positief ontvangen en dus hebben wij
ervoor gekozen vanaf dit jaar alleen nog met deze
glazen pitchers te werken. Verder blijft de Cantus
vertrouwd als alle voorgaande jaren. Deze avond
staat garant voor een niet te evenaren gezelligheid
omhult in een geweldige sfeer. De cantus zelf begint om 21.00 uur en duurt tot 23.30 uur. Aansluitend is er zoals gebruikelijk een ‘afterparty’ in het
café bij Concordia voor de mensen die nog willen
en in staat zijn nog tot in de late uurtjes door te
feesten.

Na dit alles werden we verwacht in het restaurant,
waar we onder het genot van een kop koffie en een
flink stuk Limburgse vlaai, met elkaar konden delen

Dus twijfel niet meer en bestel je kaarten op
www.beksebiercantus.nl en we zien U zaterdag
29 oktober om 21.00 uur bij Concordia!

Op maandag 18 juli was het zover. Om 10.30 uur
werden alle gasten en vrijwilligers welkom geheten
bij Alles bijeen (Joffershof) voor een heerlijke brunch.
Kopje soep, broodje kroket en zo nog meer lekkers.
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Berichten uit het veld

behoort ook tot de familie van de spechten. In tegenstelling tot de gewone spechten is het een
goed gecamoufleerde grijsbruin-zwart gevlekte
en gespikkelde vogel. Net als de andere spechten
heeft hij een sterke dolksnavel, maar hiermee hakt
hij zelf geen holen zoals de andere spechten dat
wel doen. Zijn voedsel, dat voornamelijk bestaat
uit mieren, zoekt hij vooral op de grond. Zijn naam
dankt hij aan het feit dat hij zijn kop 180o kan draaien. Dit gebruikt hij als er gevaar dreigt. Zijn kop
en hals beweegt hij dan als een slang en maakt
een sissend geluid. Het is een zeldzame verschijning en vanwege zijn goede camouflage zie je hem
makkelijk over het hoofd. Overigens is de draaihals
een trekvogel die de winter in Afrika doorbrengt.
Het paartje IJsvogels heeft zijn plekje weer gevonden langs de Molenbeek. Gedurende de zomer
zag ik ze regelmatig met visjes af en aan vliegen
langs de Maas nabij de veerpont. Het is mij niet
bekend hoeveel jongen ze grootgebracht hebben.
Ongeveer op dezelfde plek langs de Maas zwom
regelmatig een paartje Zwarte Zwanen. In voorgaande jaren was er meestal maar eentje en nu
dus een paartje. Dat geeft ook weer hoop voor de
toekomst. Het wordt steeds mooier hier!
Ook de Gierzwaluwen hebben weer gebroed in
Vierlingsbeek al worden het er elk jaar minder.
Helaas! Ze danken hun naam aan de hoge snelheid en het gierende geluid dat ze maken als ze
elkaar achtervolgen tussen de huizen door. Ze
eten en slapen in de lucht tijdens het vliegen en
komen alleen uit de lucht om te broeden, meestal
onder dakpannen van hogere gebouwen.
Een Gierzwaluw heeft nauwelijks pootjes en kan
daarom op de grond ook niet uit de voeten.
Ze kunnen zelfs niet opstijgen vanaf de grond.
Mocht u er toevallig toch eentje, die nog gezond is,
op de grond aantreffen, dan kunt u proberen hem
heel voorzichtig vanaf een hoge plaats los te laten.
Begin augustus verzamelen de Gierzwaluwen zich
waarna ze wegtrekken naar tropisch Afrika en dan
met name het gebied tussen Mali en Zaïre. Onze
andere zwaluwen (Boerenzwaluw en Huiszwaluw)
blijven nog even, maar zullen spoedig ook vertrekken naar Afrika. Hopelijk zien we ze volgend voorjaar allemaal weer gezond terug.

Weer terug na de zomer met een nieuwe reeks
“Berichten uit het veld”.
Deze aflevering schrijf ik terwijl ik nog vakantie vieren en uitkijk over de rietvelden en het water van
Nationaal Park “De Weerribben” in de kop van
Overijssel. Deze zomer heb ik in Noordoost Duitsland (Müritz en Rügen) van redelijk dichtbij de zeearend mogen zien en het broedgedrag van een
paartje Visarenden in een elektriciteitsmast kunnen
observeren. Ook heb ik Kraanvogels met jongen
door het moeras zien stappen,

en rode en zwarte wouwen boven de uitgestrekte
en bloemenrijke graanvelden zien jagen. Iets wat je
in Nederland en zeker rondom Vierlingsbeek niet zo
snel zult zien. Toch is ook in en rondom Vierlingsbeek de zomer, wat betreft vogels, niet ongemerkt
voorbij gegaan. Zo heeft het paartje Grote Gele
Kwikstaarten ook werkelijk gebroed bij de watermolen. En ook nu nog wordt deze vogel daar regelmatig gezien.

Ton van den Berg
Een paartje Ooievaars heeft een tijdje baltsend
doorgebracht op het nest langs de Molenbeek.
Ik heb goede hoop dat ze volgend voorjaar terug
komen en gaan broeden. Verder heb ik van een
Vierlingsbekenaar vernomen dat er een Draaihals
en een Middelste Bonte Specht gezien is op de
Vlasakker. De Middelste Bonte Specht is hier nog
redelijk zeldzaam, maar is sterk aan het oprukken
vanuit Limburg. Hij zit qua grootte precies tussen
de Grote en Kleine Bonte Specht in. Hij is goed te
herkennen aan een volledig rood petje en een egaal
zwarte rug. Zijn voedsel zoekt hij vooral op horizontale takken in plaats van tegen de stam of verticale
takken zoals de andere spechten. De Draaihals

De Blauwe Saffier in
Vierlingsbeek.
Midden in het centrum van Vierlingsbeek in een
mooie, schoenvrije ruimte met een warme en rustige uitstraling, worden drie keer per week Do-In
Yoga lessen verzorgt. Deze lessen zijn ontspannend, beweeglijk en speels van karakter geïnspireerd door de 5 elementen en hun seizoenen. Met
plezier worden zelfbewustzijn en balans gestimuleerd bij iedereen die op het matje plaats neemt.
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kracht en lengte. Tegenwoordig wordt Pilates aan
veel sportscholen gegeven. De ruimte van de
Blauwe Saffier voegt een hele andere dimensie aan
je bewegingen toe, en nodigt uit om je bewust te
zijn van jezelf en waar je mee bezig bent.

Wat is Do-In Yoga

Do-In Yoga is gericht op het in balans brengen van
Ki (levensenergie). Ki stroomt door energiebanen
(meridianen) en deze activeer je door middel van
bewegingsgerichte oefeningen en zelfmassage.
Do-In Yoga lessen bestaan uit voor iedereen aan te
leren meridiaanstrekkingen, Ki-oefeningen, partneroefeningen, meditaties en zelfmassage van drukpunten. Hierdoor schep je ruimte in jezelf, je bevordert de energiecirculatie en lichaamsbewustzijn.
Balans tussen lichaam en geest door aandacht
voor je ademhaling. Lekker bewust tijd voor jezelf!

Een kennismakingsles bij ons allen is geheel
vrijblijvend. Tevens is het mogelijk om een workshop geheel naar eigen wens te laten verzorgen
voor groepen. Een inspirerend avontuur, thema in
overleg.
Wij kijken met plezier uit naar het aankomende jaar.
Graag tot ziens,
Maarten, Inge en Anja.

Een terugblik van het afgelopen jaar in
De blauwe saffier

Mindfulkids; elke zondag rond het middaguur.
Voor wie in Vierlingsbeek weleens zijn oor te luisteren legt.... Net zoals ons Koningskerkje haar klok
luidt net voor de grote kerk. Hoe dapper! Spelenderwijs Yoga en Mindfulness beleven. Voor meer
info over de aangeboden mindfulness teksten/oefeningen/vertellingen voor kinderen zie de website.

www.deblauwesaffier.nu
Wekelijkse Inspiratie en ontmoetingen, ook met
jezelf.
Bewandel de weg naar je hart in licht en liefde.

