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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

21 oktober 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 20     15 oktober 2014

Teun werd verrast met zijn ‘eigen’ 
boek

Teun van der Zanden uit Groenin-
gen (9 jaar) bracht een tijd geleden 
de Schijndelse kinderboekenschrijf-
ster Netty van Kaathoven op het idee 
om een boek te schrijven over oude 
tractoren. Zijn vader Nico knutselt na-
melijk graag aan oude machines en 
er is nauwelijks een boek te vinden 
voor kinderen over dit onderwerp. Dat 
moest maar eens veranderen, vond 
Teun. Hij liet Netty de oude tractoren 
van zijn vader zien en legde alles uit. 
De schrijfster verzon er een verhaal 
omheen over een spannende wed-
strijd en een gemene sabotagepoging. 

Op donderdag 9 oktober verraste Net-
ty van Kaathoven klas 7/8 van de 
Laurentiushof in Vierlingsbeek (de 

klas van Teun) met een bezoek. Het boek ‘Een ei-
gen tractor voor Thijs’ is namelijk net uitgekomen 
in deze Kinderboekenweek. Het thema van de 
week is Feest en het was driedubbelfeest omdat er 
drie nieuwe boeken uitgekomen waren, geschre-
ven door Netty van Kaathoven. Naast dit tractor-
boek ook nog ‘De talentenjacht’ en ‘Drie vriendin-
nen op avontuur’, echte meidenboeken. 
Teun kreeg tot zijn volslagen verrassing het eerste 
exemplaar van zijn eigen tractorboek in de klas uit-
gereikt. Het was alleen jammer dat de Vlaamse uit-
gever de naam Teun gewijzigd had in Thijs, omdat 
de naam Teun daar nauwelijks voorkomt. Natuur-
lijk kreeg de klas ook een exemplaar. Daarna ver-
telde de schrijfster nog wie er allemaal meewerkt 
aan een boek. Van schrijver, via illustrator, uitge-
ver, redacteur, drukker en Centraal Boekhuis tot 
aan de boekwinkel. Het verbaasde de kinderen dat 
er zo veel mensen meewerken aan het maken van 
een boek.
Natuurlijk moest de hele klas na afloop met de 
schrijfster en trotse Teun op de foto. Een geslaagd 
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Van de redactie:

●	 Stg. Kindervakantiewerk V'beek is door de 
ledenvergadering van Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen beloond met maar liefst

 €3500,-!! Dat is kei kei kei moi!!!
●	 Ook kei moi is dat ons Volharding met 5-0  
 gewonnen heeft van (de amateurs van) PSV  
 Eindhoven! Dat klinkt, net als deze prestatie  
 zélf Kei goed!.
●	 Het is alweer oktober en voor de scholieren  
 komt de herfstvakantie al in zicht. 
 Even ontspannen na de eerste weken van  
 dit nieuwe schooljaar! 
 Fijne vakantie iedereen!!!

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
18 okt De Keieschieters: Lotenactie
18 okt Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
18 okt Herberg Thijssen: Band The Old Friends;
  aanvang 21:00 uur       
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
25 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
25 okt De Keieschieters: Lotenactie
25 okt Bèkse Biercantus 2014
26 okt Koningskerkje: Herfstconcert van 
  Piet Jeegers Clarinet Choir; 
  aanvang 18:30 uur
29 okt VOVG: Knutselen met papier
29 okt Herberg Thijssen: Bèkse Bokkentocht;  
  aanvang 14:00 uur
30 okt KBO: Excursie
31 okt Gêf ’t dûr: Schikken en Bikken bij broer  
  en zus; aanvang: 18.00 uur tot 
  ± 22.00 uur
31 okt Gryphus: cabaret: Martijn Koning > 
  Sint & Nieuw: zaal open: 20.30 uur
4 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 nov VOVG: Rayonavond

9 nov Stichting Koningskerkje: Bèkse Dag 
  (i.p.v. Week van Beek)
9 nov Herberg Thijssen: Dansavond met live  
  muziek; aanvang 19:00 uur
15 nov De Keieschieters: Prinsenbal
16 nov Symphonica in Sporto: Pietensportdag  
  i.s.m. Korfbalver. DES en Sinterklaas-
  comité
16 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en Groeningen
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
21 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
21 nov Gryphus: cabaret: Kees van Amstel >   
  Jong, Hip, Fris En Andere Gruwelijk-
  heden zaal open: 20.30 uur
22 nov Vierlingsbike Mountainbike Toertocht,  
  Organisatie Fietsgroep Frans Thijs 
  Vierlingsbeek; start vanaf 12.00 tot   
  13:30 uur
22 nov Herberg Thijssen: Band Third Half; 
  aanvang 21:00 uur
28 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman) ;  
  inschrijven vanaf 20:30 uur; 
  aanvang 21:00 uur
29 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.  
  140-jarig jubileum van de harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
12 dec Gryphus: cabaret: Brokstukken > 
  Heavy Balls: zaal open: 20.30 uur
13 dec Groenings koor: Winterconcert in de  
  Zandpoort te Groeningen; 
  aanvang 20:00 uur
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus   
  weer bellen.

2015:
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant “wat de gek ervoor geeft”
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan Gryphus: cabaret: Ellen Dikker > Groene  
  Vingers (try-out): zaal open: 20.30 uur
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
27 feb Gryphus: cabaret: Marco Roelofs >   
  Ramkoers: zaal open: 20.30 uur
20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen >
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  Pareidolia: zaal open: 20.30 uur
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. Volleybal-
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbal-
  vereniging 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

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

Vieringen 
en 
intenties 
 
oktober - 
november

19 oktober:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering. 
Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd door 
Harmonie De Herleving.
Intenties: Wim en To Gerrits, overl. fam. Bardoel, 
Marie Roosen-Theunisssen namens parochie, 
levende en overleden leden van harmonie, Wies 
Stoffelen-Smits namens parochie, Annie Verblakt-
Dijks namens KBO, overl.ouders Grad en Net 
Deenen-Ars.

19 oktober:
15.00 uur: Kapelletje Op de Weerd: jaarlijkse 
herdenking. Deze viering wordt t.g.v. 70 jaar 
bevrijding muzikaal opgeluisterd door het dames- 
en herenkoor.

25 oktober:
kapel Groeningen: 19.00 uur: 
Intenties: Overl. Ouders Camps-Gerrits en Toon.

