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Een van de trouwste koorleden ooit, werd er
toegezongen en toegesproken.
Miek Arts werd benoemd tot ERELID van Vondel
waar zij ZESTIG JAAR ononderbroken als actief lid
heeft gemusiceerd.

VONDELNIEUWS
HERFSTCONCERT
zaterdag a.s.
Komende zaterdag, 17 oktober 2015 zal het
Vondelkoor samen met Zangvereniging Vivace uit
Hout-Blerick en Zangvereniging Erato uit
Blitterswijck, weer een Herfstconcert houden.
Dit concert begint om 20.15 uur in het Gemeenschapshuis op het adres Plein 4 in Blitterswijck.
De toegang is gratis.
De eerste editie van deze concertenreeks werd
op 1 november 2014 in Hout-Blerick gehouden en
werd door de bezoekers destijds zeer positief
gewaardeerd.
In de herfst van 2016 zullen de deelnemende
koren zich tenslotte opnieuw presenteren tijdens
een concert in Vierlingbeek.
U ontvangt daarover te zijner tijd nog nadere
informatie.

En nog steeds tot op de dag van vandaag is zij
een schier onmisbare schakel binnen de koorgelederen, met name bij de tenoren.
Het betreft ook een zangersjubileum dat Vondel
tijdens zijn 68 jarige bestaan niet eerder meemaakte, en dat zich niet gemakkelijk zal herhalen.
Dat Miek daarbij ook nog decennia lang als 2de
dirigent zich voor het koor verdienstelijk wist te
maken, vaker als redder in de nood, mag evenmin
onvermeld blijven.
Jan en de kinderen, fijn dat jullie er allemaal bij
waren.
Miek, namens iedereen van Vondel nogmaals
ontzettend bedankt.

CONCERT
Kasteeltuinen Arcen.

KERSTCONCERT 2015

Vanaf komende maandag 19 oktober zullen de
repetities weer vooral in het teken van het
Kerstconcert 2015 komen te staan.
Wellicht een goed moment voor u om samen met
ons daarvoor vrijblijvend te komen repeteren.

Op zondagmiddag 12 juli jl. presenteerde het
Vondelkoor zich in de Kasteeltuinen in Arcen.
Buiten het feit dat dit concert tevens de vakantieperiode van het koor inluidde op een bijzondere
locatie, was er ook sprake van een gedenkwaardige
dag voor Vondel.

U bent van harte welkom van 20.00 tot 22.00 uur
bij Concordia in Vierlingsbeek..
De voorzitter,
Martin van Rijswijck.
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Van de redactie:
●

●

●

●

Kastanjes, noten, eikels, herfstkleuren en
-bladeren... de herfst doet zijn intrede.
Alweer oktober. Denk U er aan dat U in de
nacht van zaterdag 24 op zondag
25 Oktober om 3.00 uur de klok een uur
terug gezet??!! Wintertijd.......
Langzaam maar zeker wordt het ook tijd om
de agenda 2016 aan te schaffen, voor nu
nog losse notitieblaadjes achter in de ze
agenda.
Circus Herman Renz verleden tijd? Dat was
waanzinnig genieten voor groot en klein.
Dát neemt niemand ons meer af!
Bescheiden schrijftalent Mario Gelden
schreef het boek Cabaret zonder podium!
Hij is nu bezig met een 2e boek.
We zijn reuze benieuwd naar wat zich nog
meer afspeelt in het gezin Gelden.

4 nov
6 nov
9 nov
13 nov
14 nov
15 nov
16 nov
19 nov
20 nov
27 nov

AGENDA:
2015:

28 nov

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
16 okt
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14.00 uur
17 okt
Concordia: 100% FEEST MET 100% NL.
Aanvang 20.00 uur, kaartverkoop bij Plus
Verbeeten in Vierlingsbeek en Overloon
en bestellen via email:
concordiatickets@ziggo.nl Voorverkoop
€ 17,50 aan de kassa € 22,50
18 okt
Herdenking van de evacuatie bij de kapel
op de Weerd , aanvang 15.00 uur
20 okt
VOVG: Bloemschikken met Irma van 		
Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
om 19.00 uur bij de Ezelgasterij in
Groeningen
21 okt
Stichting Leefbaarheid Vierlingsbeek en
Groeningen: Speeddate Plaats en tijd:
Het Koningskerkje aanvang 20.00 uur
24 okt
Bèkse Biercantus 2015
29 okt
KBO: Excursie
31 okt
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
31 okt
Gryphus: Duitse avond; Biergarten Fest;
aanvang: 21.00 uur

1 dec
11 dec
13 dec
14 dec
15 dec
16 dec
19 dec
26 dec
27 dec

2016:

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
VOVG: Rayonavond
Gryphus: Cabaret: Jochen Otten;
Overwegend Droog (try-out); zaal open:
20.30 uur
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
Gryphus: TALENTENTUIN: LARS REEN
+ CONDOR + END OF AUTUMN + DJ
BART; zaal open: 20.30 uur
CV de Keieschieters: Prinsenbal
Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
Lezing door de Hartstichting in de Vier
linden om 19.30 uur
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
KBO: Sinterklaas in Joffershof;
aanvang: 13.30 uur
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20.00 uur in Joffershof
Gryphus: Cabaret: Max van den Burg;
Amok; zaal open: 20.30 uur
VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot 		
16.00 uur bij Concordia
Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR
aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te 		
Groeningen
KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus 		
weer bellen.
Gryphus: Wandelclub:
KERSTWANDELING
Gryphus: Talkshow: UUT UT KÕPKE 		
VAN JEU; zaal open: 19:30 uur

Ophalen oud papier (i.p.v. december
2015): Gilde, tel. 06-43246914
8 jan
Gryphus: quiz: Witte Gei’t?
9 jan
CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
16 jan
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
16 jan
Gryphus: Darts: The Gryphus Open
16 jan
CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan
CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
2 jan
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7t/m9 febr CARNAVAL
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith;
Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
12 mrt
Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
18 mrt
Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf > 		
Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
26 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
5-6
apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie
8 apr
Gryphus: Cabaret: Thijs van de Meeberg;
Er Mag Gedanst Worden (try-out)
zaal open: 20.30 uur
16 apr
Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
28 mei Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse
Bruggeloop
Data voor Agenda?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

27 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
31 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Allerheiligen viering mmv. Groenings Koor en Gilde.
Intenties: overl. ouders Elbers-v.d. Cruysen, Toos
en Dries v.d.Bosch-Elbers, Thij de Hoog en zoon
Martien, Wim en Anthonet Jacobs-Haanen, Chris
en Maria Evers-Poels, René Evers, Antoon en
Frida Verdijk-v.d.Berg en Ineke, Mien Verhofstad
en overl. fam. Verhofstad, Harrie Kessels, overl.
ouders Van Sambeek-Elbers, Toon Raafs, overl.
ouders Piet en Mina Sommers-Hermens en zoon
Piet, overl. fam. Willems-v. Dommelen, Wim
Ermers en overl. fam, Kevin van Dieten, overl.
ouders Bouten-Rühl en Jan, Sjang Jansen,
Harrie Cremers, Jan Jans en overl. fam Jans en
overl. fam. De Groot.
1 november:
14.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: Allerzielenviering
met aansluitend tocht naar kerkhof en zegening
van de graven.
3 november:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
10 november:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

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.-

Vieringen
en
intenties

Overleden:

Mientje Collaris -Stevens, 91 jaar.
Een mooi lang leven, langzaam weggegleden.

oktober - november:

Willem Weerts, 31 jaar.
“Niet achterom kijken, dan sta je met de rug naar
de toekomst”.

