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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

5 november 2013, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

28e jaargang no. 21         30 oktober 2013

Koninklijke onderscheiding voor 
Geertjan van Groenland

Op donderdag 24 oktober reikte burgemeester Van 
Soest een Koninklijke Onderscheiding uit aan de 
heer G.J. (Geertjan) van Groenland uit Vierlingsbeek. 
De onderscheiding werd uitgereikt in het Hospice 
Bethlehem in Nijmegen waar de heer Van Groen-
land verblijft. De heer Van Groenland is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Groenland heeft de leefbaarheid van 
Vierlingsbeek hoog in het vaandel staan. Zo is hij 
sinds 1979 een zeer actief lid van zanggroep 

Evergreen Vierlingsbeek, zit voor de vereniging in 
verschillende werkgroepen, neemt initiatieven en 
is betrokken bij bijna elke activiteit van de zang-
groep.

Decorandus is ook penningmeester van Stichting 
Bibliotheek Vierlingsbeek.
Deze stichting is opgericht nadat de gemeente, in 
het kader van bezuinigingen had besloten de bi-
bliotheek in Vierlingsbeek te sluiten. De heer Van 
Groenland heeft zich toen middels een actiewerk-
groep hard gemaakt om de bibliotheek te behou-
den. De stichting organiseert samen met bewo-
ners en ondernemers ook veel activiteiten in het 
dorp.

Voorheen als bestuurder en nu als lid van de 
dorpsraad zet de heer Van Groenland zich al ja-
ren vol passie en gedrevenheid in. Doordat hij 
vaak compleet geïnformeerd is, heeft de heer Van 
Groenland oog voor het geheel. 
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Van de redactie:

•		 Om even terug te komen op het voor- 
 woordje in de vorige uitgave... Het is beter  
 dat er in een jaaragenda géén melding van  
 klok verzetten wordt gedaan dan een 

  foutieve melding. Daardoor kan het zo  
 maar zijn dat we melden dat de klok al in  
 het 3e weekend van oktober moeten 

  worden verzet i.p.v. in het laatste weekend! 
 Sorry hiervoor.
•	 Iedereen maakt het in zijn of haar leven  
 mee: de tijd staat (even) stil, (slecht) nieuws  
 of een gebeurtenis slaan je helemaal lam.  
 Ook dat hoort blijkbaar bij het leven. 
 Terug naar de essentie.

EVENEMENTEN:
2013:
3 dec Gêf ’t dûr: Bekse Bootcamp. 
  Van 19.30 tot 20:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
3 dec Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Face- 
  book 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
10 dec Gêf ’t dûr: Wijnproeverij 20.00 tot  
  22:00 uur; Aanmelden en info op                                            
  www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 dec Gêf ’t dûr: Beek Beweegt;  Hardloop en  
  Wandeltraining Bekse Bruggenloop 
  Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en 
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
15 dec VOVG: kerstmarkt
15 dec Koningskerkje: concert & Co 
17 dec KBO: Kerstviering in Concordia 
18 dec VOVG: kerstviering
21 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
22 dec Groenings koor: Kerstconcert met   
  Stadskoor Grave, Elisabethkerk in Grave,
  aanvang 19:30 uur 

2014:
4 jan De Keieschieters: Groeningseavond
20 jan Gêf ’t dûr: Beek Overig: Wie ben ik   
  Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
25 jan De Keieschieters: Liedjesavond
31 jan KBO: feest 60 jaar KBO

8 feb De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb De Keieschieters: Kaartverkoop zittings- 
  avonden
16 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt CARNAVAL
17 apr Vondel: Bloemenactie
29 mei/  Feestweekend Volharding t.g.v
1 juni 100-jarig bestaan voetbalclub
5-8 sept Groeningse Kermis

AGENDA:
2013:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. Voor 
meer info: zie www.bibliobeek.nl
30 okt Gêf ’t dûr: Beek Overig: en speelgoed  
  Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
5 nov Gêf ’t dûr: Bekse Bootcamp. Van 19.30  
  tot 20:30 uur; Aanmelden en info op   
  www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
5 nov Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Smart- 
  phones en tablets 
  Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
5 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof 
6 nov VOVG: theateravond met Marie Christien 
7 nov KBO: Filmmiddag in gemeenschapshuis  
  Maashees 
8 nov Gêf ’t dûr: Beek Overig: Maak ruimte   
  voor jezelf Van 19.30 tot 21:30 uur; 
  Aanmelden en info op www.bibliobeek.nl 
  bij Gêf ’t dûr
9 nov Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
9 nov Gryphus: poker: POKERFACEd: 
  inschrijven: 20.30 uur
12-17 nov Koningskerkje: Week van Beek
14 nov Gêf ’t dûr: Beek Social Media: Twitter 
  Van 20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
15 nov Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu: zaal  
  open: 20.30 uur
16 nov Gêf ’t dûr: Beek Beweegt; Hardloop en  
  Wandeltraining Bekse Bruggenloop Van 
  9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en info op  
  www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
16 nov De Keieschieters: Prinsenbal
17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas
20 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Beek houwt in  
  hout Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden  
  en info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
21 nov VOVG: spellenavond 
21 nov VOVG: spellenavond
22 nov De Keieschieters: Jeugdprinsenbal
23 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht,  
  Organisatie Fietsgroep Frans Thijs 
  Vierlingsbeek; start 12.30 uur
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Diensten 
en 
Intenties   

november

Donderdag 31oktober: 
14.00 uur: Steunpunt Merlet: Allerheiligenviering

Zondag 3 november:
9.00 uur: kerk: Eucharistieviering met kinder-
woorddienst,                         
mmv. harmonie De Herleving
Intenties:  Harrie Kessels, overl. fam  Huybers, le-
vende en overleden leden van de harmonie, Thea               
Pijls-Jacobs en overl. fam. Pijls-Jacobs, overl. ou-
ders en fam.Van den Boogaard - Janssen, Antoon 
en Frida Verdijk-v.d. Berg en Ineke
kerk: 13.30 uur: Allerzielenviering
Maashees: 15.00 uur: Allerzielenviering

Dinsdag 5 november:
Steunpunt Merlet: 14.00uur: Allerzielenviering

Zaterdag 9 november:
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 17 november: 
10.30 uur: kapel: Eucharistieviering
Intenties:  overl. fam. Elbers-v.d. Cruijsen, Wim en 
To Gerrits, Overl. fam. Bardoel.

Dinsdag 19 november:
9.30 uur: Steunpunt Merlet: Eucharistieviering

Zondag 24 november:
kerk: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties:   Thea Jansen vanwege verjaardag, Ka-
rel en Dora van
Treek-Spee, Cas Bartels en Toon Voesten en 
overl. fam. Mien Verhofstad vanwege jaargetijde.
Zaterdag 30 november: Maashees: \
19.00 uur: 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 e en intentie zijn € 10.

Overleden:
Truus Peeters-Pijpers, 62 jaar.
“Wat je bestemming ook lijkt te zijn, neem het le-
ven zoals het komt, neem het leven zoals het is.”

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

Opluistering Eucharistieviering.

Op zondag 3 november om 09.00 uur a.s. zal Har-
monie De Herleving de H. Mis in de kerk van Vier-
lingsbeek 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 vie-
ring zullen bezoeken, maar dat ook veel andere 
belangstellenden “ter kerke“ zullen gaan.
De eucharistieviering begint om 09.00 uur precies 
en de datum is - zoals gezegd - zondag 3 novem-
ber -
De familieleden van de overleden leden zullen 
geen aparte uitnodiging ontvangen voor deze H. 
Mis; wij willen hen op deze wijze uitnodigen. 