28 oktober:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

1 november:
kerk Vierlingsbeek:19.00 uur: Allerheiligenviering 
m.m.v. St. Anthonius- en St.-Nicolaasgilde en 
Groenings Koor.
Intenties: Overl. fam. Elbers-v.d.Cruijsen, Thij de 
Hoog en zoon Martien, Jan Jans en overl. fam, 
Thea Pijls-Jacobs en overl. fam, overl. ouders 
Sommers-Hermens en zoon Piet, Wies Stoffelen-
Smits namens parochie, Sjef Hendriks en zoon Jos. 

2 november:
kerk Vierlingsbeek: 13.30 uur: Allerzielenviering 
met aansluitend tocht naar kerkhof

8 november:
kerk Maaashees: 19.00 uur: 19.00 uur: eucharistie-
viering.

11 november:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

16 november:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering 
met kinderwoorddienst
Intenties: Overl. fam. Bardoel.

Intenties: 
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 18.30 
en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van een intentie zijn € 10.- 

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

DANKBETUIGING

Een kaartje – een praatje – een bloemetje...
Uw aanwezigheid in de kerk…

Wij danken u voor alle warmte
die wij hebben mogen ontvangen

bij het afscheid van ons mam

Annie Verblakt - Dijks

Uw belangstelling was voor ons 
een grote steun

Kinderen Verblakt
Kleinkinderen en 

achterkleinkinderen
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

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.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kin-
deren. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                         
info@bibliobeek.nl

BUITEN DE DORPSGRENZEN (69)

Na twee consumpties verbrak Kid Botden zelf de 
code, zij het op een indirecte, badinerende wij-
ze. Met een hoofdknikje naar de kastelein zei hij: 
“Ik vreet een bessem op als hij daar vanavond één 
keer lacht”.
Wij schoten in de lach en zagen dat ook Toon Kre-
mers de opmerking van Kid leuk had gevonden. Hij 
schaterde het uit.
Het beroerde was dat d’n Bessem ook gehoord 
had wat Kid Botden zei. De caféhouder had er 
geen aanstoot aan hoeven te nemen, maar deed 
het toch. In tegenstelling tot Toon Kremers had hij 
geen gevoel voor humor. “Zo laat ik me niet noe-
men!”, blafte hij. 
Hij weigerde ons verder te bedienen. We konden af-
rekenen en maken dat we wegkwamen, zei hij.
Geen bier meer. Harder kon men ons niet straffen.
Wij probeerden de kastelein op andere gedachten 
te brengen, maar hij hield voet bij stuk.
We stonden op, gooiden een paar gulden op de 
tap en verlieten de lokaliteit. Hard sloegen we de 
deur achter ons dicht. Wij hoorden John Wayne nog 
steeds lachen.

“Kijken of we bij Schrijen iets krijgen”, zei Kid Bot-
den.
De kortste weg daar naartoe liep via het kerkpaadje.
Café Schrijen bij de kerk was een populaire uit-
gaansgelegenheid maar toen wij binnenkwamen 
was de zaak praktisch leeg. Het volk moest nog ko-
men.
Wij bestelden drie pils aan het meisje achter de bar. 
Zij was van mijn leeftijd, misschien een jaartje jon-
ger. Geen uitgesproken schoonheid, wel erg vrien-

delijk en spraakzaam.
Toen ze haar bestelling afleverde kwam ze er even 
gezellig bijzitten. Vroeg waar we vandaan kwamen 
en wat we deden voor de kost. Zij was vooral onder 
de indruk van de verhalen van Fren. Hoe het leven 
aan boord was en waar hij al overal geweest was. 
Toen hij vertelde dat hij al eens op Curacao was ge-
weest en in Brazilië viel haar mond open en leek zij 
even weg te dromen.
Wij bestelden nog drie pils. En twee jenever erbij 
van het merk Oude Vlek. Kid lustte geen jajem.
“Sterk spul”, zei Fren, toen hij een slokje van zijn je-
never had genomen. “De vlammen slaan me uit mijn 
reet”.
Het meisje kreeg een kleur, stond op en zei dat ze 
nog wat moest doen voor het druk werd en maak-
te zich uit de voeten. We stelden vast dat we hon-
ger hadden. Nadat we afgerekend hadden bega-
ven wij ons naar snackbar/automatiek Panken, een 
eind verderop in de Steenstraat. We hadden pech. 
Panken was gesloten. We klopten op de deur en tik-
ten tegen de ruiten, maar de eigenaar liet zich niet 
zien. Hij zou het nog wel te vroeg vinden om zijn 
zaak te openen of misschien was hij wel de hele 
avond dicht.
Er stopte een Volkswagen Kever. Hen Arts, de im-
mer sigaren rokende veehandelaar uit Haps, stapte 
uit. Ik kende Hen Arts goed. Hij kocht wel eens een 
vet varken bij ons. Mijn ouders hadden graag met 
hem te doen. Hij kon mooi vertellen en had veel ge-
voel voor humor. 
Hen Arts had ook honger, zei hij, en was evenals wij 
teleurgesteld dat hier niets te bikken viel. Dat hele 
eind naar Haps rijden met een lege maag was ei-
genlijk geen doen, klaagde hij. En dat moesten ze 
hem niet flikken, voegde hij eraan toe.
Zijn hand ging naar de binnenzak van zijn colbert-
jasje en haalde er iets uit. Hield zijn brandende si-
gaar er tegenaan, maakte een vakje in het kroket-
tenrijtje open en schoof het brandende ding naar 
binnen. Wij hadden in de gauwigheid niet kunnen 
zien wat het was, maar kwamen erachter toen we 
een reeks luide knallen hoorden. Een zevenklapper. 
Het portiek vulde zich met een bijtende rook en de 
stukjes mica vlogen ons om de oren.
Wij kwamen niet meer bij van het lachen.

Wordt vervolgd.
Nelson.

De Bèkse Bokkentocht 

Zondag 19 oktober om 14.00 uur!

De Bèkse Bokkentocht, al wandelend genieten van 
verschillende bokbieren, lekkere hapjes en het ge-
zellige Vierlingsbeek.