18 oktober:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: overl. ouders Camps-Gerrits en Toon,
levende en overleden leden harmonie, overl. ouders
Grad en Net Deenen-Ars, speciale herdenking
Pastoor Jansen. Jan Verblakt, Sjef Hendriks en
zoon Jos, overl. ouders Stiph0out-Hendriks, Mia,
Jo, Truus en Nel.

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

Onthulling monument pastoor Jansen.

Zoals in de kerkberichten bij 18 november aangegeven, zal op deze dag een monument worden
onthuld op de plaats waar tijdens de Tweede
Wereldoorlog de toenmalige pastoor van
Vierlingsbeek, Pastoor Michael Jansen, in 1944
door de bezetters is vermoord, nl. Op den Berg in
Maashees. De korte plechtigheid is om12.00 uur.
Mochten er parochianen zijn die graag bij deze
onthulling willen zijn maar niet over vervoer beschikken, dan kunnen zij zich melden bij mevrouw
Marietje Hubers, Kreupelstraaat 9, tel. 631222.

Deze viering wordt muzikaal verzorgd door
harmonie De Herleving.
Na deze viering zal in Maashees, Op den Berg,
een monument worden onthuld op de plaats
waar pastoor Jansen in 1944 is omgebracht.
20 oktober:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
24 oktober:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering.
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In de vorige uitgave van Globaal stond een
verslag van de laatste Oogstdankviering.
Helaas ontbrak daarbij de foto van het prachtig
versierde altaar. Daarom willen we in deze uitgave
de foto alsnog plaatsen.

de hele tent op zijn kop met de populairste feestnummers. Alle muzikale helden uit ons eigen landje komen deze avond voorbij. We gaan dus in één
avond langs de hits van Jan Smit en André Hazes
tot Guus Meeuwis en Armin van Buuren.
17 oktober 20.00 - 01.00 uur - Zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek met Lex Gaarthuis, Lex
Landeweerd. Op deze avond treden voor u op,
niet minder dan DJANGO WAGNER - WILLEM
BARTH - MIKE & COLIN.
De voorverkoop is gestart en de kaarten zijn
verkrijgbaar bij: Plus Verbeeten Vierlingsbeek en
Overloon en Zalencentrum Concordia in
Vierlingsbeek Via email: concordiatickets@ziggo.nl
Kaarten in de voorverkoop € 17,50
Aan de kassa € 22.50

Redactie Dorpsblad Globaal

Culinaire Klanken

Na alle inspanningen van de organisatie en de
spanningen over het weer, hebben we met het
publiek en onze gasten genoten van een ontspannen zondagmiddag op 20 september. We kijken
met plezier en trots terug op Culinaire Klanken.
Van Anneke Arts uit Boxmeer, een trouwe bezoekster van onze optredens, ontvingen wij een prachtige brief waarin ze haar beleving van deze middag
beschrijft. Beter hadden we dat zelf niet kunnen
doen. Leest u zelf!

100 % NL IN ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Zonnestralen over de regenboog door Anneke
Arts.
In het groene Groeningse achterland ligt
“De Lemse Kuul” het schietterrein met clubhuis
van het Sint Anthoniusgilde. Zondag 20 september
hoorde je hier geen zacht ploppende geweren van
schutters die geconcentreerd op klos of wip
schoten. Het Groenings koor presenteerde hier
deze dag alweer voor derde keer Culinaire Klanken.
Voor het clubhuis was een welkomsstand ingericht
met koffie, thee en appeltaart voor gasten en deelnemers. Ik stond daar tussen veel mensen op het
verhoogde terras achter de Maasdijk en bewonderde het podium en de mooie, met hop en oranje
lampionnetjes versierde veranda waar deze middag
zangers en musici zouden optreden.
In de luwte van de dijk stond alles klaar voor, wat
later bleek, een grandioze middag. Onder de ogen
van hoog opgerichte schutspalen werd op deze
mooie zondag in een natte herfstachtige week, gezongen en gemusiceerd. Het sprankelende gastkoor ‘Confetti’ uit Venray deed hun naam eer en
zong swingend de sterren van de hemel. Vijf jonge
‘Zwarte Panters’ musiceerden met bezieling voor
een muisstil publiek. Zelfs de kleine man in stoer
spijkerjasje en beige broek met opgestikte zakken die regelmatig vol bewondering voor het po-

100% Feest met 100% NL is gegarandeerd succes
met de beste muziek van Nederland! Vanaf de eerste beats van de 100% NL DJ’s sta je in het leukste
Hollandse café van Nederland. De mannen zetten
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dium op en neer liep, luisterde intens. Toen ik het
kind daar zag lopen dacht ik aan alle kinderen die
vluchten voor oorlog en geweld. (Groter verschil is
volgens mij niet mogelijk.)
Maar niet alleen de gastoptredens waren fijn om
naar te luisteren. Ook het eigen koor zong de zon
áán de hemel en liet de toren van Pisa met donderend geraas in elkaar storten! En, de gasttrommelaar van het Sint Anthonius gilde zorgde er mede
voor dat de sfeer van Afrika even in Groeningen
neerdaalde.
Culinair was deze middag een smakelijke beleving.
Tijdens de pauzes was het gezellig druk bij de
kraampjes met lekker eten uit verschillende landen.
Hier konden we zelf proeven dat het Groenings
koor van alle landen thuis is. En de verzorging was
top!
Wij fietsten nagenietend langs de Maasheggen terug naar huis en kochten bij de familie Achten aan
De Passtraat nog een doosje kakelverse eieren.
Verse Groeningse tomaten en een zakje ouderwets
blinkende sterappeltjes had ik voor het concert al
gescoord aan de Voortweg. Lekker toch…!

Bloemenactie

Donderdagavond 1 oktober zijn onze leden bij u
langs geweest voor de jaarlijkse bloemenactie.
Het Groenings Koor dankt u allen voor uw bijdrage.
De opbrengst wordt zeker nuttig besteed.

Allerheiligen mis

Zaterdagavond 31 oktober om 19.00 uur bent u
welkom in de Laurentiuskerk om de Allerheiligenviering bij te wonen. Aan deze viering werken mee
het Groenings Gilde en het Groenings Koor.
Het is onzeker of de Allerheiligenviering in deze
vorm en op deze plek voor Vierlingsbeek en
Groeningen behouden blijft. Reden te meer om op
31 oktober deze viering bij te wonen.
Kijkt u ook eens op onze website:
http://www.groeningskoor.nl/.