Enquête PARTICULIER HUREN
Vierlingsbeek Groeningen

Mindfulteenz elke woensdagavond, Tijd voor elkaar.
De verandering, school, gevoelens, je lijf, vriendschappen. Leren mediteren en ontspannen.
Het hier en Nu, samen beleven en delen.

Donderdag 8 september j.l. hebben we met een
40tal inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen
bij elkaar gezeten en gesproken over de mogelijkheden tot het lokaal realiseren van huurwoningen
die buiten de sociale woningbouw zullen vallen.
Woningbouwverenigingen, zoals Stichting Wonen
Vierlingsbeek, mogen zich, vanuit hun positie, alleen richten op sociale woningbouw. Het ziet er
naar uit /de verwachting is, dat er ook hier acute
en sluimerende behoeftes zijn aan huurwoningen
/appartementen. Immers deze zijn / worden door
projectontwikkelaars in andere plaatsen (o.a.
Overloon) succesvol gerealiseerd. Vooralsnog hebben we in Vierlingsbeek geen ontwikkelaar die interesse heeft. Die interesse kan wel komen als we
in beeld hebben welke behoefte er daadwerkelijk
is. Op de avond is afgesproken dat we via e-mail
de behoefte willen peilen. Afgesproken is om naar
alle aanwezigen / beschikbare e-mailadressen een
enquête te sturen om zo de huur-behoefte in beeld
te krijgen. Ook willen we het medium Globaal gebruiken. Onder deze tekst staat een enquête.
Verzoek deze in te vullen en af te geven op
Overambt 28 of naar de volgende link te gaan:
https://nl.surveymonkey.com/r/V9XJ8FX en
de enquête online in te vullen.

De ontvang: zaterdagochtendworkshops met een
bijzonder karakter. Met edelstenen/speelparachute
/lijm/klei/verf/yoga en koek.
Op de basisschool kleuterYoga. In één ochtend 90
mensen kinderen/ kikkers/ slangen en tijgers. En
natuurlijk de zonnegroetjes.... wat een heerlijke
ervaring.
De maandelijkse donderdagavond workshops: o.a.
mantra zingen met Yvonne, mayazegels, chakra's,
edelstenen, mediteren, ontspanning, volle maankring en mindfulness oefeningen.

Voel je welkom bij De blauwe Saffier

Maandagavond, woensdagochtend en woensdagavond is er Do-In Yoga door Anja Straatman.
Dinsdag- en/of donderdagavond: zelfverdediging
door Maarten Evers. De lessen van zelfverdediging
beginnen met een warming-up bestaande uit rekoefeningen en krachtoefeningen. Daarna actie/
reactie technieken, hierna gaan we trap/slag technieken oefenen op een kussen. Val en roltechnieken op de judomat met Aikido invloeden, en
meestal stok behendigheid als afsluiting.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking
en zullen u uiteraard op de hoogte houden van de
uitkomsten en ontwikkelingen hieromtrent.
Graag per omgaand, doch uiterlijk vóór 15 oktober,
reageren

Maandagochtend: Pilates door Inge de Jong. Na de
grote vakantie zijn de Pilates lessen van Inge de
Jong begonnen. Pilates heeft haar wortels in yoga
en is aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkeld
voor dansers. De nadruk ligt op het verbeteren van
je houding en manier van bewegen. Soepel, met

Namens Commissie particulier huren Vierlingsbeek
- Groeningen
Sjaak Verstegen
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Rabobank, steun ons dan en breng uw stem(men)
uit op het project van Stichting JOC.
Bij voorbaat bedankt voor uw stem(men).
En dan hebben we nog een stemadvies voor u:
wilt u uw rest stem(men) uitbrengen op Stichting
Op De Tôffel, zij kunnen uw steun ook goed
gebruiken voor het 25 jarig jubileum.

U steunt het Groenings Koor jaarlijks door het kopen van een bloemetje. Dit jaar is de bloemenactie
op 29 september. Door deze bloemenactie wordt
onze kas aangevuld en kunnen wij onder andere
weer nieuwe muziek kopen.
Maar er is nog een manier om het Groenings Koor
financieel te steunen. We hebben ons namelijk ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Een mooi initiatief van de Rabobank om
verenigingen financieel te steunen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stg. JOC

Leden van de Rabobank kunnen binnenkort hun
stem uitbrengen op hun favoriete vereniging en
dus ook op het Groenings Koor. Bent u lid van
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, dan
ontvangt u per post van uw bank een unieke code
waarmee u kunt stemmen op 5 verenigingen.
U hoeft dus niet exclusief te kiezen voor het
Groenings Koor.
Vanaf 6 oktober t/m 20 oktober kunt u dan uw
stemmen uitbrengen via de website van de Rabobank. U kunt meer over deze actie lezen via deze
link: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/landvan-cuijk-en-maasduinen/sponsoring/ en natuurlijk
in de brief die u van uw bank ontvangt.

Afgelopen week kwamen we met onze leden bij
elkaar voor de Najaarsontmoeting. Tijdens de 1e helft
van de vergadering werden de activiteiten van het
najaar toegelicht en konden er vragen worden gesteld. Na een korte pauze trad Mia Dekkers uit
Overloon voor ons op. In het Brabants vertelde Mia
over haar gezinsleven van vroeger. Prachtig om te
horen en voor sommigen nog heel herkenbaar.
Tussendoor zong ze toepasselijke liedjes uit eigen
repertoire, op z’n Helmonds maar ‘eigenlijk’ op z’n
Beek en Donks ;-). Het was in ieder geval een
prachtig optreden met een berg humor en met
mooie liedjes.
Woensdag 5 oktober hebben we een toetjesbuffet.
We beginnen voor de toetjes met een lekker kopje
soep. Enkele leden maken een toetje welk geproefd wordt door de aanwezigen. Na deze avond
komen de recepten van de toetjes op onze website
te staan. Het toetjesbuffet begint om 18.30 uur bij
Concordia.

Het Groenings koor hoopt op veel stemmen!
Stem dus op ons!

Stemmen voor
bijdrage uit
Rabobank
Fonds Clubkas
Campagne.

Dinsdag 11 oktober gaan we zwemmen in het
Thermaalbad in Arcen.

Beste dorpsgenoten.

Herdenking van de evacuatie
bij de kapel op de Weerd

Van 6 tot en met 20 oktober kan er door de leden
van de Rabobank gestemd worden op projecten
die verenigingen en stichtingen ingediend hebben
voor een financiële bijdrage, deze projecten zijn
ondergebracht in het Rabobank Fonds Clubkas
Campagne.
Ieder lid heeft 5 stemmen te vergeven, en mag zelfs
2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen.
De Rabobank leden krijgen de inloggegevens voor
de stemsite thuisgestuurd.
Ook Stichting JOC doet hier aan mee, wij hebben
een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de
renovatie van Gryphus, een onderdeel van Stichting JOC. Wij willen een nieuw kleinkunst podium
en sfeerverlichting kopen.
En om deze inventaris te kunnen kopen hebben
wij de hulp nodig van de leden van de Rabobank.
Dus bent u, of meerdere familieleden, lid van de

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op
zondag 16 oktober om 15.00 uur bij de kapel
op de Weerd in Maashees.
Op de plek van de kapel verbleven in 1944
vele mensen van Maashees, Vierlingsbeek en
omliggende dorpen nadat ze door de
strijdende partijen uit hun huizen verdreven
waren.
De bevolking leefde in die dagen in het bos op
de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken
en stro. De burgers moesten aanzien hoe de
nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op deze plek een kapel
gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de
evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.
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UITNODIGING KINDERBOEKENWEEK :
‘Voor altijd jong!’
IEDEREEN IS EEN WINNAAR!