Op zondag 19 oktober 2014 zal in Vierlingsbeek de 
eerste Bèkse Bokkentocht plaatsvinden. Dit nieuwe 
herfstevenement is een Vierlingsbeekse samenwer-
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king van De Vier Linden, ’t Genot, Herberg Thijssen, 
De Wildeman, Gryphus en PLUS Verbeeten.
De Bokkentocht gaat om 14:00 uur van start bij De 
Vier Linden, daar krijgt de gast op vertoon van de 
toegangskaart een stempelkaart. Bij iedere horeca-
gelegenheid krijgt de gast een stempel op de kaart, 
een heerlijk glas bokbier en een klein hapje, denk 
hierbij aan herfstachtige smaken. Gezamenlijk lopen 
de deelnemers naar de deelnemende horeca-gele-
genheden. Dit onder begeleiding van de herder en 
een heuse bokkenkar. De tocht eindigt rond 20:00 
uur bij Café De Wildeman. Heeft de gast vijf verschil-
lende stempels, dan krijgt hij/zij een leuk herfstachtig 
cadeautje. Dit cadeau is, bij inlevering van de stem-
pelkaart, van maandag 20 t/m zaterdag 26 oktober, 
af te halen bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek. “Dit 
is weer een mooi voorbeeld van een lokale samen-
werking binnen Vierlingsbeek, op deze manier kun-
nen we elkaar versterken en bieden we daarbij de 
liefhebbers een heel gezellige dag.”. Trouwens; an-
ders dan de naam doet vermoeden zijn naast ‘bok-
ken’ ook ‘geiten’ van harte welkom op deze dag. 
Kortom, de Bèkse Bokkentocht is een belevenis voor 
de echte Bourgondiërs en alle andere liefhebbers 
van bokbier uit Vierlingsbeek en omstreken. Kaarten 
zijn vanaf zaterdag 20 september te koop bij de aan-
gesloten bedrijven en kosten €17,50 per persoon, 
maar let op vol=vol. 

Kledinginzameling 
op basisschool Laurentiushof 

Woensdag 5 november, tot uiterlijk 10.00 uur, 
kan er kleding, gordijnen, lakens, riemen, schoe-
nen, etc. op school gebracht worden. Een en ander 
mag in plastic zakken aangeleverd worden. Voor 
elke kilo ontvangt de school vanuit organisatie 
Bag2School €0,30! 

De opbrengst wordt 
door de Ouderraad 
ingezet voor diver-
se activiteiten op 
school. Als school 
zijn wij dan ook erg 
blij met elke bijdrage!

Namens alle kinderen van school, het team en de 
Ouderraad danken wij u voor uw medewerking! 

Vierlingsbeek/Groeningen

KBO soos-inloop-middag
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 bin-
nenlopen. De middag is van 14.00 uur tot ± 16.00 
uur in de ontvangstruimte.

Spellenmiddag
Vrijdag 17 oktober houden we de jaarlijkse Oudhol-
landse spellenmiddag. Deze vindt plaats in gemeen-
schapshuis Joffershof en begint om 13.30 uur.

Samen eten   
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 22 oktober om 17.00 uur 
bij zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. 
 
Excursie bakkerijmuseum Ottersum
Donderdag 30 oktober gaan we op excursie naar 
Bakkerijmuseum “Arts Bakkers van Toen” in Otter-
sum. In dit museum staat een grote verzameling 
van bakkerij-machines en - gereedschappen. Ook is 
er een compleet ingerichte oude winkel en bakkerij. 

Harrie nodigt ons uit om naar zijn verhalen te luiste-
ren over meer dan alleen de bakkerij van Toen. De 
duur van de excursie is 2½ uur, inclusief koffie met 
gebak. De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 p.p. inclu-
sief vervoer. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het 
Vrijthof. 

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

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 
14.00 -16.00 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 alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof  Info 632028
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Harmonie
de 
Herleving

Opluistering Eucharistieviering.

Op zondag 19 oktober om 10.30 uur a.s. zal De 
Herleving de H. Mis in de kerk van Vierlingsbeek 
opluisteren. 
In deze viering zullen de overleden leden van Har-
monie en Slagwerkgroep worden herdacht.
De Harmonie heeft een aantal werken ingestu-
deerd die uitstekend passen bij het karakter van 
een dergelijke viering.
En, eerlijk gezegd, klinken die het mooiste in een 
volle kerk. 
Wij rekenen er daarom op, dat niet alleen familie 
van de muzikanten en van de overledenen de 
viering zullen bezoeken, maar dat ook veel andere 
belangstellenden “ter kerke“ zullen gaan.
De eucharistieviering begint om 10.30 uur precies 
en de datum is -zoals gezegd- zondag 19 oktober.
De familieleden van de overleden leden zullen 
geen aparte uitnodiging ontvangen voor deze H. 
Mis; wij willen hen op deze wijze uitnodigen. 

Het Piet Jeegers 
Clarinet Choir 
presenteert:

Herfstconcert in het 
Koningskerkje

Zondag 26 oktober kunt u weer genieten van een 
concert van hoogstaand niveau in het Konings-
kerkje. Om 18:30 uur zal hier het Piet Jeegers 
Clarinet Choir muziek ten gehore brengen van on-
der andere Rossini, de Jonghe, Grieg, Stalpers en 
Jenkins. 
Voor muziekliefhebbers, en zeker voor klarinettis-
ten zeer de moeite waard om te komen luisteren. 

Het Piet Jeegers Clarinet Choir is in 1986 opge-
richt door Piet Jeegers en staat nog steeds on-
der zijn bezielende leiding. Piet Jeegers studeerde 
aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brus-
sel klarinet bij Pierre Bulté en kamermuziek bij Arie 

Fotostudio So-Photo houdt je 
mooiste momenten helder.