E H B O
EHBO Vereniging Vierlingsbeek organiseert op
donderdag 12 november 2015 een lezing over
epilepsie.
Gastspreker is Frans Palmen, als
epilepsieverpleegkundige en voorlichter werkzaam
in epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Eindhoven.
Frans Palmen zal op inspirerende wijze vertellen
en ook laten zien wat epilepsie nou eigenlijk is, in
welke vormen je het tegenkomt en hoe je eerste
hulp kan verlenen.
De lezing wordt gehouden in Zaal de Wildeman,
van 20.00 tot 22.00 uur en is gratis toegankelijk
voor alle belangstellenden.
In verband met de organisatie wordt u wel
verzocht om u aan te melden via email
ehbovierlingsbeek@gmail.com of via
telefoonnummer 0478 632239, voor 10 november.
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De cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Er
zijn div. ziektekostenverzekeraars welke de
cursuskosten vergoeden vanuit een aanvullende
verzekering, de moeite waard om na te kijken.
Opgave mogelijk t/m 30 oktober via onderstaand
emailadres.
Voor opgave of meer informatie kunt u terecht bij
Mevr. G. Baltussen tel nr : 0478-632239 of
via e-mail: ehbovierlingsbeek@gmail.com

Harmonie en
slagwerkgroep
"De Herleving"
18 oktober 2015:

Opluistering Eucharistieviering

Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.

Op zondag 18 oktober a.s. zal De Herleving de
Heilige Mis in de kerk van Vierlingsbeek opluisteren. In deze viering zullen de overleden leden van
Harmonie en Slagwerkgroep worden herdacht.
De Harmonie heeft een aantal werken ingestudeerd
die uitstekend passen bij het karakter van een dergelijke viering. En, eerlijk is eerlijk, die klinken het
mooiste in een volle kerk! Daarnaast wordt in deze
viering ook oud-pastoor Janssen herdacht, die in
1944 door de Duitsers werd gedood. Na de viering
zal in Maashees een monument worden onthuld
op de plek waar het lichaam in 1972 is gevonden.
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 familieleden van de overleden leden zullen geen aparte
uitnodiging ontvangen voor deze Heilige Mis; wij
willen hen op deze wijze van harte uitnodigen.

Op 28 en 30 september brachten we een bezoek
aan de IJsmakerij van IJssalons Clevers in
Grubbenvorst.
We werden bij de ijsfabriek gastvrij onthaald door
dhr. Clevers himself.
We moesten ons voor de rondleiding eerst
omkleden. Hygiënische jassen met elegante
haarnetjes en uiteraard met de bijpassende a
quablauwe slofjes. We konden zelf zien dat er wel
heel wat aan vooraf gaat voordat de soms wel
60 verschillende smaken ijs in de IJssalons
gegeten kunnen worden.
Op dit moment zijn er al 5 IJssalons Clevers.
Tijdens het zomerseizoen worden er lange
werkdagen gedraaid en wordt er naar gestreefd
het lekkerste ijsje van de wereld te produceren.
Alles is vers en de beste van de beste producten
worden hiervoor gebruikt. Na het 'ijsseizoen'
worden er voor de feestdagen ook nog eens
ijstaarten gemaakt welke ook weer verkrijgbaar
zijn in de IJssalons. We hebben het gehele
productieproces kunnen volgen met als eindresultaat, Stracciatella ijs. Natuurlijk hebben we dat ter
plekke gemaakte ijs kunnen proeven en het was
heerlijk! Het was een erg leuke en interessante
rondleiding. Onze avond werd vervolgd in de
ijssalon in Grubbenvorst, waar we verwend
werden met een heerlijk Clevers-ijsje.
Op onze website staan foto's.:
http://vovg.jimdo.com

Wij heten u allen van harte welkom in de Laurentiuskerk op zondag 18 oktober 2015 om 10.30 uur.

E H B O
Beste mensen,
Zoals we al eerder dit jaar aangegeven hebben,
gaan we starten met een EHBO cursus.
De cursus zal bestaan uit een e-learning dit kunt u
thuis in ‘eigen’ omgeving m.b.v. pc of laptop volgen
(e-learning is theorie bestaande uit verschillende
modules die afgesloten worden met een toets).
De praktijk zal in 3 avonden (waarschijnlijk de
dinsdag) van +/- 3 uur en 1 zaterdag van 6 uur
gegeven worden, indien nodig wordt de praktijk
uitgebreid. De cursus wordt gegeven door
Sjaak Barten, onze kaderinstructeur.
Data i.o.m. de cursisten met als uitgangspunt om
voor de kerst klaar te zijn.
De cursus kost € 175,- pp inclusief materialen, voor
koffie of thee tijdens de lessen wordt gezorgd.

Onze volgende activiteit is een workshop bloemschikken. Samen met Irma van Oeffelt van
bloemenwinkel September uit Venray gaan we een
mooi herfststuk maken.
Deze workshop zal plaats vinden 20 oktober bij de
Ezelgasterij in Groeningen.
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BÈÈK ZONDERt hFRIET?
et niet!
Dach

Geen cafetaria meer in Bèèk in 2016?
Dat laten we ons toch niet gebeuren?
Help ons met de crowdfunding actie d.m.v.:
Optie 1: Geef € 50,- ontvang € 60,- waardecoupons
Optie 2: Geef € 250,- ontvang 8,5% rendement

Zorg dat Vierlingsbeek zijn cafetaria behoudt en help!
Nieuwsgierig of direct steunen?
Kijk op:
www.beekzonderfrietdachthetniet.nl
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Behoud cafetaria voor Vierlingsbeek!

Alle feiten op een rij:

Na maanden van voorbereiding met o.a. Peter
en Wilma Janssen eigenaren van Cafetaria ‘De
Zwaan’ en andere betrokken partijen is de kogel
door de kerk. Herberg Thijssen kan de inboedel
en vertrouwde receptuur van Cafetaria ‘De
Zwaan’ overnemen om zo een cafetaria in en voor
Vierlingsbeek te behouden. Echter kan dat niet
zonder uw hulp.

• 31 januari 2016:

Definitieve sluiting Cafetaria ‘De Zwaan’.

• week 2,3 en 4 2016:

Start verbouwing van de zaal.

• Vanaf 1 februari 2016:

Verhuizen apparatuur van cafetaria ‘De Zwaan’.

• 5 februari 2016: Opening nieuwe Cafetaria.

De Cafetaria zal worden geïntegreerd aan de
achterzijde van de zaal van Herberg Thijssen en
zal op eigen kracht verder gaan onder een nieuwe
naam. Deze cafetaria zal een eigen ingang
krijgen, welke zich bevindt aan het wandelpad
tussen de kerk en zaal.

De exploitatie van de Cafetaria vindt plaats door
Herberg Thijssen. Astrid van Driel zal, als nieuw
aangetrokken personeelslid, de bedrijfsleidster
worden van de nieuwe Cafetaria.

Hoe kunt u deelnemen aan de Crowd
Fundingactie ?