Onder dat motto vertrokken zondag 11 september 2016
alle deelnemers bij de vierde editie van de Bèkse
Bruggenloop.
Mede door de bezielende gespreksleiding van Ferry
Verkaart en Ron van Daal was het weer goed toeven op
het Bèkse sportplein. Het plezier, het enthousiasme en
de sportieve drang om te presteren zorgden ervoor dat
Beek letterlijk en figuurlijk in beweging kwam.
We zijn erg blij met het grote aantal kinderen dat dit
jaar mee deed aan de kidsloop en de bambinoloop.
Vele wandelaars maakten ook gebruik van de mooie
wandelroute en konden lekker pauzeren bij
Zorgboerderij ‘t Molenveld.

Kinderboekenweek 2016 is van 5 oktober tot en met 12
oktober.
Wij nodigen jong en oud uit om in Bibliobeek samen
spelletjes te komen spelen, boekjes te lezen en elkaar
verhalen te vertellen. Natuurlijk onder het genot van
een lekker kopje koffie / thee of een glaasje limonade.
Je kunt je favoriete spel of boek meebrengen, maar er
zijn ook boeken en spelletjes aanwezig waaruit gekozen
kan worden.
Dit kan op elke dag van woensdag 5 oktober tot en met
woensdag 12 oktober van 15.00 uur tot 16.00 uur. Op
zaterdag 8 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Wij hopen dat er veel mensen samen of alleen
Bibliobeek komen bezoeken.

Pumptrack

Met de gedeeltelijke opbrengst van de kidsloop
ondersteunen we het initiatief om in Vierlingsbeek een
Pumptrack op te zetten. Deze unieke (fiets)crossbaan
baan zorgt er mede voor dat onze kinderen blijven
bewegen.
Help je mee in 2017?
Wij zoeken nog vrijwilligers en sponsoren die ons willen
ondersteunen bij de organisatie van onze jubileumeditie in 2017. Mocht u hiervoor nog ideeën hebben,
dan horen wij ze graag via stggroevie@gmail.com.

Sportieve groet en tot volgend jaar!
Organisatie Bèkse Bruggenloop
Femke v Wijk- v Tilburg, Esther Buunen, Rik Geurts,
Kristian Michiels, Johan Janssen, Lisette Verploegen.

BEEK AN TOFFEL 5 NOVEMBER 2016

Op 5 november kunt u weer genieten van een lekkere
maaltijd met dorpsgenoten bij onze koks thuis.
Geef je snel op via http://www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr.
Aanvang 19.00u en vol is vol!

POPPENKASTVOORSTELLING: OPA IS DE BAAS!

Poppenspeler Frank Peters speelt voor kinderen van 4
tot en met 8 jaar
Datum: woensdag 19 oktober 2016
Tijd: 15:30u
De voorstelling in Bibliobeek is gratis toegankelijk.

OPENINGSTIJDEN BIBLIOBEEK GEWIJZIGD

Met ingang van 1 oktober 2016 veranderen de
openingstijden van Bibliobeek. Op maandag, dinsdag,
woensdag , donderdag en vrijdag zijn we geopend van
13.30 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag ben je welkom van
10.00 uur tot 13.00 uur.
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BEKSE BRUGGENLOOP 2016 IN BEELD
(met dank aan fotograaf Jeu Bussers)






BEDANKT ALLEMAAL!!!
Uitslagen en foto’s zijn te zien op onze facebookpagina en/of op www.vierlingsbeek-groeningen.nl bij de pagina:
Evenement/ Bekse Bruggeloop
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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
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst
alleengaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen
Dag van de ouderen 2016

Zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse dag van de
ouderen plaats in gemeenschapshuis Joffershof.
De middag begint om 13.30 uur.
U wordt ontvangen met koffie en vlaai.
We maken er een muzikale middag van, daarvoor
hebben we entertainer Hans Vesterink gecontracteerd. Hij bespeelt accordeon, trombone, gitaar en
hij zingt er ook nog bij.
Hij brengt gezellige muziek, laat het publiek meezingen en zorgt voor een ontspannen middag.
Aanmelden bij Jan Spee.
Ook niet-KBO leden zijn welkom maar ook zij
dienen zich tijdig aan te melden. Tel. 631233

Harmonie
de
Herleving

Kinderboekenweek 2016:
Voor altijd jong.

Dit jaar draait de Kinderboekenweek om opa’s en
oma’s.
Daarom nodigt Bibliobeek speciaal KBO leden uit
om tijdens de Kinderboekenweek 2016 samen met
kinderen spelletjes te komen spelen, boekjes te
lezen, elkaar verhalen te vertellen in Bibliobeek.
De Kinderboekenweek is van woensdag 5 oktober
tot en met woensdag 12 oktober. Het samen
bezig zijn met de kinderen staat iedere werkdag
geplandtussen 15.00 en 16.00 uur en op zaterdag
tussen 11.00 en 12.00 uur. Om een en ander in
goede banen te leiden willen we u vragen u aan te
melden bij Margriet Verheijen, tel. 634140 of via de
mail: geertenmargriet@ziggo.nl

Beek en Gruuninge Got Talent!
op 8 oktober kan niet doorgaan.
Jammer genoeg is het ons niet gelukt om een
avondvullend programma voor elkaar te krijgen en
zijn we genoodzaakt om deze activiteit, gepland
op 8 oktober, af te blazen.
We danken iedereen die zich heeft ingespannen
om deze avond te organiseren en speciaal de
artiesten die aan deze avond hun medewerking
wilden verlenen.
De reeds gekochte entreebewijzen worden
vergoed en kunnen worden ingeleverd bij
Jan Stoffelen, Burggraaf 28,
telefoonnummer: 06 48 23 68 90.

Sociaal culturele dag

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.

We zullen als harmonie gaan nadenken over een
vervolgaanpak van activiteiten die noodzakelijk
zijn om de kas van de vereniging te spekken.
Zodra we hierover meer kunnen melden hoort u
van ons.

Samen eten

Bestuur van Harmonie De Herleving.

Woensdag 19 oktober is het samen eten bij
De Keulse Pot Overloon. Aanvang 17.00 uur.
Aanmelden kan bij Jan Spee

Mirjam Daalmans &
Kees Sintnicolaas

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 30 september, 14 en 28 oktober
Aanvang: 13.45 uur

theater # thuis nodigt u uit voor een interactief
lunchconcert, dat wordt verzorgd door Mirjam
Daalmans, celliste en Kees Sintnicolaas, pianist,
beiden uit Rhenen. Tijdens dit optreden spelen zij
een aantal klassieke stukken, die speciaal voor
deze instrumentencombinatie zijn geschreven.
Tijdens en na het optreden is er volop ruimte voor
persoonlijk contact.

Vaste activiteiten

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het
Joffershof
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film gemaakt als afstudeer project. Je kunt via
onderstaande link de website van Joris bekijken
http://www.jorisweerts.nl

Zondag 30 oktober, vanaf 10.30 uur tot ca.
15.00 uur
Kasteel de Voirt, Voortweg 8, Groeningen
Kosten: €25 pp. incl. koffie/thee en biologische
lunch
Er is ruimte voor 50 bezoekers

Vrijdag 14 oktober
Aanvang 21.00 uur
Zaal open 20.30 uur
Gryphus
Grotestraat 18a Vierlingsbeek
Voorverkoop: Stichting GroeVie
http;//www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/
of tel; 0478 631929

RABOBANK
CLUBKAS CAMPAGNE:
STEM OP DE TÔFFEL!