Meer met mijn hobby doen, dat was het idee achter 
het opstarten van mijn fotostudio. Ik ben dan ook 
trots dat sinds augustus dit jaar “So-Photo” een feit 
is en ik je in mijn studio ontvangen kan.  
Al meer dan 10 jaar is fotograferen een grote hob-
by van mij. In de loop der jaren heb ik me steeds 
verder geprofessionaliseerd en fotografeer ik in-
middels wekelijks de band en interactie tussen 
man en vrouw, ouder en kind, vriend en vriendin, 
broers en zussen of bruid en bruidegom. Na het 
beschikbaar komen van een extra ruimte in de 
voormalige praktijk voor fysiotherapie (beekstraat 
22 in Vierlingsbeek) van mijn broer en vader heb 
ik besloten deze als een fotostudio in te gaan rich-
ten. De studio beschikt over alle professionele ap-
paratuur welke nodig is om jouw moment vast te 
leggen

Met veel enthousiasme fotografeer ik mensen en 
hun emoties. Mooie momenten met dierbaren waar 
je van houdt, je pasgeboren kind dat je altijd in je 
hart meedraagt of je bruiloft. Zomaar een aantal 
voorbeelden van herinneringen welke je zou willen 
vastleggen. Weet je nog? So-photo staat graag be-
schikbaar om samen met jou deze momenten te 

vangen. Daarbij wordt gestreefd naar een persoon-
lijke en enthousiaste benadering zodat we naast 
de klik van de camera ook een klik met jou vóór de 
camera creëren, wat uiteindelijk de mooiste foto’s 
oplevert. Tijdens een fotoshoot gaan we ontspan-
nen en relaxed aan het werk, So-Photo neemt alle 
tijd om jou en/of je dierbaren te fotograferen, zoals 
jullie zijn. Naast het werken vanuit de studio gaat 
So-photo ook graag met je op pad om een mooie 
locatie reportage te maken. In onderling overleg is 
alles mogelijk. 

Ben je benieuwd geworden naar de mogelijkheden 
welke So-Photo jou te bieden heeft kijk dan eens 
op de website.www.so-photo.nl en wellicht zie ik je 
nog eens voor mijn lens verschijnen.
 
Met vriendelijke groet,
So-Photo
Bram van Dongen
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Herdenking van de evacuatie bij 
de kapel op “de Weerd”

Dit jaar is het al weer 70 jaar geleden dat we bevrijd 
zijn van de oorlog. En nog vergeet je zoiets nooit, 
daarom wordt net als voorgaande jaren dit herdacht 
met een bijeenkomst van de evacués uit Overloon, 
Maashees en Vierlingsbeek die hier in zelf gebouwde 
schuilkelders hebben gezeten gedurende de laatste 
maanden van de oorlog.

Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele men-
sen uit de bovengenoemde dorpen nadat ze door de 
strijdende partijen uit hun woningen waren verdreven.

van Lysebeth. Hij is dirigent bij verschillende har-
monie- en fanfare-orkesten, soloklarinettist bij het 
harmonie-orkest St. Michael te Thorn en hij ver-
zorgt clinics en workshops in binnen- en buiten-
land. 
Het enthousiaste klarinetorkest vertegenwoordigt 
de hele klarinetfamilie van es-klarinet tot contrabas
-klarinet. Deze bezetting garandeert een perfect 
uitgebalanceerd klankrijkdom. 
Zo ontstaat de mogelijkheid om optimaal samen te 
musiceren en kennis te nemen van arrangementen 
van het klassiek repertoire en de speciaal geschre-
ven composities. 
Op deze dag gaat u genieten van solist Nicole van 
Gogh op es-klarinet. Zij is een professioneel en 
zeer gedreven es-klarinettiste die als solist Animals 
Suite van Marcel de Jonghe ten gehore zal bren-
gen. Zij neemt u mee in de wereld van o.a. het vro-
lijke paard en de ochtendmus.  
Kortom een concert dat u zeker niet mag missen. 
De entree voor dit concert zal zijn € 10,- ( € 8,- 
voorverkoop ) voor volwassenen en € 5,- voor 12-
16 jarigen. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben 
gratis toegang. 
Adres Koningskerkje: Spoorstraat 17 te 
Vierlingsbeek. 
Voor meer informatie en voorverkoop kunt u con-
tact opnemen met: pjccsecretariaat@gmail.com. 
En vergeet u niet alvast een kijkje te nemen op 
onze website: http://home.kpn.nl/pj-clarinetchoir/.  

Verboden gebied

Op de dag dat de bevolking in 1944 het bevel kreeg 
om huis en haard te verlaten is nu, 70 jaar later, op 
27 september het boek Verboden Gebied gepresen-
teerd.
Jan Hendriks vertelde hoe de leden van Stichting de 
Oude Schoenendoos gekomen zijn tot het samen-
stellen van een boek over de evacuatie van de in-
woners van de oude gemeente Vierlingsbeek. Over 
de bizarre voettochten die de mensen maakten in 
de stromende regen en door de modder om maar 
ergens onderdak te vinden. 
Plotseling stond er een Engelse soldaat in de bieb. 
Hij riep in het Engels dat we allemaal naar buiten 
moesten.

Onder het geluid van de sirene en kanongebulder 
werd de burgemeester van Soest in een jeep bij de 
bieb voorgereden en werden de aanwezigen uitge-
nodigd naar binnen te komen om het programma 
verder te volgen. In zijn toespraak zei de burgemee-
ster onder andere, dat iedereen die zijn geschiede-
nis niet kent, ook niet weet waarom de dingen zijn 
zoals ze zijn. Hij memoreerde aan de diverse oorlo-
gen die nog steeds plaatsvinden in de wereld. 
Hierna overhandigde de burgemeester het eerste 
boek, verpakt in camouflagestof aan Jan Hendriks, 
die het initiatief heeft genomen om het boek te ma-
ken. 

Vervolgens werden boeken uitgereikt aan de men-
sen die geïnterviewd zijn. Als dank voor de fijne sa-
menwerking ontvingen zij een boeket bloemen.
Schrijfster Monique van de Zanden las voor uit het 
boek, wat presentator Jan Nabuurs de volgende uit-
spraak ontlokte: “Monique, je kunt net zo goed ver-
tellen als schrijven”.
Het gelegenheidskoor bracht diverse liedjes ten ge-
hore, welke door de aanwezigen min of meer uit vol-
le borst werden meegezongen. Wie kent ze niet: 
Trees heeft een Canadees, Tipperrary, We‘ll meet 
again enz. Tijdens het Sag mir wo die Blumen sind, 
was het stil in de bieb.
De tentoonstelling die door Tonnie Ebben is inge-
richt met artikelen uit zijn museum werd geopend 
door de geïnterviewde dames die een oranje lint 
doorknipten. Zij waren de eerste bezoekers en wer-
den door vele belangstellenden gevolgd. Onder het 
genot van een drankje werd nog lang nagepraat. 
De verkoop van het boek Verboden Gebied ging 
meteen van start. De mensen stonden in de rij. Ver-
schillende complimenten werden uitgesproken zo 
gauw de mensen in het boek bladerden. Ook de da-
gen na de presentatie kwamen vele reacties van de 
lezers.
Het boek is te koop bij Bibliobeek, Plus Verbeeten 
in Vierlingsbeek en Overloon, en bij Jan Hendriks, 
telefoon 631377 en Lucy Kusters, 630369. U kunt 
ook 9 euro overmaken op rekening nr NL35RABO 
0154324388 waarna het boek bij u thuis bezorgd 
wordt. Voor bestellingen buiten Vierlingsbeek wor-
den verzendkosten in rekening gebracht.
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Update dorpswebsite 
Vierlingsbeek-Groeningen.nl
 
Sinds de lancering van de dorpswebsite, is er één 
update geweest. Wij willen graag iedereen betrek-
ken bij de ontwikkelingen van deze dorpswebsite, 
zodat wij op deze manier een zo groot mogelijk 
draagvlak kunnen creëren.
 