Harmonie
de 
Herleving

23 nov Zanggroep Evergreen: ZEV Interactief:  
  aanvang 20:00 uur in zaal Concordia
24 nov Groenings koor: 3 korenconcert in de  
  Baptistenkerk te Arnhem; aanvang 
  15:00 uur
24 nov KBO: naar musical “Soldaat van Oranje”
27 nov Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Djembe Van  
  20.00 tot 21:30 uur; Aanmelden en info  
  op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
29 nov KBO: Sinterklaasmiddag in Joffershof
30 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Sinterklaas bezoekt Bibliobeek
30 nov Ophalen oud papier: Evergreen, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 nov Concordia: Jan Nillesen 35 jaar 
  kastelein; aanvang 20:00 uur in 
  Concordia Met muziek van: 
  COLD TURKEY, feestband UNIEK en   
  Live concert van U2NL

Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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DOE HIER UW VOORDEEL MEE:

Sinds onze verhuizing naar gezondheidscentrum 
de Maasdorpen in Vierlingsbeek hebben we betere 
faciliteiten om u van dienst te kunnen zijn. Ook is 
ons team uitgebreid waardoor we nog meer te bie-
den hebben en zijn we sinds 1 januari 2013 aange-
sloten bij FysOptima. Dit is een overkoepelend or-
gaan dat ons door verschillende producten onder-
steunt voor het leveren van kwalitatief goede fy-
siotherapie. Omdat we bij deze organisatie aange-
sloten zijn mogen we voor 2014 de VGZ-FysOpti-
maal-Polis aanbieden. Dit is een aanvullende ver-
zekering waarbij u gebruik kunt maken van 35 be-
handelingen fysiotherapie per kalenderjaar met 
een aanvullende premie van €14,21 per maand. 
Tevens kunt u door gebruik te maken van fysiothe-
rapie sparen voor korting op uw basis of aanvul-
lende verzekering. Informeer bij ons voor de mo-
gelijkheden.

Graag willen we ook van deze gelegenheid gebruik 
maken om duidelijk te maken welke specialisaties 
en welke producten we u te bieden hebben. Deze 
specialisaties en producten zijn ontwikkeld om 
onze missie kracht bij te zetten:
"Vierlingsbeek het fitste dorp van Nederland"

Het is ons doel om de kwaliteit van leven in Vier-
lingsbeek te optimaliseren door:
Het aanbieden van een gevarieerd en breed spec-
trum aan bewegingsvormen binnen Fysiotherapie 
en Fitnesscentrum van Dongen.
Het leveren van kwalitatief goede fysiotherapie in 
een modern ingerichte fysiotherapiepraktijk met 
bijbehorende trainingsruimte.
Het inzichtelijk maken en nastreven van een ge-
zonde actieve leefstijl.

Hiervoor hebben we voor u de volgende speciali-
saties in huis:
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Orofaciale fysiotherapie (f.t. gericht op klachten in 
hoofd-, hals- en kaakgebied)
Kinderfysiotherapie

Tevens kunnen we u de volgende producten aan-
bieden om optimale (fysiotherapeutische) zorg te 

kunnen geven:
Chronisch Fit
Senior Fit
Totaal Fit
Medical Taping Concept
Dry Needling
Andullatietherapie
Medische	fitness
Fitness
Fysio Fitheid Scan
Samenwerking met diëtiste Conny Borghs-v.d. 
Heuvel

Voor vragen over deze specialisaties en/of pro-
ducten kunt u altijd contact met ons opnemen of 
een kijkje nemen op onze site. Om gebruik te ma-
ken van onze diensten is het raadzaam om voor 
het jaar 2014 uw verzekering tegen het licht te 
houden;

BENT u in 2014 VOLDOENDE VERZE-
KERD VOOR FYSIOTHERAPIE?
Door de vele zorgverzekeraars en nog meer ver-
schillende aanvullende pakketten is het voor ons 
als zorgaanbieder - laat staan voor u als consu-
ment - moeilijk om door de spreekwoordelijke bo-
men het bos nog te zien. Tevens bestaat er veel 
onduidelijkheid wanneer iets uit de aanvullen-
de verzekering en wanneer uit de basisverzeke-
ring vergoed zal worden. In feite is het verstandig 
er vanuit te gaan dat fysiotherapie altijd vanuit de 
aanvullende verzekering vergoed zal worden. Dit 
betekent dat het aantal behandelingen wat per ka-
lenderjaar vergoed wordt afhankelijk is van het af-
gesloten aanvullende pakket bij de zorgverzeke-
raar. Uitzondering hierop zijn jongeren tot 18 jaar. 
Tot deze leeftijd is er een vergoeding mogelijk van 
maximaal 2x 9 behandelingen per kalenderjaar 
vanuit de basisverzekering. Een tweede uitzonde-
ring hierop is behandeling bij een chronische in-
dicatie. LET OP: het is een misverstand dat iede-
re chronische klacht/blessure door de verzekeraar 
gezien wordt als een chronische behandelindica-
tie. Deze behandelingen zullen vergoed worden 
vanuit de basisverzekering maar pas op het mo-
ment dat de eerste 20 behandelingen zijn vergoed 
vanuit de aanvullende verzekering. Indien dit aan-
vullende pakket ontoereikend is zal dit zelf betaald 
of aangevuld moeten worden. 

De fysiotherapeut is "de specialist op het gebied 
van bewegend functioneren". Bij veel problemen 
aan het bewegingsapparaat kan de fysiothera-
peut u helpen deze klachten op te lossen of te ver-
minderen. Denk hierbij aan o.a. rugpijn, nekpijn, 
hoofdpijn, sportblessures, overbelasting blessu-
res,  revalidatie na een operatie, revalidatie bij een 
hartaandoening, revalidatie bij longaandoeningen, 
revalidatie na het oplopen van een botbreuk etc. 
etc. 
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Het wel of niet afsluiten van een aanvullende ver-
zekering is persoonlijk. Hierbij moet een afweging 
gemaakt worden wat de kans is dat er van de zorg 
uit de aanvullende verzekering gebruik gemaakt 
moet worden. Daarbij moet men zich afvragen 
welke van deze zorgkosten eventueel zelf betaald 
kunnen worden. Het is zeker de moeite waard om 
verschillende aanvullende pakketten van verschil-
lende verzekeraars te vergelijken, men kan ieder 
jaar overstappen naar een andere verzekeraar. 
Als u een aanvullende verzekering heeft zit hier al-
tijd fysiotherapie in opgenomen. Hoeveel behan-
delingen is afhankelijk van het aanvullende pak-
ket. In het geval dat er fysiotherapie voor u verze-
kerd wordt zult u minder snel met fysieke klachten 
rondlopen waardoor de kans kleiner is dat deze 
klachten een chronisch karakter kunnen gaan krij-
gen. Op deze manier zult u minder snel zorg con-
sumeren die ten koste gaat van het eigen risico en 
nog belangrijker zult u een snellere bijdrage leve-
ren aan de kwaliteit van leven. 
Wij schatten het risico op het maken van kosten 
buiten uw verzekering (wat betreft fysiotherapeuti-
sche zorg) als volgt in:
Heeft u géén aanvullende verzekering dan is de 
kans groot dat u zelf kosten maakt voor fysiothe-
rapeutische zorg. Bij noodzakelijk langdurige fy-
siotherapie vanuit de chronische lijst (bijvoorbeeld 
na een breuk of operatie) betaalt u de eerste 20 
behandelingen zelf (ongeveer 600 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 9 behandelingen dan is de kans reëel dat u zelf 
kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. Bij 
noodzakelijk langdurige fysiotherapie vanuit de 
chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of ope-
ratie) betaalt u de eerste 11 behandelingen zelf 
(ongeveer 330 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 15 behandelingen dan is de kans klein dat u 
zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. 
Bij noodzakelijk langdurige fysiotherapie vanuit de 
chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of ope-
ratie) betaalt u de eerste 5 behandelingen zelf (on-
geveer 150 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 20 behandelingen dan is de kans uiterst klein 
dat u zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische 
zorg. Ook voor noodzakelijk langdurige fysiothe-
rapie vanuit de chronische lijst (bijvoorbeeld na 
een breuk of operatie) hoeft u geen extra kosten te 
maken.
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 35 behandelingen of meer, dan is de kans ni-
hil dat u zelf kosten maakt voor fysiotherapeuti-
sche zorg. Ook voor noodzakelijk langdurige fysio-
therapie vanuit de chronische lijst (bijvoorbeeld na 
een breuk of operatie) hoeft u geen extra kosten te 
maken.
Belangrijk is nog te vermelden dat behandelin-
gen vanuit de aanvullende verzekeringen niet val-
len onder het Verplichte Eigen Risico van € 350,00 
(2013).