Mail of bel naar han.morsink55@gmail.com
06-53319279

Molotov man

Wellicht heeft u er al van gehoord: de Rabobank
Clubkas Campagne. Een nieuwe actie waarmee
de Rabobank het verenigingsleven in de regio ondersteunt. Alle verenigingen en stichtingen die
bankieren bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen hebben zich voor deze actie in kunnen
schrijven. Ook Op De Tôffel heeft deze kans uiteraard niet laten schieten. Nu is de beurt aan de leden van de Rabobank: zij mogen van 6 t/m 20
oktober hun stem uitbrengen op de vereniging/
stichting van hun keuze.
Op De Tôffel zou alle Rabobank-leden uit Vierlingsbeek en Groeningen hierbij willen vragen om
hun stem aan Op De Tôffel te geven. Stemmen
kan op de speciale actiewebsite van de Rabobank
met de speciale actiecode die elk lid per post ontvangt. Alle leden krijgen 5 stemmen tot hun beschikking, waarvan er maximaal 2 op dezelfde
vereniging/stichting uitgebracht mogen worden.
Eén stem op Op De Tôffel is dus goed, twee is
nog beter;
Namens Stichting Op De Tôffel alvast bedankt
voor uw stem(men)!
P.S. Heeft u na het stemmen op Op De Tôffel
nog stemmen over? Denk dan eens aan Stichting
J.O.C.!

In dit korte drama is te zien hoe Bert de Ruiter
langzaam doordraait en tot explosie komt.
De Ruiter is geïnspireerd op de 'Molotov Man' die
in 2012 in het nieuws kwam toen hij vanuit zijn woning molotovcocktails naar de politie gooide. Jarenlange angst voor zijn buren en het gevoel niet
geholpen maar juist tegengewerkt te worden door
gemeente en politie, drijven de Molotov Man tot
een enorme uitbarsting.

Bericht van Stichting Laurentius
Vierlingsbeek
Beste mensen van Vierlingsbeek-Groeningen,
Bij deze kunnen wij u melden dat wij, Stichting
Laurentius Vierlingsbeek het PLAN VAN AANPAK
op 14 september j.l. hebben gepresenteerd ten
overstaan van het parochiebestuur Maria Moeder
van de Kerk te Sint Anthonis. De presentatie met
vragen en opmerkingen verliep constructief.

Na afloop van deze film is tijd voor een Q en A met
Joris.
Joris is afgestudeerd op de HKU , en heeft deze
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Ook hebben wij het bestuur gewezen op het
nalatig onderhoud van het groen rondom de kerk
als ook voor de deuren en het achterblijvend
schilderwerk van de deuren en enkele ontbrekende
dakpannen. In de kerk kunnen wij helaas nu niet
kijken……..
Direct volgend op deze presentatie heeft het
parochiebestuur in haar maandelijkse vergadering
als apart agendapunt de Laurentiuskerk behandeld.
Wij verwachten binnen 2 tot 3 weken een antwoord
te ontvangen van het parochiebestuur. Uiteraard
zullen wij dit antwoord met u delen.
Het PLAN VAN AANPAK zoals dat is ingediend en
gepresenteerd is voor u in te zien via de dorpssite
www.vierlingsbeek-groeningen.nl en er ligt een
exemplaar ter inzage in de Bibliobeek.

Met heldere stem zingt zij haar verhalen, verzameld
en beleefd in haar zwervend bestaan als muzikant.
Haar muziek is golvend, warm, ritmisch en
optimistisch van toon.
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Zijn vurige spel is intuïtief en rijk aan
diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een
directe verwijzing naar de gitaarlegende ‘Manitas
de Plata’
Het concert is helemaal akoestisch.
De aanvang is 20.30: entree €10,00
reserveren info@manito.biz of 06-23259107

Bekse

Samen

zan
eerd-met-bier-tegg-uit- volle-borst
m
s
e
enG
d e - d o r st!

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben - stel ze gerust
aan een van ons.
Joop Verbeeten - Rene Schaeffers Sjaak Verstegen. Of mail naar
info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

BierCantus
1e LU S T R U M

Spaanse passie
in het Koningskerkje
Vierlingsbeek

Start

kaartverkoop:
maandag
15-8-2016

Op zaterdag 8 oktober a.s. gaat de uit Barcelona
afkomstige zangeres Mónica Coronado samen met
gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd
concert geven in het Koningskerkje, Spoorstraat 17
te Vierlingsbeek. De luisteraar krijgt een verfijnde
selectie Spaanstalige liederen uit Spanje en ZuidAmerika te horen.

29 oktober 2016 - Zaal Concordia

Binnenkomst tussen 20.00 en 21.00 uur - Minimum leeftijd 18 jaar

www.beksebiercantus.nl

Haperende vinger snel verholpen

Een haperende vinger (in medische termen een
triggervinger) kan iemands leven flink belemmeren.
Chirurg Poelhekke van het Maasziekenhuis specialiseerde zich in een innovatieve behandeling waarmee patiënten snel en eenvoudig van hun probleem
verlost zijn.

Mónica en Manito stonden op 2 augustus 2015
voor het eerst samen op de planken. Het bleek een
gouden combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan. Mónica voelt zich als een vis in het water
als Manito haar begeleidt. Hij weet met zijn temperamentvolle gitaarspel haar stem naar een hoger
plan te tillen. Een live optreden van dit tweetal is
altijd puur, vol overtuiging en emotie.
Mónica Coronado begeleidt zichzelf op gitaar.

Wat is een triggervinger?

Mensen met een triggervinger kunnen hun vinger
(of duim) moeilijk strekken. In het dagelijks leven is
dat heel vervelend. Een haperende vinger ontstaat
doordat de buigpees van een vinger geïrriteerd
raakt. Hierdoor wordt de pees dikker en past hij
niet meer door een natuurlijke vernauwing rond de
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Nieuwe leefstijl

pees. Hierdoor is het strekken van de vinger lastig.
Een triggervinger komt regelmatig voor bij volwassenen maar soms ook in aanleg bij hele jonge kinderen. Bij kinderen gaat het dan altijd om de duim
waarvan het eindkootje niet gestrekt kan worden.

‘Met deze revalidatie leer je jezelf in anderhalf jaar
een nieuwe leefstijl aan. Dat verkleint je kansen op
heropname aanzienlijk. En daar gaat het uiteindelijk om’, zo laten de verantwoordelijk cardiologen
H. Koornstra en R. Vromans van het Maasziekenhuis weten. ‘De deelnemers zijn zeer enthousiast
over de aanpak. We zijn trots op de eerste resultaten en de positieve reacties van patiënten. De
belangstelling voor de nieuwe methode is groot.
Waar het eerste jaar 50 deelnemers werden verwacht, bleken dat er 80 te zijn. En er is ruimte voor
een doorgroei naar 100.’

Aanpak

Bij deze nieuwe methode gaan patiënten naar het
Maasziekenhuis voor revalidatie en ze gaan ook
thuis intensief aan de slag. Al die tijd is er begeleiding van een coach. Met behulp van een horloge
met gps-functie worden de trainingsgegevens, zoals hartslag en afstand aan het ziekenhuis doorgegeven. De coach ziet hoe het met de conditie
gaat, geeft een compliment, doet suggesties en
motiveert mensen als het nodig is. Patiënten en
het ziekenhuis zijn erg enthousiast over de nieuwe
methode. Het Maasziekenhuis verwacht ook dat
de vraag hiernaar zal toenemen.

Snel een blijvende oplossing

Chirurg Poelhekke specialiseerde zich de afgelopen
9 jaar in een innovatieve methode. Een methode
die de haperende vinger snel en blijvend verhelpt.
Dat gebeurt door met een naaldje door de huid te
prikken en hiermee de vernauwing op te heffen.
De behandeling vindt plaats tijdens het spreekuur
onder plaatselijke verdoving. Een bezoek aan de
operatiekamer is niet nodig. Er ontstaat bovendien
geen wond waardoor de vinger meteen weer normaal gebruikt kan worden. De vinger is hooguit de
eerste dagen een beetje gevoelig. ‘Ik merk dat de
mensen heel enthousiast zijn. Het kost hen weinig
tijd want binnen 10 minuten kun je weer buiten
staan. De ingreep is niet belastend en nog belangrijker: de vinger en dus de hand kan weer goed
gebruikt worden’, aldus Poelhekke. Bij jonge
kinderen wordt de ingreep met een kindvriendelijk
roesje op de operatiekamer uitgevoerd.