Op 26 februari ging de website, met als doel de in-
woners en bezoekers van de dorpskern Vierling-
beek en Groeningen aan informatie voorzien, on-
line. Sinds de lancering is de website steeds meer 
gebruikt door bedrijven, verenigingen en evenemen-

Voorverkoop 
Pop Swing Night van start!

In de vorige Globaal kondigden wij de Pop Swing 
Night 2014 al aan. Op 29 november 2014 zul-
len harmonie en slagwerkgroep zich van hun bes-
te kant laten zien, in samenwerking met een heu-
se band, een bonte verzameling zangers en zan-
geressen, 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.

De voorverkoop voor deze avond gaat vanaf 
maandag 13 oktober van start. Kaarten zijn vanaf 
die datum verkrijgbaar bij PLUS Verbeeten. 
De prijs is € 12,50. Voor die prijs mag u niet alleen 
naar binnen, maar krijgt u ook nog twee consump-
ties! 

Wees er snel bij en hou 29 november 2014 alvast 
vrij in uw agenda, want het belooft een geweldige 
avond te worden!

Wat? POP SWING NIGHT
Wanneer? 29 november 2014, vanaf 20.00 uur
Waar? Concordia, Vierlingsbeek
Wie? 
●	 Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
●	 Smartlappenkoor Van Heure Zinge
●	 Een enthousiaste band
●	 Een groep zangers en zangeressen van eigen 

bodem

Kaarten? 
●	 € 12,50 (inclusief 2 consumpties) in de 
 voorverkoop (PLUS Verbeeten)
●	 € 15,- (inclusief 2 consumpties) aan de deur

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 
60 huizen in brand staken.

Na de oorlog werd op deze plek een kapel gebouwd 
uit dankbaarheid dat er tijdens de evacuatie geen on-
gevallen zijn gebeurt.

De herdenking vindt plaats op zondag 19 oktober a.s. 
om 15.00 uur.

Week van Beek 
wordt 
Bèkse Dag! 

Stichting het Koningskerkje heeft er dit jaar voor 
gekozen om de Week van Beek in te korten naar 
een Bèkse Dag. Het thema wordt dit jaar muziek 
en we proberen zoveel mogelijk jeugd uit 
Vierlingsbeek te benaderen om in het Koningskerk-
je te komen spelen. 
Het programma is nog niet rond, daar berichten we 
jullie over in de volgende Globaal. Als je zelf mu-
ziek maakt en het leuk vindt om een keer in het 
Koningskerkje op te treden, kun je je opgeven bij 
info@koningskerkje.nl.

Het is op zondag 9 november in de middag en het 
begin van de avond. Houd de volgende Globaal in 
de gaten voor het exacte programma, maar zet de 
datum maar alvast in de agenda. 
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ten om zich te profileren op de dorpswebsite. Ook zijn wij blij dat we kunnen melden dat de website veelvuldig 
wordt bezocht.
 
Dat het publiek ons weet te vinden met vragen, aanleveren van nieuws items, agenda items en tips is natuur-
lijk van groot belang voor de informatiewaarde op de site. Ook zijn wij zeer verheugd om te vertellen dat er on-
langs een Marktplaats box rechtsonder op de pagina is toegevoegd waarin men kan zien wat er te koop is in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Onder de Marktplaats box is een aanmeldingsbox geplaatst waarmee je nieuw-
sitems via de mail kunt ontvangen. Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het verzen-
den van de agenda- en nieuwsitems via Twitter. Voorheen werden deze op de dag zelf om 8.00 uur verzonden, 
vanaf heden vindt dit één dag van tevoren plaats om 20.00 uur ’s avonds.
 
De cijfers op een rijtje (cijfers tot 1-10-2014)
De website is sinds de lancering zijn er 14.173 bezoeken (sessies) geweest op de website. Deze bezoeken 
werden gedaan door 7.757 gebruikers. In totaal bekeken zij 44.860 pagina’s.

Het gemiddeld aantal pagina’s per sessies is 3,17. Per sessie bleef men gemiddeld 2.23 minuten op de web-
site. 54,73% van de sessies bestaat uit nieuwe bezoekers. 48,80% van de bezoekers is na één pagina beke-
ken te hebben klaar, dit hoeft niet per se de home pagina te zijn.

Op de dorpswebsite, onder het kopje nieuws, zijn diverse afbeeldingen te vinden die de bovenstaande gege-
vens nogmaals weergeven. Daarnaast vindt u een tabel die weergeeft hoeveel sessies er per maand zijn. Uit 
welke landen en plaatsen de sessies komen, is ook te vinden in de afbeeldingen. Bijzonder is dat er 105 ses-
sies vanuit Brazilië komen en dat Boxmeer verreweg het meest onze dorpswebsite bezoekt. Venray scoort 
daarbij ook erg hoog. Een grappig detail is dat onze buren uit Overloon goed zijn voor 100 sessies. Verder heb-
ben wij in de afbeeldingen, in het nieuwsbericht op de dorpswebsite, het aantal bezoeken dat gedaan wordt via 
een desktop, mobiele telefoon of tablet op een rijtje gezet. 
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Momenteel staan er 31 bedrijven, 15 verenigingen 
en 11 evenementen op de website. De pagina’s 
agenda, nieuws, over Vierlingsbeek en Symphoni-
ca in Sporto werden tot nu toe het meest bekeken. 
Wij zijn hier erg blij mee, al vinden wij dat veel meer 
organisaties gebruik kunnen maken van deze gra-
tis publiciteit, omdat er genoeg redenen zijn om het 
WEL te doen.
 