Om van onze inmiddels goed draaiende Herberg
een nog stabielere en bedrijfszekere onderneming
te maken is dit een goede aanvulling. Gesprekken
die met diverse banken zijn gevoerd resulteerden
helaas niet in een uiteindelijke samenwerking. Om
de liquiditeit van Herberg Thijssen niet in gevaar
te brengen en om toch een cafetaria te behouden
voor het dorp, hebben wij een crowdfundingsactie
opgezet. Daarvoor zijn wij op zoek naar bedrijven
en/of personen die de overname en verbouwing
mee willen financieren.

Mogelijkheid 1: Inleg van geld voor goederen.
• U legt minimaal € 50,00 in of een veelvoud
hiervan.
• Krijgt van ons een waardecoupon van € 60,00
per ingelegde € 50,00.
• Deze is vervolgens te besteden in de Cafetaria,
en niet inwisselbaar voor geld.
• Vanaf 1 mei 2016 t/m 31 december 2017 in een
door ons aangegeven periode van 3 maanden.
• Op volgorde van inschrijving worden de
waardecoupons uitgegeven.

De crowdfundingsactie ziet er als volgt uit.
Herberg Thijssen investeert zelf € 7000,00 en
heeft de hulp gevonden van bedrijven die dit
initiatief steunen. Dit zijn: Evers Installatietechniek,
Kuda Electro en Grafisch Vierlingsbeek. Om het
geheel succesvol af te kunnen ronden is er een
crowfundingsactie, waaraan u kunt deelnemen.
Daar voor zijn er 2 mogelijkheden voor u om
rendement te halen in het behoud van een
cafetaria in Vierlingsbeek:

Mogelijkheid 2: Inleg van geld voor geld.
• U legt Minimaal € 250,00 in of een veelvoud
hiervan.
• U krijgt van ons een rente van 8,5 % over uw
ingelegde kapitaal.
• Looptijd 4 jaar.

• Optie 1: Inleg van geld voor goederen.
• Optie 2: Inleg van geld voor geld.

Heeft u niet de mogelijkheid of wilt u niet uw geld
via I-deal over te maken naar ons maar wilt u wel
deelnemen aan deze actie dan kunt u uw geld ook
in contanten afgeven bij ons in de zaak. En aldaar
het deelname formulier invullen.

In totaal hopen wij met deze actie de nog
ontbrekende € 15.000,00 op te halen.
Laten we ons samen sterk maken en de
schouders er onder zetten voor het behoud van
een Cafetaria in Vierlingsbeek.
Met vriendelijke groet,

Zo kunt u uw medewerking geven om de Cafetaria
te behouden voor Vierlingsbeek. Heeft u nog
vragen of wilt u meer informatie over deze actie
dan kunt u contact met ons opnemen via:

Maarten en Tineke Hermans
Herberg Thijssen

E-mail:
cafe@herbergthijssen.nl
Telefoon: 0623469071
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Samen houden we
ons kerkgebouw open

Het Bisdom heeft besloten dat onze Laurentius kerk
vóór deze Kerst op slot gaat en leeggehaald wordt.

Laten wij dit gebeuren ????
Een groep bewoners heeft het plan opgevat om sluiting en leeghalen van het kerkgebouw te
voorkomen omdat;
 deze centrale plek in ons dorp, met kerkgebouw en toren, van bijzondere cultuurhistorische waarde is,
 de inventaris, beelden en diverse relikwieën, mede geschonken door dorpsbewoners, in
en bij het gebouw behoren,
 het kerkgebouw samen met de toren beeldbepalend is voor ons dorp,
 door sluiting het kerkgebouw voor ons niet meer bruikbaar is, in verval zal geraken en
ons centrum verloedert.

ER ZIJN AL

592 ! HANDTEKENINGEN BINNEN.

Daarom willen we ons kerkgebouw met inhoud, open en beschikbaar houden !!!!

DAT IS GEWELDIG MOOI, DANK DAARVOOR.
DOOR NIEUWE ONTWIKKELINGEN IS HET MOGELIJK
OM NOG STEEDS HANDTEKENINGEN IN TE LEVEREN.
Wij willen een andere invulling van het kerkgebouw ten behoeve van alle inwoners van Vierlingsbeek en
Groeningen.
Om de volgende
redenen
willen wij
het gebouw
voor onze toekomst
behouden.
SCHIJNT
DAT
TOCH
NIET
IEDEREEN
WEET
HEEFT VAN
Te denken valt aan:
DIT INITIATIEF.
 ontmoeting en bezinning,
 bijeenkomsten
zoals afscheid
nemen van dierbaren,
DAAROM,
VRAAG
IN UW OMGEVING OF MENSEN
 voorstellingen in de sfeer van het gebouw o.a. exposities,
 gebruik maken
de uitstekende akoestiek
van dit gebouw voor muzikale
uitvoeringen HEN
en concerten,
HETvanINITIATIEF
ONDERSTEUNEN
EN VRAAG
 andere thematische activiteiten.
ALSNOG EEN STROOKJE IN TE VULLEN. 26VÓÓR
OKT
daarbij hebben wij hulp nodig van alle mensen van Vierlingsbeek en Groeningen.
ZIE OOK
Hiervoor vragen wij jullie steun door middel van handtekeningen te plaatsen op de strookjes van de volgende
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/
pagina en deze in te leveren
bij een van de verzamelbussen: Brievenbus Sacristie – PLUS Vierlingsbeek –
Laurentiusschool – Bibliobeek Vierlingsbeek – Zandpoort Groeningen. Eenieder in een huishouden of gezin
verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/
wordt gevraagd een strookje in te vullen. Daarbij krijgen alle bewoners van Vierlingsbeek en Groeningen een
Hiervoor bestaat het voornemen tot het oprichten van een Stichting Laurentius Vierlingsbeek.
Je kunt zeggen, wat heb ik daar als dorpeling mee te maken. Wellicht meer dan je denkt !

dezer dagen ook nog een schrijven in de brievenbus waarin meer informatie is vermeld. Met de
handtekeningen willen wij richting het kerkbestuur in Sint Anthonis en het Bisdom aantonen dat het initiatief
een breed gedragen wens is van de dorpsbewoners Vierlingsbeek-Groeningen.
Met dank, Stichting Laurentius Vierlingsbeek.

De klokken moeten blijven luiden 
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JA, ik onderschrijf van harte het initiatief van de Stichting Laurentius Vierlingsbeek;
Naam:

________________________________________________________________________

Handtekening: ____________________________

Gelieve vóór 26 oktober in een van de verzamelbussen Sacristie, PLUS of Bibliobeek te doen.
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De lezing is gebaseerd op het boek “Negentig +”,
waarbij Marco 42 inwoners van het Land van Cuijk
uit 20 verschillende dorpen over hun vroegere leven
heeft geïnterviewd en dat verwerkt heeft in de verschillende verhalen van de desbetreffende personen in het boek.

Lieve, lieve mensen
Wat doet het ons goed, dat jullie in grote getalen aanwezig waren bij
de afscheidsdienst van Willem.
De vele kaartjes de schouder en de knuffels hebben ons goed
gedaan.
Gezien dat Willem een oprechte, humoristische blije jongen was die
vele van jullie heeft gekend.

Het zijn vooral de verhalen over de eerste veertig
jaar van hun leven met daarin historische zaken ten
tijde van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog , doorspekt met humoristische anekdotes.