Wij voelen ons maatschappelijk erg betrokken in 
onze gemeenschap en op deze manier proberen 
we u van dienst te zijn in het maken van een goe-
de keuze.
Wilt u zonder extra kosten ook in 2014 gebruik 
maken van onze diensten (indien noodzakelijk) dan 
is het raadzaam een aanvullende verzekering af te 
sluiten. De Fysiotherapeut maakt u graag bewust 
van het belang van een aanvullende verzekering. 
Uit een onderzoek van de patiëntenfederatie 
NPCF blijkt dat 43% van de deelnemers aan een 
meldactie wel eens zorg uitgesteld of zelfs geme-
den heeft. Belangrijkste redenen die hiervoor wor-
den genoemd zijn; ‘ik kon het niet betalen’ (42%) 
en ‘het eigen risico is verhoogd naar 350 euro’ 
(39%). Een kwart van de mensen geeft aan dat 
hierdoor de gezondheid onnodig snel achteruit 
ging, en in 9% ging de gezondheid volgens pati-
enten zelfs onherstelbaar achteruit. Met name zorg 
van de fysiotherapeut (43%) wordt uitgesteld of 
gemeden. Dit vinden wij als fysiotherapie van Don-
gen een zorgelijke situatie.
Enkele voorbeelden uit de praktijk:
“Heb al 15 jaar schouderklachten. Kan niet nor-
maal in bed liggen. Nu is een operatie nodig zon-
der zekerheid of dit tot acceptabel herstel kan lei-
den. Ik zal daardoor niet kunnen solliciteren en 
dus geen kans maken op een baan.”
“Ik heb gescheurde enkelbanden gehad en had 
recht op slechts 9 behandelingen door de fysio-
therapeut. Maar m’n werkgever stond inmiddels in 
m’n nek te hijgen. Ben te snel m’n enkel te zwaar 
gaan belasten waardoor ik er veel langer last van 
heb.”
Mocht u voor het jaar 2013 een aanvullende ver-
zekering hebben en nog geen gebruik gemaakt 
hebben van fysiotherapeutische zorg? Dan is het 
raadzaam om bij fysieke klachten direct een af-
spraak te maken bij de fysiotherapeut. Op deze 
manier gaat deze behandeling niet ten koste van 
uw aanvullend budget voor 2014.
Veel relevante informatie kunt u ook vinden op 
www.defysiotherapeut.com

Wij hopen u nogmaals op deze manier van dienst 
te zijn geweest. Voor vragen kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

Met sportieve groet,
Fysiotherapie van Dongen 
Jan en Wouter van Dongen, 
Toine Voncken, Ellen Branje en Menta de Vos 
www.vandongenvierlingsbeek.nl
0478-631830 

TIP: heeft u een aanvullende verzekering 2013 en 
nog niet of beperkt gebruik gemaakt van fysiothe-
rapie? Blijf dan niet met (pijn-)klachten rondlopen. 
Door dit jaar nog een afspraak te maken kunnen 
we kijken of we iets voor u kunnen betekenen en 
gaan de behandelingen nog niet ten koste van het 
aanvullende budget van 2014!
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BUITEN DE DORPSGRENZEN ( 48 )

Op de boekhouding werkte Frans Wientjens, zoon 
van het hoofd van de Lagere School in Vortum.
Frans was een jaar of vijfentwintig, brildragend en 
van gemiddelde lengte. Hij had enigszins bollen-
de wangen en licht krullend, donkerblond haar. Hij 
was verloofd met een meisje uit Den Bosch dat bij-
na een kop groter was dan hijzelf.
Niks opzienbarends, dat komt wel vaker voor.
Wat Frans Wientjens bijzonder maakte was dat hij 
doofstom geboren was en er door een grote do-
sis wilskracht en doorzettingsvermogen in ge-
slaagd was, een volwaardig plekje in de maat-
schappij te verwerven. Natuurlijk had speciaal on-
derwijs hem daarmee geholpen. Jarenlang had hij 
op het doofstommeninstituut te Sint Michielsgestel 
in de schoolbanken gezeten. Met als resultaat dat 
er thans met de aimabele Vortummer een goede 
dialoog mogelijk was. Het vergde van beide partij-
en wel enige inspanning. Als je tegen hem sprak, 
moest je je lippen goed bewegen. Hij las name-
lijk wat je zei. En als toehoorder moest je vervol-
gens goed opletten wat hij zei. Hij sprak doorgaans 
zacht en met weinig intonatie. Zijn stemgeluid was 
blikkerig en enigszins mechanisch. Hij dronk, rook-
te en vloekte niet.

Hij was dus boekhouder, maar hij had nog veel 
meer in zijn mars. Als je tel- of schrijfmachine ka-
pot was, dan haalde je Frans Wientjens erbij. Zelfs 
telefoontoestellen repareerde hij. Zulk soort her-
stelwerkzaamheden deed hij veel liever dan die 
hongerige boekhoudmachine van hem de hele dag 
gele kaarten voeren. Daarom duurde het ook altijd 
zo lang voor hij iets weer aan de praat had. Me-
nigmaal kreeg hij van zijn chef op zijn duvel omdat 
hij achterop was geraakt met zijn werk, maar dan 
deed hij net of hij niets hoorde.
Naar zijn werk kwam hij met een Vespa scooter. 
Dit vervoermiddel kwam hem ook uitstekend van 
pas bij het uitoefenen van zijn hobby. De fotogra-
fie. 

In zijn vrije tijd maakte hij foto’s. Van een verbluf-
fende goede kwaliteit. Bruidsreportages, portret-
foto’s in opdracht van Studio Jan Waarma, de 
Maas als die weer eens buiten haar oevers getre-
den was.