Oproep(!)
Wij willen iedereen blijven oproepen om relevante 
inhoud te blijven sturen naar de dorpswebsite. Ve-
len mensen bezoeken onze website. Onderaan op 
iedere pagina staat een ‘contact webmaster’ knop. 
Maak dus als bedrijf, vereniging, evenement of an-
dere belanghebbende daar misbruik van want het is 
geheel kostenloos!!
 
Momenteel is JIP Vormgeving bezig met het aan-
vullen en aanpassen van de foto’s welke te zien zijn 
in de kleine vakjes (rechtsboven) en de foto’s die 
steeds voorbij komen in de grote balk.

Meer info en alle afbeeldingen zijn te vinden op 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/nieuws. 
 
Met vriendelijke groet,
Commissie websitebeheer

Dinsdag 21 oktober
Op 21 oktober staat het bezoek aan het Thermaal-
bad in Arcen op het programma voor onze leden.

Verzamelen : ’t Vrijthof
Vertrek  : 19.00 uur

Woensdag 29 oktober
Knutselavond met papier
Op deze gezellige knutselavond gaan de leden 
die zich hiervoor opgegeven hebben kaarten in de 
vorm van theepotjes van papier maken.  Het zou 
fijn zijn als de leden die komen knutselen zelf een 
schaartje mee zouden willen brengen. De rest van 
het materiaal is allemaal aanwezig. 

Locatie : ‘t Joffershof
Aanvang  : 19.00 uur

Nieuws van Maasziekenhuis 
Pantein

Voorlichtingsavond Borstkanker: diagnose en be-
handeling in het Maasziekenhuis
Op dinsdag 28 oktober organiseert Maasziekenhuis 
Pantein in het kader van wereld borstkankermaand 
een algemene voorlichtingsavond over borstkanker. 
Centraal staat het thema diagnose en behandeling 
in het Maasziekenhuis. Deze bijeenkomst is be-
stemd voor iedereen die hier graag meer over wil 
weten.

Vrouwen die doorverwezen worden naar het zieken-
huis voor verder onderzoek naar borstkanker staan 
aan het begin van een vaak lang en emotioneel tra-
ject. Bij het Maasziekenhuis kunnen vrouwen bin-
nen 2-3 dagen terecht voor een eerste afspraak op 
de polikliniek. Tijdens deze afspraak vinden alle on-
derzoeken plaats die nodig zijn om tot een diagnose 
te komen. Aan het einde van de dag vertelt de arts 
wat de uitkomsten van deze onderzoeken zijn.

Programma
Tijdens de voorlichtingsavond vertelt chirurg dr. 
Boelens over de verschillende onderzoeken die ge-
daan worden, tot welke uitkomsten deze onderzoe-
ken kunnen leiden, welke vervolgstappen er zijn en 
welke keuzes patiënten kunnen maken.

Na de pauze gaat internist-oncoloog dr. Kamm ver-
der over de aanvullende behandelmogelijkheden. 
De nadruk ligt op de behandeling met chemothera-
pie en hormonale therapie. Voor deze behandelin-
gen kunnen patiënten terecht in het Maaszieken-
huis. Daarbij wordt nauw samengewerkt met speci-
alisten van het Radboud umc in Nijmegen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn ook twee leden van 
de Borstkankervereniging Nederland (BVN) aanwe-
zig. Zij geven informatie over wat de vereniging voor 
patiënten met borstkanker en hun naasten kan be-
tekenen. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij ook 
specifieke vragen beantwoorden en patiënten in 
contact brengen met lotgenoten.

Interesse in de bijeenkomst?
De voorlichtingsavond vindt plaats van 19.00 - 
21.00 uur in het vergadercentrum van het Maaszie-
kenhuis. De toegang is gratis. Aanmelden kan via 
de website van het Maasziekenhuis: 
www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtingsavon-
den

‘Vrienden’ en Rotary schenken 
6 slaapligstoelen aan Maasziekenhuis
Stichting ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’ en de 
Rotary Cuijk hebben zes slaapligstoelen geschon-
ken aan Maasziekenhuis Pantein. Deze stoelen 
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van patiënten. De door Tapijthal Cuijk geschonken, 
bijpassende trolleys zijn daarbij zeer handig. Maar 
de stoelen worden tevens gebruikt voor patiënten 
die soms rechtop moeten slapen en daarbij zo’n 
stoel aangenamer vinden.

Centrummanager Marco van Reenen prijst zich ge-
lukkig met dit soort initiatieven vanuit de samenle-
ving. “Het gaat toch om extraatjes die buiten het re-
guliere budget van ons ziekenhuis vallen.” De helft 
van de zes nieuwe stoelen was al in gebruik voor 
deze officiële overhandiging. Van Reenen: "Enkele 
speerpunten van ons ziekenhuis zijn de kwetsbare 
ouderen en de chronisch zieken". Voor hen zijn die 
stoelen ook een schot in de roos. 

Bijdefoto: v.l.n.r.: Theo van Bracht van de ‘Vrienden’, 
Marco van Reenen van het Maasziekenhuis, Vincent 
Maassen van de Rotary; zittend in de slaapligstoel 
Marijke Thijssen van het Maasziekenhuis.

kunnen op alle afdelingen van het ziekenhuis wor-
den gebruikt. Bezoek kan dan, als er op dat moment 
geen bed beschikbaar is, in zo’n stoel de nacht 
doorbrengen in de nabijheid van de dierbare die in 
het ziekenhuis ligt.

In 2012 werden voor de eerste keer twee slaaplig-
stoelen geschonken. Deze stoelen hebben inmid-
dels hun nut bewezen. Met deze zes nieuwe stoe-
len kunnen nóg meer dierbaren de nacht in de nabij-
heid van een patiënt doorbrengen.

Donateurs
Vier van de zes stoelen zijn mogelijk gemaakt door 
incidentele en structurele donaties van bedrijven, 
ondernemers en particulieren aan stichting ‘Vrien-
den van het Maasziekenhuis’. De andere twee stoe-
len zijn te danken aan de opbrengst van de medi-
sche publieksmanifestatie ‘Kennis voor Iedereen’ in 
2013, georganiseerd door de  Rotary Cuijk. Namens 
de Rotary verwees ook fysiotherapeut Vincent 
Maassen uit Boxmeer nog naar ‘Kennis voor Ieder-
een’. “Dat was een dermate succes dat wij dit jaar 
op zaterdag 8 november weer zo’n manifestatie 
gaan houden.” Johan Smedema en Theo van 
Bracht, secretaris en penningmeester, blikten tevre-
den terug op de eerste drie jaar van de ‘Vrienden 
van het Maasziekenhuis’ en de bereikte resultaten, 
zoals de inrichting van het Stiltecentrum, maar ook 
het project Look good, feel better.