Jullie gaan hem missen.
Wij gaan hem zeker missen.
Ik hoop dat je ons blijft aanspreken en dat we af en toe een schouder
mogen lenen.
Dat hebben wij nodig om door te kunnen gaan.
Héél veel dank voor al die jaren die Willem en zeker wij als steun van
jullie hebben mogen ontvangen.
De stenen die jullie hebben gekozen, wat de verbintenis van jullie
met Willem is, blijft voortbestaan op een gedenk plekje bij Maike en
Myrthe in de tuin.
De opbrengst van de VOKK was groots: € 679.50
Dank hier voor, dit is voor een goed doel waar wij al enkele keren
gebruik van hebben mogen maken.
www.VOKK.nl
Wim en Anneke Weerts
Maike en Myrth

Herdenking van de evacuatie
bij de kapel op de Weerd
De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op
zondag 18 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.

Van alle geïnterviewde personen is door de kunstenares Else van der Sloot een portret gemaakt en
deze zijn tijdens de rondreizende tentoonstelling
naar aanleiding van het boek Negentig+ in verscheidene plaatsen in o.a. gemeenschapshuizen
in het Land van Cuijk te zien, maar zullen niet
tijdens de lezing van de Historische Kring Land
van Cuijk worden tentoongesteld.
Wel vertoont Marco tijdens zijn lezing enkele
filmpjes omtrent het boek Negentig+.
Wij wensen u een onderhoudende avond toe.
Het bestuur
De lezing is vrij toegankelijk.

UITNODIGING

Voor de lezing van Marco van de Plasse over zijn
boek 90+
De lezing wordt gehouden op
donderdag 22 oktober
in het Kruispunt te Beugen.
Aanvang 20.00 uur

Grote inzet PLUS Verbeeten in
Vierlingsbeek leidt opnieuw tot Super
Supermarkt Keurmerk
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PLUS Verbeeten heeft wederom het Super
Supermarkt Keurmerk (SSK) ontvangen.
Daarmee bewijzen de familie Verbeeten en hun
medewerkers opnieuw dat zij zich bijzonder
inzetten voor de leefbaarheid in en rondom de
supermarkt.

ondernemer zien. SSK ondernemers waren, zijn en
blijven van grote lokale en maatschappelijke waarde. Ze ondersteunen bijvoorbeeld buurtverenigingen en sportclubs, die het niet altijd makkelijk
hebben. Bovendien is de normering verstevigd
en vragen we ten opzichte van twee jaar geleden
meer van de ondernemer, onder andere op het
gebied van toegankelijkheid voor minder validen’,
aldus Ten Have.

Het SSK keurmerk wordt uitgereikt aan zelfstandige
ondernemers die zich onderscheiden op het gebied
van zeven criteria rondom duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid, namelijk: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie, en
transport en logistiek. PLUS Verbeeten heeft bij
hercertificering het hoogst haalbare aantal punten
gescoord op het thema lokale betrokkenheid.

Plaatsen informatiebord en kruis
ter nagedachtenis aan Pastoor
Janssen, zondag 18 oktober 2015
Op zondag 18 oktober a.s.
vindt in Maashees en
Vierlingsbeek een bijzondere gebeurtenis plaats. Hierbij wordt speciale aandacht
besteed aan een stukje geschiedenis waarbij deze dorpen erg betrokken waren,
namelijk de standrechtelijke
executie van Pastoor
Jansen uit Vierlingsbeek in
oktober 1944.

Bijzondere inzet

Twee jaar geleden ontving de ondernemer voor
het eerst het SSK keurmerk in aanwezigheid van
mevrouw Hendriks–van Haren, wethouder gemeente Boxmeer. Vooral hun inzet op het gebied
van afvalinzameling- en reductie en een vast samenwerkingsverband met de voedselbank werd
geprezen, waardoor voedselverspilling wordt tegengegaan. Het belang van lokale betrokkenheid
blijkt o.a. uit het initiatief dat ondernemer Verbeeten een winkelwagen met een vergrootglas beschikbaar heeft in zijn winkel, speciaal voor ouderen en slechtzienden. Dit heeft ondermeer bijgedragen aan de toekenning van het keurmerk.
Ook nu weer is de familie Verbeeten daarvoor beloond. Maar de afgelopen twee jaar hebben zij niet
stilgezeten. ‘Het was een mooie erkenning voor
het werk waarmee we het verschil maken. Maar de
eisen zijn aangescherpt. Bovendien willen we het
keurmerk ook waard blijven.’ Het SSK-bordje dat
op de gevel van hun supermarkt prijkte, stimuleerde de ondernemer er daarom toe om te investeren
in zonnepanelen op de winkel en op het dak van
de bezorgbus.

In Maashees staan momenteel twee informatieborden die verwijzen naar een bijzondere plek en
of gebeurtenis. De eerste staat bij het Kapelletje
op de Hei en de tweede staat sinds kort bij de bijzondere luchtwachttoren aan de Broekweg. Het
derde bord herinnert ons aan het verhaal van Pastoor Janssen en wordt geplaatst op de Geijsterseweg. Dit op de plaats waar Jan Cremers in 1972
het stoffelijke overschot van de Vierlingsbeekse
pastoor vond. In de toekomst zullen in Maashees
meer van deze informatieborden verschijnen, een
prachtig initiatief. Tegelijkertijd met de plaatsing
van het bord zal door familieleden van Pastoor
Jansen een speciaal gemaakt kruis op deze locatie worden geplaatst. Dit kruis zal van te voren tijdens een Heilige Mis in de kerk van Vierlingsbeek
worden ingezegend. U bent welkom om (deels)
aan dit programma deel te nemen.
Het programma:
● Om 10.30 viering in de kerk van Vierlingsbeek.
De Misintentie is voor Pastoor Jansen. Harmonie De Herleving zal daarbij aanwezig zijn.
● Om 12.00 de inzegening van gedenkplaat, door
Pastoor van der Sluis, bij de vindplaats (20 m
voor de ingang van de weg naar café restaurant
“de Watervogel op de Geijsterse weg”.)
● Daarna wordt door de familie van Pastoor
Janssen aan alle belangstellenden koffie met
vlaai aangeboden in de De Watervogel.

Harrie ten Have, voorzitter van Stichting Super
Supermarkt Keurmerk, onderstreept het belang van
de hercertificering voor de kwaliteit van het keurmerk. ‘Het laat de continuïteit van de inzet van de

Van 1925 tot 1944 was Michael Jansen pastoor
van Vierlingsbeek. In oktober 1944 wordt hij gearresteerd door Duitse militairen en is vervolgens
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spoorloos verdwenen. Pas op maandag 23 oktober
1972 wordt zijn stoffelijk overschot gevonden en
worden de vermoedens die menigeen had over de
aard van zijn verdwijning, bevestigd. De pastoor
blijkt standrechtelijk geëxecuteerd te zijn.