Hij werkte altijd in opdracht en vergat nooit van te-
voren een prijs af te spreken. Als goed zakenman 
eiste hij altijd boter bij de vis. Minstens de helft van 
wat hij beurde kwam terecht op zijn bankrekening. 
Die groeide en groeide en dat deed hem veel ple-
zier. Hij was namelijk nogal op de penning en dat 
was op de zaak algemeen bekend.  “Die Wient-
jens”, zo had ik al meer dan eens gehoord, “doet 
net of hij doof is. Maar gooi maar eens een gulden 
achter hem neer als hij door de gang loopt. Gega-
randeerd dat hij hem hoort vallen en opraapt”.

Had hij een keer zijn fotospullen mee naar de zaak 
gebracht. Iedereen wilde hij wel even vereeuwigen, 
achter zijn bureau, schrijfmachine of als hij betaal-
opdrachten en cheques zat af te stempelen. Mooi 
voor thuis, mooi voor later, zei hij met zijn blikken 
stem.
Twee gulden vijftig per stuk.
Bijna iedereen ging akkoord.
Kwaks ook.
Wientjens knipte hem op het moment dat hij zich 
bij een openstaande kastdeur vanuit geknielde 
houding oprichtte. De lange manen langs het uit-
gemergelde gelaat hangend, de ogen met de dik-
ke wallen eronder gesloten en zijn mond openhan-
gend. Een affiche voor een griezelfilm.
Toen Wientjens de foto later kwam brengen kreeg 
ik haar ook onder ogen. 
Ik schoot in de lach.
Dat zag Kwaks.
“ Wat sta je daar stom te lachen? Je moet naar je 
zelf kijken, snotneus!”, voer hij uit. “Heb je jezelf 
wel eens in de spiegel bekeken met je puistenkop 
en die domme grijns op je gezicht?!”.
Die grijns haalde ik meteen van mijn gezicht en 
wou hem antwoorden dat die puisten in mijn ge-
zicht vanzelf  wel weer eens zouden verdwijnen,  
maar dat dat met een heel gezicht een stuk on-
waarschijnlijker was.
Maar op het laatste moment bedacht ik me. Ik wou 
het niet erger maken dat het al was.
Drie dagen lang zei de chef geen woord tegen mij. 
Toen trok hij weer wat bij.
Verder heb ik, in al de tijd dat ik met hem heb sa-
mengewerkt, nooit wat met Kwaks gehad.

Wordt vervolgd.
Nelson.
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Carnavalsvereniging  
“de Keieschieters” 
Vierlingsbeek – Groeningen

www.dekeieschieters.nl

JEUGDPRINSENBAL 2013/2014
Keieschieters en Keieschieterinnekes van Vier-
lingsbeek & Groeningen
Op Vrijdag 22 november 2013 is het zover, dan is 
er weer een
 
JEUGDPRINSENBAL met grote loterij in zaal 
“de Wildeman”
De carnavalsvereniging zoekt jongens en meisjes ( 
van groep 7 en 8 en de brugklas) die                        
jeugdprins(es), jeugdraad, prinsegarde of nar wil-
len worden. 
Heb je interesse? - Vul dan de opgave lijst in en 
geef deze af in een gesloten envelop bij:

Grotestraat 120 V.Beek
Heihoekscheweg 4 V.Beek
Luciastraat 21 V.Beek
Achter de heuf 1 V.Beek 
Kreupelstraat 10 V.Beek
Arnoud van Gelderstraat 4 V.Beek

Doe dit zo snel mogelijk en zeker voor 
3 november a.s.  Als jij je opgeeft voor 
jeugdprins(-es) laat je ouders dan even een hand-
tekening op het strookje zetten. Houd wel de op-
gave voor jeugdprins(es) volledig geheim.
Degene die er vorig jaar ook bij waren en er op-
nieuw bij willen zijn moeten nu ook weer gewoon 
een strookje invullen en inleveren dit geldt ook 
voor de reserveleden. Aan de hand van  de aan-
meldingen zal er geloot worden wie de nieuwe 
jeugdprins(es), nar, prinsengarde of jeugdraads-
lid wordt. Vul snel in, samen met jullie maken wij er 
weer een kei gezellige carnaval  van.
Wij vragen een tegemoetkoming in de reiniging 
kosten van kostuums 15,00 euro per/lid; dit be-
drag graag voldoen op het prinsenbal.

De Jeugdleiding
Carnavalsvereniging “de Keieschieters”

Opgave Jeugdcarnaval 2013/2014
Duidelijk in blokletters schrijven  (let op hoofdletters bij het mailadres)

Naam:  _____________________________________________ Ik zit in groep:  _______________________ 

Adres:    _____________________________________________ 

Telefoonnr.:  _____________________________________________ Mobielnummer:  _______________________

Mailadres (alleen van een ouder): _________________________________________

Handtekening ouder:   ___________________________________________________

LET OP voor prins(es), nar , prinsegarde twee keuzes verplicht anders loot je niet mee. 
Keuze
….e O wil graag jeugdprins(es) worden.
….e O wil graag bij de prinsengarde.
….e O wil graag bij de jeugdraad.
….e O wil graag nar worden.

Voor opgaven als prins(es) willen wij van jou graag weten wie je als adjudant kiest.

Naam adjudant(e):   __________________________________________

Telefoonnr. adjudant(e):  __________________________________________

Misschien heb je al verkering en wil je dat hij/zij je prins(es) wordt, ook dit willen wij 
graag van jou weten.

Naam vriend(in):  ___________________________________________

Telefoonnr.  vriend(in):  ___________________________________________
Het is niet vanzelf sprekend dat je bent ingeloot!!
HOUD JULLIE OPGAVES GEHEIM

✁
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Wie weet hier meer van?

In het najaar van 1944 voltrok zich een van de 
grootste rampen uit de geschiedenis van de streek 
tussen Maas en Peel. Meer dan 3000 mannen en 
jongens werden met geweld bijeengedreven en 
naar Duitsland gedeporteerd om er slavenwerk te 
verrichten. 
Ongeveer 100 van hen overleefde dit niet. De eer-
ste grote razzia vond plaats op zondag 8 okto-
ber, toen de eerste 2000 dwangarbeiders gearres-
teerd werden. Omdat de meeste mannen werden 
opgepakt toen zij op zondagochtend na de mis de 
kerk verlieten, is deze gebeurtenis de geschiede-
nis ingegaan als de “grote kerkrazzia”. In de we-
ken daarna werden nog verschillende kleine raz-
zia’s gehouden. Waardoor velen nog van hun bed 
werden gelicht of van de straat geplukt. Veel inwo-
ners uit Vierlingsbeek en Groeningen waren in die 
periode juist naar dit gebied geëvacueerd en velen 
van hen werden dan ook opgepakt.
Een stukje uit het dagboek van S. M. Bruijsten 
vanaf 17 November 1944.
Hij was geëvacueerd op een boerderij in Broekhui-
zenvorst. 