Inschrijving kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Op zondag 6 november wordt van 11.00 tot 13.30
uur een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden in gemeenschapshuis “De Pit” in
Overloon.
Huur een tafel voor € 5,00 en verkoop hier je kinderkleding, het speelgoed dat je ontgroeid bent of de
babyuitzet die je niet meer gebruikt. De opbrengst
van je verkoop is voor jezelf. De opbrengst van de
entree gaat naar ons goede doel “Schoenmaatjes
van Edukans”.
Entree volwassene: € 2,00
Entree kinderen: t/m 12 jaar gratis,
13-18 jaar € 1,00.
Kijk voor meer info op onze facebookpagina: kindermarkt & schoenmaatjes Overloon
Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een
e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com

Verwijzing van de huisarts

Voor een afspraak op de polikliniek Chirurgie is
een verwijzing van de huisarts nodig.

Patiënten enthousiast over
nieuwe methode hartrevalidatie

Maasziekenhuis Pantein startte anderhalf jaar geleden als enige ziekenhuis in Nederland met een nieuwe methode van hartrevalidatie. Deze methode van
‘Hoog Rendement-hartrevalidatie’ is in Canada al
jaren zeer succesvol. De kans op heropname is voor
deelnemers aan Hoog Rendement HartRevalidatie
maar 6,2 procent in tien jaar, tegenover 44 procent
binnen vijf jaar voor mensen in het reguliere hartrevalidatieprogramma.

10 jaar jaar kUNSTKOLK
nog tot 1 oktober in het
Boxmeerse gemeentehuis
De 10de Kunstkolkroute is weer voorbij.
Maar niet helemaal: in het Boxmeerse
gemeentehuis is tot 1 oktober kunst te zien van
de leden van het Boxmeerse kunstcollectief.

Dit programma duurt anderhalf jaar en is veel intensiever, maar daardoor ook effectiever dan het reguliere programma.
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In het kader van TIEN JAAR KUNSTKOLK loopt
ook nog de wisseltentoonstelling in het Maasziekenhuis Pantein. KUNSTKOLK EXPOSEERT ging
van start in januari en duurt tot eind 2016.

De Kunstkolk bestaat tien jaar en organiseerde
daarom dit keer een heel bijzondere kunstroute.
Het publiek kon genieten van 3 verschillende
thema-exposities: HOREN, ZIEN en ZWIJGEN.
En dat deed het dan ook. Op de prachtige locaties
was van alles te beleven, om naar te luisteren, te
kijken of al dan niet stil van te zijn. Beeldende kunst
met werk van alle leden rondom de 3 thema’s met
bovendien workshops, demonstraties, verhalen en
optredens van de Fanfare van de 4de Hoedanigheid.
Het mooie weer gaf het geheel een extra zomers
relaxte sfeer.
De ‘gewe(c)kte illusies’ - het weckflessenproject
ontlokten bij de toeschouwer met regelmaat een
blik van herkenning, verbazing, verwondering of
een stille glimlach.

Tien jaar Kunstkolk
tot 1 oktober
in het gemeentehuis Boxmeer
Info: www.kunstkolk.nl

Zanggroep Evergreen draagt
nominatie Dr.Peelen Cultuurprijs
postuum op.
Zaterdag 10 september 2016 was de uitreiking van
de Dr. Peelen Cultuurprijs Boxmeer. Zanggroep
Evergreen Vierlingsbeek en Museum van Postzegel tot tank, waren de genomineerden. Hierbij
werd de cultuurprijs 2016 met het Dr. Peelenbeeldje toegekend aan Museum van Postzegel tot
tank. Zanggroep Evergreen ontving uit handen van
burgemeester van Soest een oorkonde als zijnde
waardering voor de bijzondere prestatie van hun
openlucht show Carrousel die op 2-3-4 juni j.l. is
uitgevoerd op het plein tussen kerk en basisschool
in Vierlingsbeek.
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek draagt de nominatie postuum op aan Geert van Os.
Hij was de man die aan de wieg stond van de oprichting van het koor in 1970. Hij was de man die
meer dan 20 jaar bepalend en sturend was op muzikaal gebied als zijnde arrangeur en bandleider.
Daarnaast was hij voorzitter van de club. Dankzij
Geert van Os is op een gegeven moment de door
velen geliefde Hop Swing Band ontsproten uit het
begeleidingsorkest van het koor. Een bigband met

Na dit zeer geslaagde weekend is het nog niet over
met TIEN JAAR KUNSTKOLK. Inmiddels is uit de
3 thema-exposities één nieuwe, kleinere tentoonstelling samengesteld. De Kunstkolk is erg blij
hiervoor de hal van het gemeentehuis te mogen
gebruiken. Zo kan het publiek nog enkele weken
langer het werk van de kunstenaars bewonderen.
Men kan hiervoor terecht tijdens de normale
openingstijden van het gemeentehuis.
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een geheel eigen sound en muziekstijl van met
name nummers uit de jaren ’20, ’30 en ’40. Mede
dankzij Geert van Os heeft Zanggroep Evergreen
haar eerste revue ‘Bonjour Paris’ in 1990 gedaan.
Vervolgens liet Geert van Os zich ook weer gelden met zijn vele muziek- en theaterkwaliteiten bij
de 2e en 3e revue van Evergreen, ‘Welcome America’ in 1995 en ‘Cocktail’ in 2001. Het is dankzij
deze reeks van vroegere revues dat Zanggroep de
onlangs zeer geslaagde revue/show ‘Carrousel’ in
2016 heeft kunnen maken. Vandaar dat bestuur en
leden van Zanggroep Evergreen hebben besloten
om deze bijzondere waardering op gebied van cultuur, postuum op te dragen aan deze gouden man
met een groot muziekhart, Geert van Os.

Nieuwe kunst in Maasziekenhuis
Aan de doorlopende expositie van leden van het
Boxmeerse kunstenaarscollectief Kunstkolk in
Maasziekenhuis Pantein zijn enkele werken toegevoegd van Kristianne Tummers en Marian Sondermeijer Nieuwenhuis.
De samenwerking tussen het kunstenaarscollectief
en het Maasziekenhuis is voor deze kunstenaars
een mooie kans om te exposeren in een extra ‘anders dan andere expositieruimte’. Het ziekenhuis
ontvangt hierdoor patiënten en bezoekers in een
nog prettiger omgeving.

Citaat van de oorkonde nominatie Dr. Peelen Cultuurprijs 2016 Boxmeer voor Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek:
De aanstekelijkheid van het enthousiasme van alle
vrijwilligers die mee hebben gedaan aan de voorstelling "Carrousel" was zó prikkelend dat je geen
toeschouwer maar deelnemer wilde zijn. Zanggroep "Evergreen" presteert het al enkele jaren
om een groots en meeslepend spektakel te maken. Het afgelopen jaar was dit gebaseerd op de
historische ontwikkelingen in Vierlingsbeek. Maar
Evergreen doet meer. Wat te denken van "Muziek
op de Maas" en "De Liedjesaovenden". Meer dan
honderd bevlogen zangers, orkestleden, vrijwilligers en bestuursleden presteren het elk jaar weer
om de inwoners van Vierlingsbeek te trakteren op
kwalitatief hoogstaand entertainment. Men hoeft
niet naar Joop van den Ende te gaan om goede
avondvullende programma's te zien. Een blik op
"Beek” is net zo mooi als het Scheveningse Circustheater. De saamhorigheid en het enthousiasme maken dat Vierlingsbeek leeft. Voeg daar de
cultuurwaarde aan toe en het “wij- gevoel" en je
weet, dit is wat Evergreen met je doet. "For Ever"
is van toepassing op de hoogstandjes die de zanggroep elk jaar laat zien. Van en voor Vierlingsbeek en daarbuiten. Reden voor de commissie Dr.
Peelenprijs om Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek voor te dragen als genomineerde voor de Dr.
Peelen Cultuurprijs 2016.