In 1969 wordt op het kerkhof van Vierlingsbeek
een gedenkplaat ter nagedachtenis van de dan 25
jaar geleden verdwenen pastoor onthuld. Maar in
oktober 1972 worden tijdens graafwerk voor een
vakantiehuisje in Maashees in een weiland richting Geysteren menselijke resten aangetroffen, een
vestzakhorloge en andere zaken met de initialen
van de pastoor. Hij moet van achteren zijn neergeschoten. Ongetwijfeld zijn het de Duitse soldaten
geweest die de pastoor hebben meegenomen, die
hem hebben geliquideerd en hem vervolgens met
het hoofd naar beneden in een schuttersput hebben gegooid en het gat dicht getrapt. Vermoedelijk
heeft men dit in opdracht van de Ortskommandant
gedaan, bewijzen hiervoor zijn nooit gevonden.

Zoals in meer parochies was er ook in Vierlingsbeek een soort rolverdeling binnen de pastorie
ontstaan in de omgang met de Duitsers. De pastoor behield een min of meer goede relatie met de
bezetter, terwijl zijn kapelaan de ruimte kreeg voor
illegaal werk. Zo ook in Vierlingsbeek, waar pastoor Janssen zich op de zielzorg concentreerde en
kapelaan Hurkmans diepgaand betrokken was bij
het verzetswerk in de regio.
Het begint mis te gaan tijdens de slag om Overloon. Op 26 september komt Vierlingsbeek onder vuur te liggen. In de dorpen achter het front
wemelt het van SS, Sichterheitsgestapo en Feldgendarmerie, vaak fanatieke mannen en jongens
die de burgerbevolking angst in boezemen en het
terugtrekken van Duitse troepen moeten voorkomen. Elke plaats heeft zijn eigen Ortskommandant. Er zijn verschillende theorieën waarom de
Ortskommandant in Vierlingsbeek een hekel had
aan Pastoor Jansen en zijn kapelaan. Het verhaal
wat het vaakst vertelt wordt dat deze kommandant
bij de pastorie flessen wijn heeft gevorderd tegen
de spanning. Omdat hij onwel wordt van de drank,
roept hij de pastoor ter verantwoording. Pastoor
Janssen, die het toch al niet op de Duitsers heeft,
waarschuwt zijn kapelaan een veilig heenkomen
te zoeken. De volgende dag wordt het dorp ontruimd. De pastoor vindt onderdak bij Van der Heuvel in Maashees maar verkaste later vermoedelijk
omdat hij bang was voor dezelfde Ortskommandant die ondertussen ook naar Maashees was verhuisd, naar de boerderij van de familie Rieter in
Maashees.

Zo krijgt Pastoor Jansen 28 jaar na zijn verdwijning
alsnog een waardige begrafenis. Hij rust in vrede aan de voet van “zijn” Calvarieberg in Vierlingsbeek.
In Maashees staat sinds mei 2015 een monument
dat herinnert aan de gevallenen uit Maashees in
WO II maar tegelijk ook een herinnering vormt aan
allen die in Maashees tijdens deze oorlog zijn gesneuveld of geëxecuteerd.

Bekse Biercantus

Daar ziet hij op 2 oktober met tranen in de ogen
hoe zijn kerk wordt opgeblazen. Tien dagen later
stormt er een aantal zeer jonge SS’ers de boerderij binnen, waar op dat moment veel parochianen
verzameld zijn. Iedereen moet Maashees verlaten.
Pastoor Janssen protesteert: hij draagt de verantwoordelijkheid voor zieken en bejaarden. Onder
gevloek en getier nemen de soldaten de pastoor
mee. Dat is het laatste wat de parochianen van
hun zielenherder zien.

Nog enkele bankjes vrij. Biercantus 2015.
De repetities van de band zijn in volle gang.
Maar liefst 8 zangers en muzikanten zullen op
24 oktober Concordia weer op de kop gaan zetten. Van velen vernam de organisatie dat er behoefte was aan het schenken van bier op een andere manier dan uit gieters. Daarom zal er uitgebreid getest gaan worden met Pitchers, grote kannen van waaruit de glazen aan tafel gevuld kunnen
worden

Natuurlijk wordt er veel gespeculeerd over wat de
pastoor is overkomen. Sommigen menen dat hij
gewoon is omgebracht. Anderen denken dat hij
is afgevoerd naar een Duits concentratiekamp en
daar moet zijn omgekomen. Bij de zoektocht naar
de waarheid raadpleegt men zelfs een aantal helderzienden. In 1945 noemt een van hen “een plek
langs de Maas”. Men gaat op zijn aanwijzingen op
zoek, maar vindt niets, al zal later blijken dat men
er erg dichtbij was.

Mede omdat een groep cantusgangers uit
Geysteren op 24 oktober een lokaal feest hebben,
zijn er nog een aantal kaarten beschikbaar.
Daarom bent u nu in staat om de vierde editie van
de Bèkse Biercantus zelf mee te maken.
Jong en oud. Man en vrouw. Volop meezingers.
Prachtige liederenbundels. Lekker bier.
Echte Bèkse en Gruuningse gezelligheid.
Boek uw kaarten nu op www.beksebiercantus.nl.
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met eigentijdse en klassieke literatuur van de
landelijke Stichting Senia.
De leesgroep komt 6 à 7 keer per jaar bij elkaar.

Geslaagde
32e UNICEF-Loop

De informatiebijeenkomst is een initiatief van
Stichting Senia in samenwerking met BiblioPlus.
Senia-leesgroepen bespreken de boeken aan de
hand van leeswijzers met discussievragen die het
gesprek in de leesgroep houvast bieden.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op
www.senia.nl.

Zondag 27 september hebben vele wandelaars
onder prachtige weersomstandigheden weer genoten van een mooie UNICEF-wandeling rond Afferden (L.). De sponsorloop was dit jaar georganiseerd rond het thema ‘Ondervoeding in Mozambique’ en heeft geresulteerd in een flink bedrag:
€ 12.500,-.
Het vrijwilligersteam van UNICEF Land van Cuijk
en Maasduinen dankt alle deelnemers hartelijk
voor deze opbrengst, mogelijk gemaakt door hun
inzet. Dankzij alle lopers en medewerkers kan
UNICEF de kinderen in o.a. Mozambique verder
op weg helpen naar een goede toekomst.

Interesse?
U bent van harte welkom bij de informatiebijeenkomst op 28 oktober om 10.00 uur in Bibliotheek
Boxmeer.
Aanmelden kan via www.biblioplus.nl.

Het Overloons Toneel speelt
De doos met het gesloten oog
Over enkele weken speelt Het Overloons
Toneel (HOT) de voorstelling "De doos met
het gesloten oog". Een absurde tragikomedie
geschreven door Erik Winkelman. Op zaterdag
31 oktober en zondag 1 november is het stuk
om 20.00 uur te zien in gemeenschapshuis de
Pit in Overloon en op zaterdag 7 november om
20.15 uur in het Weijertheater in Boxmeer.