"We hebben een rustige nacht gehad.  Eensklaps 
komt het bericht: de Duitsers, 2000 parachutisten 
en soldaten van de Wehrmacht,  houden razzia’s 
op mannen tussen de 16 en 60 jaar.  Van Rijswijk 
uit Swolgen en Lensen uit Holthees komen langs 
en samen besluiten we om ons achter de bossen 
in het moeras te verschuilen. Het mocht niet ba-
ten, rond half drie worden we ontdekt en als parti-
zanen meegenomen en naar Venlo gebracht. Om 
van hieruit per trein verder Duitsland in vervoerd 
te worden. In de trein bevonden zich nog onge-
veer 25 inwoners uit Vierlingsbeek. Onderweg 
naar Wuppertal werd de trein 2 x aangevallen door 
duikbommenwerpers maar gelukkig overleefde al-
len deze angstige gebeurtenissen. Uiteindelijk zou 
hun gevangenschap en dwangarbeid duren tot 17 
april 1945 en op 8 mei 1945 kon men weer naar 
huis."
Vierlingsbekers die in het verslag voorkomen zijn: 
Van Mil uit Overloon, H. Verhofstad, A. Janssen 
Maashees,  Chr. Deenen uit Vierlingsbeek, Frits 
van den Boogaard,  Harrie en Sjang  Gommers, 
Joep Wijnhoven, Gerrit en Nic Hubers, Jos van 
den Heuvel,  A. Bouwmeester,  Jan Jansen (de 
Kuster), Nol (Arnold) Smals, Antoon Evers, A. Bar-
doel,  Jacobs, Joop Verhoef, Sjef van den Heuvel, 
Jan Bloemen, Piet van Weegen, Nol de veerman ?, 
P. Niessen, Jan Claassen (van ’t Schafferden), 

Wie kent nog meer namen en/of verhalen over 
deze razzia’s.
De Oude Schoenendoos beschikt over vele eva-
cuatie dagboeken, maar we realiseren ons dat er 
veel meer gebeurd is. In het kader van 70 jaar vrij-
heid  in mei 2015, willen we daar de komende tijd 
extra aandacht aan geven. We horen deze verha-

len graag van u op vrijdagmiddag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur in Onze Bekse Bieb.    

Jan Hendriks namens De Oude Schoenendoos.

Komt dat zien!
Komt dat zien!
Theater Pimpernel in 
het Koningskerkje!

“Hocus Pocus Sport”
Woensdag 13 november 2013
15.00u 

Goochelaar Hocus Pocus is de baas van circus 
Okido. Hij is een wereldberoemde goochelaar en 
heeft een bijzondere paraplu waarmee hij van alles 
kan toveren.
Nu hebben ze hem gevraagd om tijdens de circus-
voorstellingen meer aandacht voor sport te vragen 
omdat sport zo goed is voor groot en klein. Hocus 
vindt dat een goed idee en heeft de voorstelling 
“Hocus Pocus Sport,” bedacht.
Als je ook van sport en circus houdt dan moet je 
komen kijken en houdt vooral clown Floep in de 
gaten want die haalt steeds  ondeugende dingen 
uit!

Kijk, speel, zing en sport mee met Hocus Pocus 
Sport!
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12-17 November 2013
Sport Toen en Nu 

 
In de 15de Week van Beek staat het sportverenigingsleven van Vierlingsbeek centraal. Er is een 
tentoonstelling waar zoveel mogelijk verenigingen van toen en nu laten zien wat er in 
Vierlingsbeek allemaal te doen is op het gebied van sport en bewegen. Ook zullen een aantal 
sporters uit Vierlingsbeek die een bijzondere prestatie hebben geleverd een speciale plek krijgen 
in de tentoonstelling.  
 
De opening van de tentoonstelling is op dinsdag 12 November van 19.00u – 20.30u, met muzikale 
begeleiding van Marius Cuijpers. Verder is de tentoonstelling op zaterdag 16 en zondag 17 
November geopend van 13.00u – 17.00u.  
 
Tijdens de tentoonstelling zijn er nog een aantal speciale activiteiten: 

‐ Woensdag 13 November; voorstelling Pimpernel 
Aanvang: 15.00u, entree: € 3.50 

‐ Zaterdag 16 November; sportieve wandeling 
Aanvang: tussen 15.00u en 16.00u 

‐ Zondag 17 November; prominenten aanwezig bij de tentoonstelling 
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Film bij KBO Maashees:
Donderdag 7 november organiseert KBO Maas-
hees	een	filmmiddag	in	gemeenschapshuis	Plein	
27	met	de	film	“Love	actually”.	Aanvang	14.00	uur.	
Entree € 5,- (dit is inclusief 2 consumpties). 
Deze	film	is	de	ultieme	romantische	komedie	van	
de makers van Bridget Jones's Diary. 
Een kaskraker met een fantastische cast met o.a. 
Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Keira 
Knightley en Rowan Atkinson en een schitterende 
soundtrack. 
Love	actually	is	een	hilarische	film	die	zich	afspeelt	
in de weken vlak voor Kerstmis, waarin de ups en 
downs in de relatiesfeer ongekende  
pieken en dalen bereiken. Love actually is niet één 
verhaal over de liefde, maar wel tien  
verschillende, over vriendjes en vriendinnetjes, 
echtgenoten en echtgenotes, vaders en zoons en 
popsterren en hun managers. Want als je goed 
oplet, zul je zien dat de liefde eigenlijk altijd en 
overal om je heen te vinden is. Het bestuur van 
KBO Maashees hoopt op een goede opkomst en 
wenst allen een gezellige middag.  

Koersbal op woensdagmiddag:
Vele jaren wordt op woensdagmiddag koersbal 
gespeeld in gemeenschapshuis Joffershof.
De deelnemers zijn erg enthousiast maar door di-
verse oorzaken wordt het groepje steeds kleiner. 
Vandaar dat we een oproep willen doen aan de le-
den van de KBO: Kom eens een middag kijken en 
meespelen. Misschien is het net iets voor u! Leef-
tijd speelt geen rol. 
Als er enkele mensen bijkomen kunnen we koers-
bal blijven spelen.

seniorenbios in Cine Twins te Malden:
Iedere tweede dinsdag van de maand wordt spe-
ciaal	voor	senioren	een	film	gedraaid	in	bioscoop	
Cine	Twins	in	Malden.	De	film	begint	om	15.45	uur	
en op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart 
geldt een gereduceerd tarief [€6,50 i.p.v. €8,80). 
Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 
telefonisch via het nummer O24 - 622 L3 46 of via 
internet wvvw.cinetwins.nl).
De volgende voorstelling is op 12 november 2013 
met	de	film	“Silver	Linings	Playbook”.
Het verhaal:
Het leven gaat niet altijd volgens plan. Pat Solata-
no (Cooper) is door de jaren heen alles
verloren: zijn huis, zijn baan en zijn vrouw. Na 8 
maanden in een psychiatrische instelling
gezeten te hebben, trekt hij weer in bij zijn ouders. 
Pat is vastberaden om zijn leven weer
op de rails te krijgen door positief te blijven en zijn 
vrouw terug te winnen.