Kristianne Tummers

Kristianne schildert min of meer abstract werk.
Ook experimenteert ze in collages/assemblages met verschillende materialen. In het Maasziekenhuis laat ze een transparante installatie
(fotosheets, genaaid op zeer dun textiel) zien van
vleugels: waar - daar - ergens - nergens - overal. Op de eerste etage hangt een reeks van
twaalf foto’s genaamd ‘langs het tuinpad’. Van
oude plantenbestelgidsen maakte ze ‘tuinscherven’. Hiermee koestert ze de herinnering aan de
tuin van vroeger en geeft er een nieuw leven aan.
Licht, sfeer/gevoel, diepte/ruimte zijn belangrijke
elementen in het werk van Kristianne. Via de fotocamera vestigt ze graag de aandacht op gewone/
bijzondere dingen dicht bij huis en hoopt zo mensen beter te laten kijken naar hun omgeving.

Zanggroep Evergreen zal met trots de oorkonde in
haar clublokaal De Joffershof ophangen en ziet uit
naar haar plaatselijke optreden op 19 november
a.s. in zaal Concordia Vierlingsbeek met haar jaarlijks binnen-optreden ZEV-InTeRaCtieF.

➤

➤

Een werk van Kristianne Tummers voor het raam in
de hal achterin het Maasziekenhuis.

DVD van Carrousel is verkrijgbaar
(€ 10,00) bij servicebalie PLUS Verbeeten
Vierlingsbeek

Marian Sondermeijer Nieuwenhuis

Marian heeft zich bij de Kunsteducatie bekwaamd
in het maken van ruimtelijke objecten van klei.
Zij heeft regelmatig geëxposeerd en aan kunstmarkten deelgenomen. Hieruit volgden leuke opdrachten: o.a. de wisseltrofee voor de Boxmeerse

Foto’s van Carrousel zijn te zien op de
site www.zev.zingt.nl
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Liedjesavond; de logo’s van scholen in Overloon
en Holthees in een beeld uitwerken; het cadeau
voor de jubilerende Metworstvereniging in opdracht van CV de Geitenbok. Deze opdracht resulteerde in de beeldengroep ‘drie metworstruiters’,
die een plaats kreeg in het gemeentehuis.

Maud Koopmans, Heidi Jenniskens en Edith
Bergmans spreken over rijgeschiktheid en het
aanvragen van een rijbewijs. Ook andere mobillteitsvoorzieningen komen aan bod. Er zal ruimte zijn
voor vragen.
14.00-14.45 uur: Presentatie vervoer en mobiliteit.
14.45-15.15 uur: Pauze.
15.15-15.30 uur: Gelegenheid tot het stellen van
vragen.
15.30-16.00 uur: Kom in beweging; dance for 		
health.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Om dit te kunnen bekostigen vragen we een
vrijwillige bijdrage, die u in één van de
collectebussen kunt deponeren.
U kunt zich vóór 1 oktober aanmelden bij:
Lily Rutten, contactpersoon Parkinsonvereniging
regio Land van Cuijk en Noord-Limburg via email:
Lily.rutten@hotmail.com of tel: 06-29011253.
Betrokkenen bij de organisatie: Lily Rutten
(Parkinsonvereniging), Ann Geelen (steunpunt
Mantelzorg), Els Poels en Barbara Kersjes
(ParkinsonNet).

Drie beeldjes van Marian Sondermeijer Nieuwenhuis in het restaurant van het Maasziekenhuis.

Bezoekinformatie

De kunstwerken zijn te zien in het restaurant, in
het atrium achter bij de prikkamers, in het stiltecentrum en op de eerste etage . Meer informatie is te vinden op: www.kunstkolk.nl en specifiek
over de kunstenaars: www.kristiannetummers.nl
en www.kleikunstboxmeer.nl.

Een oorlog vol dilemma’s

Parkinson informatiemiddag
6 oktober 2016

Het Oorlogsmuseum Overloon bestaat 70 jaar.
Speciaal hiervoor is de vaste tentoonstelling
drastisch vernieuwd. Die behoort vanaf nu
weer tot de modernste van Nederland. Onder
de titel “Nederland in de Tweede Wereldoorlog” komen acht hoofdpersonen aan het
woord. En de bezoeker maakt van dichtbij mee
tegen welke problemen die acht destijds aanliepen.

Thema:

Vervoer en mobiliteit bij de
ziekte van Parkinson.
Gastsprekers: ergotherapeuten ParkinsonNet
Plaats :
’t Vertrek, Stationsweg 12
Boxmeer

Zo komen bezoekers in aanraking met alle belangrijke thema’s uit die jaren. Van mobilisatie tot bevrijding, en van uitwijken tot overleven. Bekende
maar ook minder bekende hoofdpersonen spreken het publiek toe, zoals bijvoorbeeld het Joodse
meisje Hélène Egger, die iedereen om haar heen
ziet wegvallen, en Gerrit Jan van der Veen.

Het doel van deze middag is dat mensen met
Parkinson en andere betrokkenen elkaar kunnen
ontmoeten in een informele sfeer. Hiernaast zal er
een informatief programma zijn.
Het thema van vandaag is autorijden en andere
mobiliteitsvoorzieningen, bijvoorbeeld de scootmobiel, bij de ziekte van Parkinson. Ergotherapeuten

Gerrit Jan, getrouwd en vader van twee dochters,
is beeldhouwer. Maar de Duitsers tasten zijn vrijheid als kunstenaar aan en hij kan niet tegen onrecht. In 1941 leidt hij een actiegroep tegen de
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Kultuurkamer – het instituut dat bepaalt dat kunstenaars alleen nog maar door de Duitse bezetter
goedgekeurde kunst mogen maken – en helpt hij
kunstenaars die weigeren lid te worden van dit instituut. Ook is hij redacteur van het verzetsblad de
Vrije Kunstenaar. Maar hij wil méér doen.

hij raakt gewond in het vuurgevecht met de bewakers. Hij raakt verlamd, wordt twee weken later
opgepakt en uiteindelijk geëxecuteerd. Na de oorlog wordt hij herdacht als een van de grootste verzetshelden. Maar zijn jongste zoon heeft hij nooit
leren kennen. Dat is de van D66 bekende Gerrit
Jan Wolffensperger, die in de tentoonstelling ook
nog even aan het woord komt.
Zo zijn er zeven personen die elk hun eigen verhaal hebben, hun eigen keuzes moeten maken. En
bezoekers kunnen in hun schoenen staan.
En dan is er nog dat ene andere verhaal. Want uiteindelijk deed een groot deel van de bevolking tijdens die oorlog wat ieder normaal mens wilde
doen, namelijk van dag tot dag leven en ervoor
zorgen dat je met zijn allen het einde haalt. Het
verhaal van het dagelijks leven, de verbazing over
de nieuwe Duitse maatregelen en het ongeloof
over de Jodenvervolging komen terug in het dagboek van Arnolda Huizinga-Sannes, ‘gewoon’ een
getrouwde vrouw in Den Haag. Zij hield precies bij
wat er gebeurde. Haar verhaal is de spiegel van
het gewone leven en voor de bezoekers een continu houvast bij het bezoek aan de tentoonstelling.
Museumbezoekers krijgen in “Nederland in de
Tweede Wereldoorlog” dus vanuit verschillende
invalshoeken te zien hoe de oorlog ingreep in het
leven van de bevolking. En keer op keer kunnen ze
zelf meedenken, vragen stellen en zien hoe andere mensen reageerden op de dilemma’s in de tentoonstelling.