Uit op zondag
Op zondag 18 oktober draait in woonzorgcentrum Sint Anna, Veerstraat 49 te Boxmeer, de film
Hugo. Aanvang 14.30 uur en de toegang is
gratis maar een vrijwillige bijdrage is van harte
welkom.
Het weesjongetje Hugo is een klokkenluider en
kruimeldief die in de muren van een druk treinstation in Parijs woont. Om te overleven moet hij
geheimen bewaren en anoniem blijven.
Maar wanneer hij een bijzonder meisje ontmoet,
wordt zijn dekmantel in gevaar gebracht.
Een cryptische tekening, notitieblok, gestolen
sleutel, mechanische man en een verborgen boodschap van zijn overleden vader vormen de ingrediënten van het mysterie dat Hugo omringt.
De film Hugo weet vijf Oscars in de wacht te
slepen. Engels gesproken, Nederlands ondertiteld.

HOT neemt u in deze voorstelling mee in de waanzinnige wereld van de familie Smit. Zoon Wester
wordt door zijn moeder angstvallig verborgen
gehouden op een zolderkamer. Daar vecht hij
tegen zijn gekte, tussen honderden dozen waarin
de spullen van zijn overleden vader zijn opgeborgen. Zijn moeder en tante weten niet wat ze met
de jongen aanmoeten. Wester denkt dat zijn overleden vader naar hem op zoek is. In het gevecht
met zichzelf heeft hij gezelschap van vier figuren
die hem en het publiek heen en weer doen slingeren tussen fantasie, droom en werkelijkheid.

Informatiebijeenkomst
nieuwe leesgroep
‘De doos met het gesloten oog’ is een fantasierijk,
tragisch maar ook humorvol stuk. De regie is in
handen van May Jansen.
Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar via
www.hetoverloonstoneel.nl, bij Tankshop Jacobs

Op woensdag 28 oktober is in Bibliotheek
Boxmeer een informatiebijeenkomst voor de
oprichting van een nieuwe literaire leesgroep.
De leesgroep leest en bespreekt Nederlandse en
vertaalde literatuur, gekozen uit een literatuurlijst
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(Vierlingsbeekseweg 13, Overloon) en aan de
kassa. Kaarten voor de voorstelling in het
Weijertheater zijn verkrijgbaar via www.deweijer.nl
en aan de kassa.

Als eerste ziekenhuis in de wijde regio zijn in het
Maasziekenhuis alle apparaten voor controle van de
harstslag en weeën vervangen door draadloze
systemen. Hierdoor kan de vrouw tijdens de
bevalling vrij rondlopen en zelfs douchen.
Het kindje wordt nog steeds goed in gaten gehouden met het draadloze bewakingssysteem.
De eerste ervaringen hiermee zijn zeer positief!

Wens

Omdat de aanstaande moeder nu niet meer steeds
op de kamer hoeft te blijven tijdens de ontsluitingsfase heeft de kraamafdeling de wens om volgend
jaar een ontspanningsruimte voor kraamvrouwen
in te richten. Hierbij valt te denken aan een rustige
omgeving met fijne muziek, waar een relaxstoel
staat, een warmtemuur aanwezig is, je desgewenst
een massage kunt krijgen of lekker in bad kunt gaan
liggen.

Meer bewegingsvrijheid tijdens
de bevalling
Tijdens een ziekenhuisbevalling wordt de hartslag
van de baby altijd goed in de gaten gehouden. Tot
voor kort werd de aanstaande moeder hiervoor aan
een monitor gekoppeld. Daardoor kon zij tijdens de
weeën niet vrij bewegen en was zij als het ware
aan het bed gekluisterd. Dat is in Maasziekenhuis
Pantein voortaan verleden tijd.

Musical spektakel
de Leeuwen Koning
in Overloon!
Lachen…luisteren…kijken en genieten! Live
gezongen met speciale kostuums! Een kopie van
de originele musical kostuums! Een feest voor het
oog! Kortom…een bijzondere show voor groot en
klein.
Een giraffe in de zaal, hyena’s in het publiek en
een kudde gnoes. U kunt het allemaal verwachten
tijdens deze voorstelling waarin leerlingen uit
Vierlingsbeek en Overloon hun beste beentje
voorzetten.
Simba, het kleine leeuwtje, wordt later koning!
Tenminste…dat denkt hij. Als door zijn schuld zijn
vader sterft vlucht Simba het dierenrijk uit.
Daar ontmoet hij Timon en Pumba.
Een stokstaartje en everzwijn. Samen beleven ze
spannende avonturen…Hakuna Matata!
De oom van Simba, Scar, is nu koning en het
dierenrijk staat op uitsterven.
Veel prachtige muziek, geschreven door Elton John,
uit de musical komen voorbij. Nieuwsgierig geworden… dan kun je vanaf nu de kaarten kopen voor
deze spectaculaire musical voor jong en oud.
De voorstellingen vindt plaats in de Pit in Overloon
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te hulp via de Wmo die ons huisje elke week
schoonmaakt. En ik heb mijn handen vol aan
de zorg voor mijn vrouw, de was, de boodschappen
en eten koken. Dat kost me zoveel tijd en energie dat ik het me niet lukt om de buitenboel te
doen.
Daarom ben ik heel blij met de regeling voor
Huishoudelijke Hulp Toelage. Onze vaste hulp
kwam met dat idee. Voor een kleine vergoeding
per uur kunnen we haar nu extra inhuren om
rondom het huis de boel ook netjes te houden.
Ik ben er heel blij mee.’

! De shows zijn op 21 november om 19.30 uur en
22 november om 13.30 uur. De belangstelling is
groot voor deze Disney musical dus zorg dat u
verzekerd bent van een plaats!
Kaarten zijn nu te koop bij Salon Toine te
Overloon.
Kaarten via email bestellen kan ook:
info@desdemonadance.nl

VANUIT HET GEMEENTEHUIS
Bijzondere bijstand
voor kleine bedragen
Heeft u incidentele bijzondere kosten die lager
zijn dan € 50,- waarvoor u bijzondere bijstand
wilt aanvragen? Of heeft u verspreid door het
jaar incidenteel bijzondere kosten die opgeteld
niet hoger zijn dan € 50,-? In deze gevallen
gaat er iets veranderen.
Het college heeft
besloten om per 1
september 2015
niet direct een aanvraag in te nemen als men zich
meldt met bijzondere kosten die lager zijn dan € 50,. Voor deze zogenaamde “kruimelbedragen” kan voortaan aan het einde van het kalenderjaar een aanvraag worden ingediend. Het is
de bedoeling dat kleine bedragen gedurende het
jaar worden opgespaard. Vervolgens kan vanaf 1
december tot uiterlijk 1 maart van het opvolgende kalenderjaar een aanvraag bijzondere bijstand
worden ingediend bij de gemeente.
Dus: heeft u incidenteel bijzonder noodzakelijke
kosten onder € 50,-in een kalenderjaar?
Spaar deze kruimelbedragen dan op en dien vanaf
1 december tot uiterlijk 1 maart een aanvraag bijzondere bijstand in voor alle kosten tezamen. In
één aanvraag kunnen dus meerdere kosten tegelijkertijd worden aangevraagd.
Wat in de praktijk al zo werd uitgevoerd
is nu per 1 september 2015 vastgelegd in de beleidsregels “Bijzondere bijstand en Minimabeleid –
Algemene bepalingen 2015”

Voor wie is de Huishoudelijke

Veel mensen kunnen gebruik maken van HHT.
U hoeft maar aan één van deze regels te voldoen:
• U bent 75 jaar of ouder
• U maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp
via de Wmo omdat u de eigen bijdrage te hoog
vindt
• U hebt een beperking en krijgt een maatwerkvoorziening via Wmo, WLZ of ziektekostenverzekering (verpleging en verzorging, woningaanpassing, rolstoel, vervoer, huishoudelijke verzorging,
begeleiding)
• U bent elke week actief als mantelzorger.