Stagiaire kleedt bankwagen aan
 
De 19-jarige Eva Verrijt klopte eind vorig jaar aan bij
het Oorlogsmuseum voor een stage. Ze volgt de 
opleiding stand-, winkel- en decorbouw bij Sint Lu-
cas in Boxtel. En in Overloon konden ze zo’n stagi-
aire wel gebruiken. Want al tientallen jaren staat in 
Overloon een belangrijk historisch object. Het is de
bankwagen waarmee Prinses Juliana en Prins 
Bernhard met hun twee dochters in 1940 aan de 
Duitse bezetter wisten te ontkomen. Maar die wa-
gen had geen vaste plek in het museum. En dus 
kreeg Eva de opdracht om daar iets voor te beden-
ken. Het eerste idee was om een wand te maken 
met een collage van foto’s van het koninklijk paar. 
“Maar	ik	vond	dat	eigenlijk	te	plat,	letterlijk	en	fi-
guurlijk”, aldus Eva Verrijt, “en ik wilde er iets drie-
dimensionaals van maken”. En zo kon het gebeu-
ren dat er nu een decor is gekomen dat sterk lijkt 
op het paleis Lange Voorhout in Den Haag. “We 
zijn daar gaan kijken en hebben foto’s genomen. En 
niet alleen van het gebouw maar ook van de bestra-
ting”. Alleen zat er ook een nadeel aan de plannen 
van de stagiaire. Het museum had namelijk een be-
paald budget in gedachten, waar ze ruim overheen 
dreigde te gaan. Maar dat loste ze op door zelf-
standig op zoek te gaan naar sponsors in de buurt. 
Dat ging veel verder dan materiaal alleen. Zo lever-
de het Cuijkse bedrijf De Brabander Sierbestrating 
naast de klinkers ook nog hele bruikbare creatieve 
ideeën. 

Vierlingsbeek/Groeningen

Silver LÍnings Playbook ontpopt zich tot een ro-
mantische komedie.

Kiendata:
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 8 en 22 november    
Aanvang:  14.00 uur

De vaste activiteiten van de KBO zijn: 
Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
in het Joffershof Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Joffershof Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag  in het Joffershof
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het 
Joffershof 14.00 uur Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de 
maand om 14.00 in het Joffershof Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur 
en van 10.30 - 11.30 uur in het Joffershof  
 Info 631232
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LICHT IN DONKERE DAGEN

Kamerkoor Venray is druk bezig met de voorberei-
ding voor de komende twee herfstconcerten. Deze 
worden gehouden op zaterdagavond 9 november 
om 20.00 uur in de Protestantse kerk Het Zonne-
lied in Venray en op zondag 10 november om 15.00 
uur in de Kapel van de Lazaristen in Panningen.
Het koor brengt een deels wereldlijk, deels religieus 
programma. Met muziek die past in deze tijd, waar-
in de natuur zich voorbereidt op de komende
winter en de mensen met enige melancholie af-
scheid nemen van het licht van de zomer.
Op het programma staat muziek die het hart kan 
verwarmen en waaraan de bijzondere koorklank 
van Kamerkoor Venray een speciale invulling geeft. 
Alle stukken worden a capella gezongen. 
U zult bekende en minder bekende werken van Mo-
zart, Mendelssohn, Saint-Saëns, Elgar, Bruckner 
en Bernstein horen. Het concert wordt afgesloten 
met het volledige “Requiem in Es” van Josef Rhein-
berger, waarin de componist op meesterlijke wijze 
kracht en schoonheid laat samenkomen. Het gehe-

Met hulp van de vrijwilligers van het museum wer-
den de plannen werkelijkheid. Eva nam daarbij het 
voortouw en liet zien dat het niet bij theorie bleef, 
maar dat ze zelf ook de zaag en de kwast met ver-
ve kon hanteren. 
En nu staat er dan een levensecht paleis in het mu-
seum. Dit nieuwe decor wordt zaterdag 26 okto-
ber om 14 uur feestelijk in gebruik genomen tijdens 
de Vriendendag van het Oorlogsmuseum. Daarmee 
krijgt de bankwagen eindelijk zijn vaste plaats in het 
museum. 

le programma duurt ongeveer 1 uur. Entreeprijs be-
draagt € 7,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)
E-mail  : kamerkoorvenray@gmail.com
Secretariaat : 0478-583953

Zaterdag 9 november:
Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 te Venray 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur

Zondag 10 november:
Kapel van de Paters Lazaristen, Kerkstraat 8 te 
Panningen
Aanvang 15.00 uur, zaal open om 14.30 uur

5	en	6	juni	2013	hebben	220	veehouderij	fiet-
sers 1,3 miljoen bij elkaar gebracht voor de 
strijd tegen kanker. Alpe d'Huzes heeft dit jaar 
tot nu toe 25 miljoen opgebracht.
Ik strijd mee - U ook? 
Steunen kan via www.bigchallenge2013.nl

Anke van Gorp 
exposeert in 
Koningskerkje te 
Vierlingsbeek

In het kader van “Kunst op zicht” zal op zaterdag 
9 en zondag 10 november de Boxmeerse weef-
kunstenares Ank van Gorp  recent werk exposeren 
in het Koningskerkje te Vierlingsbeek.

Voordat er draden op een weefgetouw worden ge-
zet, heeft Ank al nagedacht over de materialen, 
de kleur, de techniek, de textuur en de presenta-
tie”.  Ank: “Dit voorwerk is het belangrijkste onder-
deel van het hele proces. Een groot liggend werk 
vraagt namelijk om steviger materiaal dan een 
klein geplooid weefwerk”. 
Met behulp van de geweven lap wordt een werk-
stuk gemaakt.
Hiervoor gebruikt ze allerlei handwerktechnieken 
en bij voorkeur afgedankte materialen.
Het maken van een werkstuk is en blijft steeds een 
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zoektocht."
Haar inspiratie haalt ze altijd uit de natuur en uit de 
soorten materiaal.

De expositie is in het Koningskerkje aan de Spoor-
straat 17 in Vierlingsbeek op zaterdag  9 november 
en zondag 10 november. 
Beide dagen van  11.00 - 17.00 uur.  Ank is zelf 
aanwezig en vertelt graag over het ontstaan van 
haar werkstukken. De toegang is gratis.

Anke van Gorp – Meens
van Speyk 139
5831LC Boxmeer
Voor informatie: tel 0485-573919

Clubkampioenschappen bij 
Tennisvereniging Vierlingsbeek
             
Tussen 30 september en 13 oktober vonden op 
het tennispark van Vierlingsbeek de clubkampi-
oenschappen van de tennisvereniging plaats. Zo-
wel door de senioren als door de jeugdleden werd 
er gestreden om de titel ‘Clubkampioen’.

Bij de jeugd werd er gespeeld in verschillende 
leeftijdscategorieën. 
De jongste jeugdleden, de spelers die spelen op 
een mini- of op een driekwart veld, speelden hun 

wedstrijden verdeeld over 2 woensdagmiddagen.
Luc, Tara, Tom, Dion, Milan, Faye, Floyd en Rens 
speelden op miniveld (niveau rood) meerdere wed-
strijdjes tegen elkaar. Alle behaalde punten wer-
den opgeteld en degene met de meeste punten 
aan het einde van de 2 middagen mocht zich club-
kampioen noemen. Na 2 gezellige, sportieve mid-
dagen was deze eer aan Milan van Gorp.
Hetzelfde voor niveau oranje, de driekwartspelers. 
Esmee, Martijn, Pepijn, Femke, Floris, Freek, Gido, 
Simone, Floor en Wernoud speelden in poules hun 
wedstrijden. De 4 spelers met de meeste punten 
aan het einde van middag 2 mochten op zater-
dagochtend	12	oktober	de	halve	finale	spelen.	Dit	
werd	een	mooie	strijd	om	2	finaleplekken	tussen	
Freek Reijnders en Gido van Rosmalen én Femke 
Janssen en Floor Jacobs. Freek en Femke won-
nen	en	speelden	een	hele	spannende	finale,	die	
uiteindelijk werd gewonnen door Freek: de nieuwe 
clubkampioen niveau oranje!