‘Schot in de roos’
Namens het Maasziekenhuis lieten teammanager 
Interne Marijke Thijssen en Centrummanager Chro-
nisch/Acuut Marco van Reenen weten dat de stoe-
len bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor transport 

Lezing:  Kweken van 
 vaste planten. 
 Oktober

Op Donderdag 30 oktober 2014 organiseert Groei 
& Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een diale-
zing over “Het kweken van vaste planten.” 
Spreker is Hans Kramer 
(van Kwekerij De Hessenhof)
Deze wordt gehouden in: M.F.C. Oelbroeck, 
Breestraat 1d, Sint Anthonis. 
Tel. 0485-385166
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-le-
den € 3,50

Voortplanting op de traditionele manier 
ofwel hoe zouden vaste planten 
vermeerderd moeten worden.
Een 'echte' vastenplantenkwekerij wordt steeds 
unieker in ons land. Onder echt versta ik: het zelf 

opkweken van planten, dus vanaf het eerste zaad-
je of stekje. Dat zaadje komt dan niet uit een pakje, 
maar wordt gewonnen van onze eigen moederplan-
ten die we in de 25 jaar dat we de kwekerij bestie-
ren zorgvuldig verzameld hebben en voortdurend op 
tuinwaarde controleren. Dat lijkt heel vanzelfspre-
kend. De zaadjes en stekken die van de moeder-
planten komen. Maar tegenwoordig is dat niet meer 
zo. Moederplanten zijn maar lastig, nee we bestel-
len onze zaden wel van de zaadleverancier (al dan 
niet vers en wel of niet soortecht) en we bestellen 
ons geworteld stek wel bij de grote massavermeer-
deringsbedrijven waar Nederland heel goed in is. 
En tenslotte kopen we alle wat moeilijk te vermeer-
deren soorten wel als weefselkweekmateriaal in bij 
een laboratorium.

Het kan dus nog steeds anders, kleinschaliger wel-
iswaar, maar op een evenwichtige manier. Van de 
5000 soorten vaste planten die in de moederplan-
tentuin staan wordt ongeveer 25% gezaaid, 50% 
gestekt en 25% gedeeld. Wat zijn de voor- en nade-
len van de verschillende methodes? De meest na-
tuurlijke manier is zaaien, maar deze geeft ook de 
variatie. Wanneer willen we deze niet en wanneer 
wel? En hoe gaat dat zaaien in zijn werk? We heb-
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 Het animatieteam van 11 meiden organiseert 
alles voor de kinderen. Namens hen geven 
Karlijn Henckens, Anke Hubers en Ellen Bran-
je een korte toelichting: “Waarom juist deze 
11 meiden”, vroegen wij ons af. Het antwoord 
is duidelijk. De partners van de organisatie 
wisten wat ze aan hun eigen partners zouden 
hebben en dan loopt de draaimolen vanzelf. 
Hoe werkt dat nu? “Na de feesten van vorig 
jaar werden alle verbeterpunten al opges-
chreven en het begin is dan al weer gemaakt”, 
vertelde Anke. “Verderop in het jaar komen we 
een avond bij elkaar en wordt er over allerlei 
ideeën gesproken. Daarna spreken we af dat 
iedereen voor zichzelf een thema-top 3 maakt 
en dan valt er vanzelf een beslissing waar ie-
dereen het mee eens kan zijn”.
Dit jaar is het thema SPROOKJESWERELD 

gekozen. De kop is eraf, ze weten wat ze wil-
len en dan breekt de periode aan om al die 
ideeën verder te ontwikkelen, een taakverdel-
ing te maken en natuurlijk een programma op 
te stellen.
Ze vertellen alle drie en zij vullen elkaar aan: 
“We hebben een vooract en een hoofdact. Ie-
dereen moet wel zorgen op tijd te komen, 
want de vooract begint om 14.45 uur. Dan zal 
10Dance, een dansschool welke ook in Over-
loon actief is, acte de présence geven met 
veel dans.

De hoofdact begint om 15.45 uur en die act 
heet Peter en de vliegmachien. Zij hebben 
een show over toveren en dat belooft ook erg 
leuk en spannend te worden. Verder worden 
de kinderen ook weer geschminkt, loopt de 

ben te maken met vorstkiemers, licht - en donker-
kiemers e.d. Hoe lang duurt het tot je een leverbare 
plant hebt en is dat nog van invloed voor de levens-
duur van deze plant? Er valt hier heel veel over te 
vertellen. 
Heel belangrijk voor onze kwekerij (De Hessenhof 
in Ede) is ook de veredeling van soorten. Sommige 
mensen vinden dit maar onzin. Waarom zouden de 
planten uit de natuur verbeterd moeten worden. Ik 
neem als voorbeeld hier de Helleborus (Kerstroos), 
een specialiteit van ons. Het wilde type hiervan 
heeft het in ons zachte, wisselvallige zeeklimaat 
toch maar moeilijk. Door de verschillende eigen-
schappen van een aantal soorten te combineren 

DE KIDS REGEREN VOOR EEN DAG 
OVERLOON

In het weekend van 17, 18 en 19 oktober zijn er twee avonden en bijna een hele zondag feest in het 
dorp. Een grote tent staat aan de Stevensbeekseweg bij het Gildehuis. De vrijdagavond en de zater-
dagavond zal Overloon ondergedompeld worden in schitterende livemuziek en op zondag is er feest 
voor de kinderen! De hele middag vanaf 14.00 uur draait alles om de kinderen. Zij staan in het mid-
delpunt van de belangstelling: alles is voor hen georganiseerd op het Tentfeest voor Kids.

hebben we nu onder de Helleborus hybriden een 
fantastische gemakkelijke tuinplant, die nauwelijks 
verzorging nodig heeft. Over deze veredeling en se-
lectie gaan we het ook hebben. 
Dit wordt beslist geen wetenschappelijke voor-
dracht, maar wel een praktisch verhaal over het wel 
en wee van de generatieve en vegetatieve vermeer-
dering van planten op onze kwekerij.