Hij zet de Persoonsbewijzencentrale op, om tienduizenden valse identiteitsdocumenten te maken.
Dat loopt echter in de gaten. Hij moet onderduiken
en zijn vrouw en kinderen achterlaten. Toch gaat
hij door met zijn illegale activiteiten.
In 1944 schrijft hij het gedicht Wat doe jij? dat niet
mis te verstaan als volgt begint: "Wat doe jij, nu
je land wordt getrapt en geknecht, Nu het bloedt
uit ontelbare wonden. Wat doe jij, nu je volk wordt
ontmand en ontrecht, Door de zwarte en feldgraue
honden?"
Hij spoort zijn landgenoten dus aan om op te
staan tegen de bezetter en neemt ook zelf met zijn
groep steeds grotere risico's. Dat gaat zelfs zover dat ze een aanslag plegen op de bevolkingsadministratie van de Gemeente Amsterdam. De
boel vliegt in brand maar ze worden verraden en
krijgen de Duitsers achter zich aan. Gerrit Jan ontkomt, maar zijn vrienden worden gevangen gezet.
Hij vindt die gedachte ondraaglijk en beraamt een
plan om zijn vrienden uit de gevangenis te bevrijden. Zijn vrienden proberen hem dat plan uit zijn
hoofd te praten.
Op dit punt is de vraag aan de museumbezoekers wat zij zouden doen in zo’n situatie. Dat gaat
via een interactief vraag- en antwoordspel zodat
ze ook kunnen zien hoe andere bezoekers op die
vraag geantwoord hebben.

De tentoonstelling is vanaf 2 oktober om half twee
in de middag te bezoeken. Die middag is het museum gratis toegankelijk voor iedereen.

KERKBERICHTEN NIEUWS
VAN DE PASTORAATGROEP
In de eerste week na de zomervakantie is de
pastoraatgroep weer bij elkaar geweest in het
Parochiecentrum. Voor de komende periode zijn
de activiteiten besproken.
Zoals de gezinsviering, op de laatste zondag van
de maand, waar in juni mee gestart is en waar
parochianen en kinderen uit alle dorpen voor
worden uitgenodigd. Voor de jeugd wordt weer
gestart met de Kinderclub en in de maand oktober
worden informatieavonden georganiseerd voor
ouders van communicanten.
In de afgelopen week is weer een nieuw
parochieblad “Binding” huis aan huis bezorgd.
Hierin een artikel over het rozenkransgebed dat in
de oktobermaand ook weer in de Mariakapel van
Vierlingsbeek zal worden gehouden.
De opbrengst van de vastenactie bedroeg dit jaar,
parochiebreed € 4.652,01. Ruim € 3.800 hiervan

Met Gerrit Jan loopt het slecht af. Het plan om
zijn vrienden te bevrijden loopt helemaal fout en
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Coaches gevraagd in het
vrijwilligerswerk

werd bijeengebracht middels de goede doelenactie
in de verschillende dorpen. De rest kwam binnen
via particuliere giften en kerkcollecte. Al met al een
mooie opbrengst voor de Stichting Kinderdorpen
Chili.

Bij vrijwilligerssteunpunt Actieradius melden
mensen met een beperking zich aan voor het
vinden van vrijwilligerswerk. Steeds vaker wordt
men doorverwezen door een begeleider of
contactpersoon van organisaties en gemeenten.
In de praktijk lukt het niet altijd om passend
vrijwilligerswerk te vinden en vrijwilligersorganisaties vinden het vaak lastig om de juiste ondersteuning op maat te bieden. Het resultaat: geen
geslaagde match en een teleurstelling voor zowel
de persoon als de organisatie. Dit kan ook anders!

Enkele data:
weekend 8/9 oktober viering patroonfeest
		
parochie
dinsdag 11 oktober 20:00 uur
			
Bezinningsbijeenkomst in het
			
Parochiecentrum aan de Lepelstraat in 		
		
St. Anthonis
Rozenkransgebed in de Mariakapel van
Vierlingsbeek:
dinsdag 4 oktober 19:00 uur
dinsdag 11 oktober 19:00 uur
dinsdag 18 oktober 19:00 uur
dinsdag 25 oktober 19:00 uur

Vrijwilligerssteunpunt Actieradius is op zoek naar
mensen die als vrijwillige coach bijzondere vrijwilligers gaan ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Met bijzondere vrijwillgers
wordt bedoeld mensen die een steuntje in de rug
goed kunnen gebruiken om een stap te zetten
richting vrijwilligerswerk. Dit zijn onder andere
sommige mensen die langdurig zonder werk zijn,
mensen met psychische en/of fysieke kwetsbaarheid en inburgeraars. De vrijwillige coach geeft
coachende begeleiding aan de vrijwilliger tijdens
een bepaalde periode, bijvoorbeeld van 1 tot maximaal 3 maanden, tot er een geslaagde match is.

Start computercursussen
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer
(SWOGB) start weer met nieuwe speciaal op
ouderen gerichte, cursussen van maximaal 1 cursist
per docent.
De cursussen worden op verschillende plaatsen in
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid
van docenten zal een cursus starten in: Overloon,
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort,
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk
op de hoogte worden gebracht.

Een toekomstige vrijwillige coach volgt eerst een
training, die bestaat uit 4 dagdelen, waarin onderwerpen aan bod komen zoals contact maken, aansluiten bij de ander, luisteren en doorvragen, omgaan met weerstand en het geven van feedback.
In november start de training op 4 maandagavonden in Cuijk. Tijdstip en plaats wordt nog bekend
gemaakt. De training is in handen van Actieradius
in samenwerking met Gertie Copal van AKAFI in
Boxmeer. AKAFI is een onderneming die coaching,
training en teambuilding aanbiedt en ervaring heeft
met kwetsbare vrijwilligers binnen het vrijwilligerswerk. De vrijwillige coaches worden begeleid door
sociaal werkers van Sociom.

Er zijn o.a. beginners- en gevorderdencursussen
voor Windows (7,10), Word, Excel en speciaal op
Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Fotobewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik
van i-Pad of Tablet".
Programma’s als Skype en Facebook komen dan
aan bod.
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur.
U betaalt hiervoor slechts € 40,Het cursus boek kost ca. € 20,-.
U kunt nadere informatie krijgen of een aanmeldformulier aanvragen bij de heer P. Ermers
(coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen:
tel.nr. 0485-362311.
Een aanmeldformulier is ook te downloaden op de
website swogb.nl, onder "activiteiten".

Kunt u goed luisteren, hebt u gevoel voor humor,
het hart op de goede plaats en heeft u zin en tijd
om een aantal bijzondere vrijwilligers tijdelijk te
ondersteunen (zo’n 2/3 uur per week). Dan bent u
waarschijnlijk een van onze toekomstige vrijwillige
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coaches. Graag aanmelden voor 10 oktober a.s.
en na aanmelding volgt een kennismaking en intakegesprek.
Voor vragen, meer informatie of een aanmelding
voor de training kunt u contact opnemen met
Wendy Huijbers, sociaal werker van Sociom via
info@actieradius.nu of op 0485-700500.

Cheerleadersvereniging
Partisans Athletics

vrijdag 7 oktober > ANDRÉ
MANUEL > DE ONZEN (try-out)

Ben jij ook zo benieuwd hoe het voelt om als
cheerleader uit je dak te gaan?
Geef je dan op voor een gratis proefles Cheerleading. De sport Cheerleading is steeds populairder in Nederland. En Partisans Athletics
behoort tot de nationale top.

André Manuel gaat in zijn 632ste programma
‘De Onzen’ op zijn eigen compromisloze wijze op
zoek naar geluk. Over vluchtelingen die in ieder
geval wat te doen hebben versus de Tokkies die
daar ook naar verlangen. En Manuel is wars van
iedere ambitie. Maar als Trump de volgende president van de Verenigde Staten van Amerika wil
worden, dan mag Manuel dit programma maken.