Onze jeugdafdeling heeft een mooi aantal jeugdle-
den, zowel jongens als meisjes.
Helaas waren er dit jaar te weinig aanmeldingen 
om het meisjestoernooi op het grootveld niveau 
door te laten gaan. 
De jongens speelden echter wel! Zelfs in 2 poules 
per leeftijdscategorie. 
De poulewedstrijden leverden al mooie partijen op. 
Spannende partijen ook:
het	bleef	tot	aan	het	finaleweekend	spannend	wel-
ke jongens er door zouden gaan.
Bij de jongens tot 14 speelden Hanno Egger, Luk-
as Janssen, Ryan Thijssen en Bas Oudenhoven de 
halve	finales.	De	weergoden	waren	de	jongens	niet	
goed gestemd. Het regende pijpenstelen op het 
moment dat de wedstrijden gepland stonden.
Gelukkig konden de jongens een paar uur later, 
toen het eindelijk droog was, toch de banen op. 
We zagen 2 partijen vol mooi en goed tennis, jon-
gens wat zijn jullie gegroeid in het afgelopen jaar! 
Uiteindelijk	konden	er	maar	2	de	finale	spelen:	
Lukas en Ryan. Na een spannende strijd werd het 
Ryan die zichzelf clubkampioen 2013 mag noe-
men. 
Bij de jongens tot 17 jaar waren Sjoerd Reijnders, 
Jelle	Arts,	Bjorn	Deenen	en	Daan	Arts	de	halve	fi-
nalisten. Sjoerd en Jelle speelden een lange, span-
nende	halve	finale,	waarin	Jelle	uiteindelijk	een	
plek	in	de	finale	veroverde.
Bjorn	speelde	de	andere	halve	finale	tegen	titelver-
dediger Daan. Een moeilijke opgave. Bjorn sloeg 
mooie, strakke ballen, maar moest toch de meer-
dere erkennen in Daan. Zondagmiddag 15.00 uur 
op het hoofdveld naast de laatste partijen van de 
seniorenkampioenschappen	werd	dan	ook	de	fi-
nale gespeeld tussen Jelle en Daan.
Met name in de eerste set speelde Daan een zo 
goed als foutloze partij. Jelle, een taaie tegenstan-
der, die alles terug brengt, wist hier op dat mo-
ment niet goed vat op te krijgen: 6-2. In de 2e set 
lukte het Jelle beter om Daan uit zijn evenwicht te 
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krijgen. Steeds vaker had hij antwoord op de aan-
valsballen van Daan, bracht zo goed als alle ballen 
terug, waardoor Daan fouten begon te maken. Het 
werd een spannende strijd die uiteindelijk toch in 
het voordeel van Daan werd beslist: 7-5.

De uitslagen per categorie:
mini niveau rood:      
Milan van Gorp
Tom Koenen
Tara Janssen

driekwart niveau oranje:
Freek Reijnders
Femke Janssen

Jongens tot 14 jaar:
Ryan Thijssen
Lukas Janssen

Jongens tot 17 jaar:
Daan Arts
Jelle Arts

Al onze jeugdspelers willen we bedanken voor hun 
inzet!
We kunnen met z’n allen terugkijken op twee spor-
tieve tennisweken en een geslaagde samenwer-
king met de senioren kampioenschappen.
                 
Ook zin om te gaan tennissen?
Kijk eens op onze site www.jeugd.tvvvierlings-
beek.nl
Hier vind je onze contactgegevens en meer infor-
matie over onze vereniging.

Sandra, Wilma, Femke en Yvonne 
(Jeugdcommissie TV Vierlingsbeek)

St. Maarten 2013                                

Daarboven stralen de sterren, 
beneden stralen wij.  
Mijn licht is aan, ik loop vooraan, 
la bimmelebammelebom.  
Mijn licht is uit, ik ga naar huis, la 
bimmelebammelebom.  

Op 10 november vieren we het feest van Sint 
Maarten. Het feest, waarbij de kinderen met hun 
lichtje de straat op gaan om voor de mensen 
te zingen. Spannend om met een hele groep ’s 
avonds als het donker is met al die lichtjes over 
straat te gaan en de liedjes van Sint maarten te 
zingen.
Om 17.30 uur zal de lampionnenoptocht vanaf het 
plein voor basisschool Laurentiushof vertrekken 
om het St. Maartensfeest te vieren.

St. Maartensfeest, 1ste feest van het licht, het sa-
men delen, het samen zijn op een koude novem-
beravond, licht scheppen in de duisternis, het ge-
denken van de sterfdag van St. Martinus ofwel St. 
Maarten.

Wie was Sint Maarten?
Martinus	was	officier	in	het	leger	van	de	Romei-
nen en hij leefde ongeveer drie en een halve eeuw 
na Christus. Op een koude, gure dag reed hij met 
zijn soldaten een stadje in Frankrijk binnen. Bij de 
stadspost zat een arme man te bedelen om een 
aalmoes. De arme man had het zo koud dat hij 
helemaal rilde. Martinus wilde hem zo graag hel-
pen maar hij had geen geld bij zich. Hij nam zijn 
zwaard en sneed zijn kostbare mantel in 2 stuk-
ken en gaf de helft aan de rillende bedelaar. Die 
nacht ligt Maarten in bed en heeft een droom. In 
die droom komt Jezus naar hem toe, alleen maar 
gekleed in een halve soldatenmantel. Maar die had 
hij toch aan de arme bedelaar gegeven? Dan hoort 
hij Jezus tot de engelen zeggen: "Hier heb je nou 
die Maarten. Die ongedoopte Romeinse soldaat. 
Hij heeft mij zien staan en mij gekleed!" 
De droom maakt zo'n indruk op Maarten dat 
hij zich de volgende dag laat dopen en christen 
wordt. Hij wil ook niet langer meer in het leger blij-
ven. Hij gaat helemaal alleen wonen, in de buurt 
van de stad Tours, als monnik. Hij doet veel goe-
de dingen voor de mensen daar. Zo veel dat zijn 
naam in heel de streek bekend wordt. 
Wanneer op zekere dag de bisschop van Tours 
sterft, willen de mensen Maarten tot bisschop ma-
ken. Hij wordt door deze mensen meegenomen 
naar Tours en wordt daar bisschop. Maar Maar-
ten blijft eenvoudig. Hij blijft goed doen, juist voor 
de armen.
Op 11 november van het jaar 397 stierf bisschop 
Martinus en na zijn dood werd hij een heilige. 
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zaterdag 9 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 > en-
tree: gratis

We herdenken St. Martinus dus, net als alle heili-
gen, op zijn sterfdatum.

Dus kinderen, ouders, opa’s en oma’s, bij deze 
nodigen wij jullie allemaal uit om op 10 november 
samen met ons dit mooie lichtfeest te vieren. 

Ook de mensen die niet mee willen of kunnen lo-
pen nodigen wij uit om naar de optocht te komen 
kijken. Vanaf het plein lopen wij richting het Hulder 
en vervolgens gaan wij via de Luciastraat, Beek-
straat, Jan de Beyerstraat, de Merletgaarde, Prins 
van Oranjestraat, Udo de Boyestraat naar het 
veldje.