Wat kost HHT?

De gemeente vergoedt € 15 per uur aan de zorgaanbieder. Het bedrag dat u zelf betaalt hangt af
van het uurtarief van de zorgaanbieder. Dat
tarief is niet overal hetzelfde. Een voorbeeld: het
uurtarief van de zorgaanbieder is € 22,50. Daarvan
vergoedt de gemeente € 15. U betaalt
€ 7,50 per uur.

Waar vraagt u HHT aan?

U vraagt HHT aan bij een zorgaanbieder die ook
de huishoudelijk hulp via de Wmo verzorgt. In uw
gemeente zijn dat:
• Actief Zorg:
telefoon: 088 - 75 08 200
mail: info@actiefzorg.nl
website: www.actiefzorg.nl

‘Buitenboel weer op orde’
‘Vroeger hield mijn vrouw het huis en de buitenboel altijd schoon.
Maar door de ziekte van Alzheimer kan ze niet
dat niet meer. We hebben nu een fijne vas-
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• Buurtdiensten
telefoon: 06-13 32 13 42
(team Boxmeer)
mail: boxmeer@buurtdiensten.nl
website: www.buurtdiensten.nl
• TSN Thuiszorg:
telefoon: 0546 - 66 01 00
mail: clientenadministratie@tsn-thuiszorg.nl
website: www.tsn-thuiszorg.nl
• TZorg:
telefoon: 088-00 25 500
mail: informatie@tzorg.nl
website: www.tzorg.n

zaterdag 31 oktoberr > duitse avond >
BIERGARTEN FEST

Helmut, Heino und Heidi weten het al lang: im
Biergarten ist es zu tun! Niet voor niets dat er in
ieder zichzelf respecterend dorp in die Heimat wel
eentje te vinden is. So auch Heuteabend in uns
eigenes Vierlinksbach. Partylokal Gryphus ist
gevuld met viel Gemütlichkeit, ganz große pullen
Spaten Münchner Hell, Diebels Alt oder Franziskaner Weizener, kalte Platte, veel Übefraschungen
en nicht zu vergessen de Musik von über-dj Koen.
Alpen Spatzenbubenrock & Poprebellenschlager!
Lustige Polkas, schöne Schlagers en de blödste
Ballermann Hits! Spaß und Spannung. Ein supertolles und affentittengeiles Fest!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis

Vraag van de maand
Het Sociaal Raadsliedenbureau (beter bekend
als het Advies- en Informatiepunt) in Boxmeer
is een voorpost voor de vele instellingen die
in Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het
gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn.
Iedereen die informatie of advies wil en niet
weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons
aankloppen. In deze rubriek wordt elke maand
een vraag gepubliceerd die aan het Advies- en
Informatiepunt is gesteld. De informatie is
algemeen. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Vraag: Als ik via internet iets koop in het
buitenland en er gaat iets niet goed, wat moet
ik dan doen?

Antwoord:

Voor informatie over het Europees Consumentenrecht kan men terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC). Dit centrum heeft tot doel bij
te dragen aan de bevordering van het consumentenvertrouwen in de interne markt. Het ECC helpt
bij de buitengerechtelijke behandeling van een
klacht over een ondernemer in een ander land.
De dienstverlening is in beginsel gratis.
Eerst probeert u zelf een oplossing te zoeken door
de klacht schriftelijk in te dienen bij de ondernemer,
bijvoorbeeld via het formulier
www.eccnederland.nl.
Komt u er niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen
aan het ECC. Het moet dan wel gaan om een klacht
over een ondernemer die in een lidstaat van de EU
of EER is gevestigd.
Het ECC kan de klacht individueel verwerken of
eventueel doorgeleiden naar een door de
EU erkende geschillencommissie.

vrijdag 6 november > cabaret >
JOCHEN OTTEN > OVERWEGEND
DROOG (try-out)

Meer weten:

Kom dan naar het inloopspreekuur op
maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
in Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer.
Of bel voor een afspraak (tel. 0485-576763).

‘Met temperaturen tussen de 4 en 18 graden kan
de zon doorbreken maar er is ook kans op
neerslag.’ Lekker onduidelijk dit. Lekker niksig.
Weet je nog niet waar je aan toe bent. Soms lijkt
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Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek |
0478.632053 | www.gryphus.nl

het alsof dit weerbeeld zich in je binnenste heeft
genesteld. Achter je ogen is het overwegend droog.
En het is al lang geleden dat je eens lekker gejankt
hebt of uitbundig gelachen.

Treffer

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

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



adverteren
doet verkopen

OPENINGS

FEEST

Jochen is liever zeiknat of kurkdroog, en wil niets
daartussenin. Met overwegend droge humor - met
diepgang - slingert hij u van hoge naar lage drukgebieden. De verwachting is dat Otten hier en daar
wat buiig zal zijn maar hij werkt toe naar een heldere lucht. Overwegend Droog is een programma
over een man met buien die opklaringen vond.
Vast staat dat u het in elk geval niet lang droog
houdt.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

DA OVERLOON

15 - 17 OKTOBER

in petto

➣ vrijdag 13 november > open podium >
TALENTENTUIN: LARS REEN + CONDOR +
END OF AUTUMN + DJ BART

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & 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

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

Tapijtreiniging

Reclame: 19 t/m 24 oktober
● Cappuccinovlaai €10,35
● Pompoenpit brood €2,25
● 4 Mueslibollen + 1 gratis

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)

Reclame: 26 t/m 31 oktober
● Halloweentaart €12,15
● Peperkoek €2,25
● Extra/dubbel donker €2,25

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

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

Boukje Weel
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.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
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Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent
bankieren zoals u dat wilt.
Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze
kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen

Ook dan kunt u op ons rekenen!

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke
beperking.
In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien
Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van
uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak
met (0485) 450 450
Een aandeel in elkaar

Judith Rouwens

Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
Open dagelijks:
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

kusterscatering.nl
Soetendaal 8
Vierlingsbeek
0478-632213

Opzoek naar nieuwe meubels?
Neem eens contact op met ons.

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

Wij maken meubels speciaal
voor u op maat.
Schootsveld 5 Vierlingsbeek 0478-632232

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
Woensdag
Zaterdag







18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur





Uw gezondheid... mijn zorg!

BROEREN

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

De lekkerste groente en
heerlijk fruit voor de beste prijs!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!

Voor elke bijzondere
activiteit of feestje!
www.ezelgasterij.nl
Tel: 06-11150846

Bestel ook online via onze website!

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

Stevensbeekseweg 3a | Sint Anthonis | T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl
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