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact 
opnemen met de secretaris van de KMTP/Groei & 
Bloei afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord. 
Maria van Elst 0485-315937.
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Toneelvereniging Kom Op 
presenteert

Culinaire catastrofe
Geregisseerd door Jet Lenkens

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

vrijdag 31 oktober > Martijn Koning > 
Sint & Nieuw (try-out)
Op verzoek van VARA-BNN speelt Martijn Koning 
dit jaar de Sinterklaasconferènce Sint & Nieuw. 
Een soort Oudejaarsconferènce maar dan net even 
anders. Martijn blikt op geheel eigen wijze terug 
op het jaar 2014 maar zal ook de nodige aandacht 
hebben voor de Goedheiligman en zijn veelbespro-
ken kornuiten. Op 5 december wordt Sint & Nieuw 
uitgezonden op televisie.

●		 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.

De voorverkoop begint op 29 september. 
Kaartjes kosten €8.-

Reserveren kan via 06-28429578

Het gebouw waarin nu restaurant de Gevulde 
Snoeshaan is gevestigd was vroeger een snack-
bar. Dat brengt voor mevrouw de Kroon, de nieu-
we 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 orga-
nisatie, de meest bizarre gasten en een chronisch 
gebrek aan toiletpapier is dat geen gemakkelijke 
opgave…

Wij hopen U te mogen begroeten tijdens een van 
onze uitvoeringen en kijken ernaar uit U te voor-
zien van een avondje amusement en gezelligheid.

beer weer herkenbaar rond en zijn er nog talri-
jke andere dingen te doen: Sprookjesverhalen 
worden verteld, ballonnenclown, ranjafontein, 
springkussen, opblaasbaar voetbalveld, klein-
duimpjesparcours, sprookjesfiguren, Hans en 
Grietje snoephuis, knutselhoek, fotomoment 
in sprookjesstijl en nog veel meer. Het pro-
gramma is goed gevuld en voor elk kind is er 
wel wat te doen. Kortom, een middag om nooit 
meer te vergeten.
Tot slot: er zijn nog een enkele kaarten te 
koop, dus bestel via de website voordat je op 
die zondag teleurgesteld naar huis moet gaan, 
omdat de kaarten uitverkocht zijn. 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

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                                                   

 
 

 

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest Te Koop Aangeboden

Een z.g.a.n. scootmobiel merk Elegance 
Plus bouwjaar eind 2012.
Deze scootmobiel heeft een kilometerstand 
van 75 km.
Het betreft hier een vierwielige scootmobiel 
kleur bordeaux rood.
Voorzien van een draaibare stoel, mandje en 
wandelstokhouder.
Deze scootmobiel moet u gezien hebben.
Voor inlichtingen bel: 06-52862387

Te huur
Kostuum Sinterklaas en pakken 
voor Zwarte Piet

Kosten: sinterklaas kostuum € 25,00
 zwarte piet pak € 15,00

Informatie bij: Sinterklaascomite
 John Hendriks
 Cath. Berthoutstr. 14
 Vierlingsbeek
 Tel.: 0478-631962 
 Na 18.00 uur bellen
 E-mail: jehendriks@home.nl   

De cabaretcarrière van Martijn Koning gaat als een 
speer. Voor zijn vorige show De Maand Van Mar-
tijn ontving hij louter lovende kritieken en het lever-
de hem een nominatie op voor de Neerlands Hoop, 
de prijs voor het meest veelbelovende cabaret-
talent van het jaar. Martijn Koning is ook bekend 
als vaste columnist van het radioprogramma Spij-
kers Met Koppen en is met regelmaat te zien in te-
levisieprogramma’s als De Wereld Draait Door en 
Pauw.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij 
Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

zaterdag 1 november > poker > POKER-
FACEd
Een tevreden poker is geen onruststoker. Onder 
dat motto kan er vanavond een avond heerlijk ge-
pokerd worden. Full House, Two Of A Kind, Royal 
Flush of bluf? Wie het weet is spekkoper. Alhoe-
wel, de inleg is bescheiden: het gaat tenslotte om 
het spel, niet om de knikkers.
inschrijven: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

in petto
➔	zondag 19 oktober > Bèkse Bokkentocht
➔	vrijdag 21 november > cabaret > Kees van Amstel

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Vishandel Henk Bos
Nieuw in Vierlingsbeek op woensdagmiddag van

14.00 tot 17.30 uur aan het Vrijthofbij de Plus Supermarkt

Vishandel Henk Bos
‘s Morgens in Overloon van 10.00 tot 13.00 uur met een ruim assortiment

verse, gebakken, gerookte en gestoomde vis en aanverwante producten.

VISHANDEL HENK BOS
Waarborg voor kwaliteit en het omrijden waard!

Onze openingsaanbiedingen gelden ook in Overloon!   •   Aanbiedingen alleen geldig op 22 oktober 2014

OPENINGSAANBIEDINGEN:
Hollandse Maatjes Haring

Super kwaliteit

p/st 2,00   4 voor 7,50
5e gratis en de 6e voor niks

Verse Kabeljauwfilet
(haas)

Mooie dikke filets

Gezinszak Kibbeling
Naturel of gekruid

6,95
gratis bakje saus naar keuze

Staarten p/kg 17,50
OPENINGS
KNALLER p/kg 19,95
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Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag         18.00 - 22.00 uur
Woensdag        18.00 - 22.00 uur
Zaterdag         08.00 - 16.00 uur

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

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

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

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

Gespecialiseerd in:
●	 Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 Hotstone en orang Malu massage
●		 Microdermabrasiebehandelingen
●		 Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 
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In verband met de grote belangstelling 
zijn de Proeverij 

"De Vier Linden" avonden verlengd!

17/18/19 oktober

Reserveer snel!
tel. 0478-631637 Meer informatie over deze 

avonden vindt u op onze website, 
www.devierlinden.nl

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

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












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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping
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Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10 Vierlingsbeek

Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vraag naar de voorwaarden

Actie geldt van 6 t/m 18 oktober 2014

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!

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

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

www.siebertcolorsathome.nl

OP BEHANG & GORDIJNEN

Warme Bakker Degen
Reclame: 20 t/m 25 oktober
 ●	Cappucinovlaai € 10,25 
 ●	Vezelbrood € 2,25 
 ●	8 Worstenbroodjes + 2 gratis
 
Reclame: 27 oktober t/m 1 november
	 ●	Halloweentaart € 11,95 
 ●	Peperkoek € 2,20   
 ●	Grof volkorenbrood € 1,95

Irenestraat 2 
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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