Tot 10 november
Werkgroep St. Maarten

Doejemee met Sjors van start in 
Gemeente Boxmeer

Naschoolse activiteiten voor 
alle kinderen van 4-13 jaar

In de week van 30 oktober gaat in de gemeente 
Boxmeer het sport- en cultuurstimulering-
sproject ‘Doejemee met Sjors’ van start. Via dit 
project kunnen basisschoolkinderen op een 
laagdrempelige en nieuwe manier kennis ma-
ken met een grote verscheidenheid aan sporten 
en creatieve activiteiten, zonder meteen lid te 
hoeven worden. Hiermee waren de kinderen in 
Boxmeer al bekend, maar het aanbod is nu in 
een geheel nieuw jasje gestoken en uitgebreid.

Eind oktober zal wethouder Mevrouw Hendriks-
van Haren de eerste exemplaren van het bijbeho-
rende ‘Doejemee met Sjors-boekje’ uitreiken op 
De Schelven in Boxmeer. 

Het ‘Doejemee met Sjors’-boekje bevat meer dan 
140 sportieve en culturele activiteiten zoals Tae-
kwondo, Dansen, Badminton, Atletiek, Fitness & 
Volleybal. Culturele cursussen als Dansen, Muziek 
maken, Schilderen, Cupcakes maken, een Boek 
maken, Kinderyoga en nog veel meer. Eind okto-
ber ontvangt ieder kind uit groep 1 t/m 8 van alle 
basisscholen in de gemeente een kleurrijk exem-
plaar. 

Inschrijven via internet
Vanaf woensdag 30 oktober 2013 13.00 uur kun-
nen kinderen zich inschrijven op www.sjorsspor-
tief.nl.

Speerpunt
Het verbinden van kinderen aan sport- en/of cul-
tuurverenigingen is één van de speerpunten uit het 
gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Doejemee 
met Sjors  is één van de instrumenten die de ge-
meente Boxmeer inzet om haar beleidsdoelen te 
behalen.  

Samenwerking
Doejemee met Sjors is een concept van Sportsti-
mulering Nederland in samenwerking met Stich-
ting Doejemee. Het is een succesvolle methode 
om kinderen van de basisschoolleeftijd enthousi-
ast te maken voor deelname aan sportieve en cul-
turele activiteiten. 

Meer informatie is te vinden op de website 
www.sjorssportief.nl of www.doejemee.nu. Of 
stuur een e-mail naar ellen@doejemee.nu.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Te koop :
Z.g.a.n. Petroleumkacheltje 
inclusief jerrycan petroleum.
Geschikt voor verwarming 

van kas of garage.

Vraagprijs € 35,00.
Telefoon: 0478-636221 of 06-41209403

vrijdag 15 november > cabaret >
BEGIJN LE BLEU > SPECIAAL VOOR 
U! (try-out)
“Alles wat ik doe, doe ik voor mezelf omdat ik rijk en 
beroemd wil worden. Maar vanavond niet. Echt niet. 
Vanavond speel ik de sterren van de hemel voor u. 
Speciaal voor u. Mijn waanzinnige fratsen en grollen, 
mijn meesterlijke typetjes en subtiel vertelde verhaal-
tjes breng ik omdat ik mij voor één keer echt wil ge-
ven. Op mijn eigen, bescheiden manier.”

Verwacht vooral niet te veel van deze Belg. Begijn 
Le Bleu doet namelijk al jaren waar hij zin in heeft.  
“Een buitenbeentje in de comedy”, blokletterde een 
recensent en dat klopt helemaal. Zijn typetjes zijn 
voorzien van een scherp randje en zijn verhalen kan 
je in de traditie van Dario Fo’s vertellingen plaatsen. 
Hij speelt cabaret met één been in het stand-upcir-
cuit en het andere in het theater.

Begijn Le Bleu won in 2005 zowel de jury- als de 
publieksprijs tijdens het cabaretfestival Cameretten 
in Rotterdam. Op televisie is hij te zien in het zeer 
succesvolle programma Foute Vrienden.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 
0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > win gra-
tis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen en 
Facebook PLUS Verbeeten

Gryphus Formule 1 Café
Het Bernie Ecclestone Circurs is toe aan de laatste 
rondjes en de strijd om het kampioenschap is ge-
streden: Sebastian Vettel heerste en verdeelde wei-
nig. Eens kijken of hij Hamilton, Alonso, Raikkonen, 
Webber, Rosberg of Massa nog een overwinning 
gunt tijdens de laatste GP’s. Wie na de laatste race 
in elk geval wél met de champagne mag gaan spui-
ten is de winaar van de Gryphus Formule 1 Pool die 
na	het	vallen	van	de	laatste	finishvlag	van	dit	sei-
zoen bekend is. Wij zijn reuze benieuwd en gaan er 
nog eens goed voor  voor zitten. En U?
zondag 3 november: GP ABU DHABI
zondag 17 november: GP VERENIGDE STATEN
zondag 24 november: GP BRAZILIE
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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	 ●	 Bed & Breakfast
	 ●	 Mini Camping
	 ●	 (kinder)feestjes
	 ●	 Dagarrangementen
	 ●	 Koffie terras
	 ●	 Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl   info@ezelgasterij.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

 

 
 

WINTERKLAAR 
GEPOETST EN WEL  

Voor €  39,00 
exclusief materiaal 

 
Uw fiets heeft straks weer veel te lijden onder 

het winterse weer en stooizout. 
 Maak daarom nu een afspraak voor een 

onderhoudsbeurt  
en profiteer van het voordeel.  

 
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl website: 
www.fransthijs.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warme Bakker Degen

Reclame: 4 t/m 9 november
	 ●	Christoffelvlaai € 10,25
	 ●	4 Mueslibollen + 1 gratis
	 ●	Spelt donker meergranen € 1,80 
Reclame: 11 t/m 16 november
	 ●	Abrikozenvlaai € 7,15
 ●	Lôns Mikske € 2,25
 ●	Spelt meergranen croissant € 0,75 
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.jo�ershof.nl 
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821












Ook dit jaar verzorgen wij weer de compleet
verzorgde barbecue pakketten vanaf 

10 personen.

Onze pakketten vindt u op de website.

Tel. 0478-631637
www.devierlinden.nl

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl
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Autoschade Kusters beschikt over een nieuwe schadewerkplaats met vakkundig personeel dat gebruik maakt 
van richtbank, plaatwerkerij, schuurbruggen, verfmengkamer en spuitcabine. Om onze klanten, waaronder 
ook autobedrijven en leasemaatschappijen, completer van dienst te zijn, ontwikkelden we naast het 
traditionele schadeherstel voor grote schades Autokusters Spot Repair. De eco manier om uw auto mooi te 
houden. 

Vroeg of laat loopt uw auto kleine beschadigingen op.  
Autoschade Kusters heeft geavanceerde technieken in huis om uw auto te herstellen.. 

Autokusters Spot Repair omvat herstel van beschadigingen aan: 
 

De voorruit -Kunststof buitendelen –Interieurdelen -De carrosserie 
 
Wenst u uw auto weer zo goed als nieuw te hebben voor een redelijke prijs? Praat dan eens met een van onze 
medewerkers over Autokusters Spot Repair.  
 
Bel voor meer info 0478-631901 
autokusters.nl 
Door onze klanten beoordeeld met een 9.1 

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                                             fax: 0478-631107
5821 BG  Vierlingsbeek       E-mail: jannillesen@hetnet.nl

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Erkende bromfietsopleiding�
E achter B (aanhangwagen)�

Tel. 0478 - 571 876

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

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

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

 
 

 

  

  

Fons Peltenburg