Cheerleading is een combinatie van turnen, acrobatiek en dans. De cheerleaders doen mee aan
competities in binnen- en buitenland. Daar geven
ze optredens van maximaal 2,5 minuut weg. In die
tijd worden er menselijke piramides gebouwd, salto’s gesprongen en meisjes omhoog gegooid, die
gelukkig ook weer worden opgevangen.

Het is 2016. We bombarderen de moslims in het
Midden Oosten. En in de media galmt de vraag
‘waarom zijn ze zo boos op ons?’. De Pers over
zijn vorige voorstelling? ‘Niet Joods genoeg.’ ‘Hij
legt rare accenten.’ ‘Een onverbeterlijke atheïst die
wat meer naar onze vader had moeten luisteren.’

Dat kun jij niet? Wedden van wel! De ervaren coaches van Partisans Athletics helpen je om stap
voor stap die ogenschijnlijk onmogelijke dingen te
bereiken. Ervaring is niet nodig, motivatie en concentratie wel.

Partisans Athletics kent vier groepen in verschillende leeftijdscategorieën: Mini Athletics (5 t/m 7
jaar), Little Athletics (8 t/m 11 jaar), Athletics Elite (12 t/m 15 jaar) en Partisans Athletics (16+).
Mini Athletics en Little Athletics trainen op dinsdagavond vanaf 18.30 uur. Athletics Elite traint op
maandag en donderdag vanaf 19.00 uur. Partisans
Athletics traint op dinsdag vanaf 20.00 uur en op
zondagochtend vanaf 10.00 uur.
Voor meer informatie over cheerleading en de
Boxmeerse cheerleaders kun je kijken op www.
cheerleadersboxmeer.com of de Facebook-pagina
Partisans Athletics Cheerleaders. Voor aanmeldingen en andere vragen: info@cheerleadersboxmeer.com.

André Manuel gebruikt het podium precies waarvoor het is bedoeld: een plek waar je de dingen
onomwonden kan zeggen. Hij is scherper dan ooit
en strooit zout in een record aantal wonden.
Vorig jaar ontving hij de Poelifinario, de prijs voor
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het meest indrukwekkende cabaretprogramma van
het seizoen, voor zijn voorstelling Het Geval Apart,
een schitterende ode aan het vrije woord.

angst voor zijn buren en het gevoel niet geholpen
maar juist tegengewerkt te worden door gemeente
en politie, drijven de Molotov Man tot een enorme
uitbarsting.

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00
uur > entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50
euro > reserveren: 0478.631802/630508
of www.gryphus.nl > win gratis
entreekaarten bij PLUS Verbeeten

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00
uur > entree: 5,00 euro > reserveren:
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/
of 0478.631929

zaterdag 22 oktober > concert >
BEUKFEEST: BLIKSEM +
IZEGRIM + MYRKVAR + THE
DEVIL’S 3RD

Wat vliegt de tijd, zo zijn we de wilde haren na het
eerste Beukfeest nog bij elkaar aan het vegen, zo
zijn we al bij de 25ste aanbeland. En wat voor één.
Uit de rijke historie van het Beukfeest hebben we
een paar krenten uit de lekkere pap gevist met een
killer debutant als afsluiter: The Devil’s 3rd, Myrkvar,
Izegrim en Bliksem!

vrijdag 14 oktober > film >
MOLOTOV MAN

Eind april jl. was Vierlingsbeek voor even Hollywood Aan De Maas want Joris Weerts draaide zijn
afstudeerfilm Molotov Man. Inmiddels is de film
klaar, is Joris afgestudeerd aan de HKU en wordt
Molotov Man vanavond voor het eerst vertoond in
Vierlingsbeek.

Beukfeest trapt speciaal voor deze jubileum editie
af om 20.00 uur met de Tilburgse thrash formatie
The Devil’s 3rd met in hun midden ‘onze eigen’
frontman Frans Wijnen uit Groeningen. De heren,
en dan met name de excentrieke Wijnen, staan
bekend om hun energieke liveshows. Afgelopen
januari is de debuut-ep Ventriloquism uitgebracht,
welke garant staat voor een goede pot old school
thrash metal!
Vervolgens betreedt Myrkvar het podium. Dit vijftal
bestormt al sinds 2004 de metalpodia der Lage
Landen met hun mix van folk en viking metal. Het
karakteristieke geluid van deze band is een combi
tussen vrolijke folk gevolgd door snelle gitaar riffs
met knallende drums. Tijdens optredens deelde
Myrkvar meermaals het podium met grote namen
als Turisas, Finntroll en Korpiklaani. Dus laat de
viking in je los, neem je drinkhoorn mee en trek je
kilt weer uit de kast.
Izegrim is geen onbekende in het Nederlandse
metalcircuit. De band is al sinds 1996 actief en
heeft sindsdien talloze shows gespeeld door heel
Europa. Met het in maart 2016 uitgebrachte The
Ferryman’s End is de Nederlandse killing machine
weer helemaal terug in de death/thrash metalwereld.
De vorige plaat Congress Of The Insane kreeg wereldwijd al de hoogste scores in de muziekrubrieken en de nieuwe plaat kan dat alleen maar overtreffen.
Als kers op de taart sluit Bliksem deze jubileumeditie van Beukfeest af. De Vlamingen hebben live een
zeer goede reputatie en groeiden afgelopen jaren
uit tot een graag geziene act op steeds grotere festivals. Met gigs op onder andere Graspop Mainstage, Wacken Open Air en Summerbreeze en tours
met Sacred Reich en Metal Church, mogen we

In dit korte drama is te zien hoe Bert de Ruiter langzaam doordraait en tot explosie komt. De Ruiter
is geïnspireerd op de 'Molotov Man' die in 2012 in
het nieuws kwam toen hij vanuit zijn woning molotovcocktails naar de politie gooide. Jarenlange
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dan nu ook eindelijk zeggen dat ze op Beukfeest
komen donderen. Bliksem kwam vorig jaar met
de tweede langspeler Gruesome Masterpiece en
gooide

zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.00
uur > entree: 12,50 euro | <20 jaar:
10,00 euro reserveren: www.gryphus.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

Warme Bakker Degen

Reclame: 3 t/m 8 oktober
● Boerenappeltaart €5,30
● Lônse mik €2,30
● Speculaas uit eigen bakkerij €2,40
Reclame: 10 t/m 15 oktober
● Herfstvlaai €10,35
● pompoenpitbrood €2,30
● 4 Herfstbolletjes + 1 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

GRYPHUS ZOEKT DIVERS TALENT
Gryphus wil zichzelf komend seizoen een aantal
keren beschikbaar stellen voor nieuw (jong) talent,
talent op het gebied van (pop)muziek, dans,
comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater of
welke arsistieke vorm dan ook: iedereen wordt in
de gelegenheid gesteld zich te presenteren tijdens
open podium avonden.

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

in petto

➣ vrijdag 4 november > cabaret >
MARLON KICKEN

Gryphus?

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

Treffer

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

Gezocht

Wij zijn op zoek naar een poetshulp voor het
poetsen van onze kantine, kantoor en
toiletruimte van onze fabriekshal.
Werktijden zijn in overleg ca. 4 uur per week of
2x2 uur.
Sollicitaties richten aan:
Luc Otten Metaalbewerking BV
Akkervoortweg 7, 5827 AP Vortum-Mullem
Tel: 0485-523332
E-mail: info@lom-bv.nl Website: www.lom-bv.nl
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Gradje Tweewielers
Vierlingsbeek
Voor al uw fietsreparatie
Onderhoudsbeurt Kinderfiets:
Onderhoudsbeurt Stadsfiets:
Onderhoudsbeurt Hybridefiets:
Onderhoudsbeurt Mountainbike:
Onderhoudsbeurt Racefiets:
Onderhoudsbeurt Elektrische fiets:
EXCLUSIEF ONDERDELEN!

€20,€30,€40,€40,€40,€50,-

Bikkel Dealer
Onderdelen op voorraad
De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Klusbedrijf

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

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

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

info@blommesteintuin.nl

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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