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Prachtige foto van een van de
vele mooie zonsondergangen
afgelopen warme zomer bij
de Kraaij. Vastgelegd door Lex
Schulte.
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Van de
redactie
De zomervakantie zit er op en
we mogen weer aan het werk en
naar school. Ook de redactie van
de Dorps-Courant heeft de draad
weer opgepakt.
En wat hadden we in juli en
augustus toch vaak schitterend
weer. Soms was het ook te heet
met een hittegolf tot gevolg. Heel
veel zon en nauwelijks regen en
waarden van 25 graden en (veel)
meer.
In dit septembernummer hebben we naast de vaste rubrieken
ook een mooi verhaal van Evelien Huberts, die een prachtige
wedstrijd gereden heeft in Denemarken. Evelien, je mag trots zijn
op jouw prestaties. Nieuw is ‘het
beroep van’. Nancy van den BesFebruari
selaar vertelt enthousiast
over
haar heel interessant beroep. Wij
Za
Zo
Week
Ma
willen vaker mensen aan het
woord
laten2 met een mooi
1
5 beroep. Wij horen graag de reacties.
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Meer nieuws in onze digitale versie,
zie www.dorpscourant.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om berichten niet of gedeeltelijk te
plaatsen.
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De bezorging is in handen van Willemien
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Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023
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RaboClubSupport

Net als vorig jaar doen er Beerse
24
26
verenigingen
en25
stichtingen
mee met het RaboClubsupport.
31
Om niet een Dorps-Courant vol
Augustus met promotie voor deze aktie
te krijgen plaatsen we alleen
Week

PO

Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10
september naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste
antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van Landgoed Maart
de Barendonk. De vorige deur van de maand was van de Fam.
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die niet meer in Beers wonen,
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gewoond hebben,
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geef het aan ons door, zodat
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wij ze kunnen benaderen voor
‘in
30gesprek met’. In dit nummer
21 23
laten wij Teng Derks aan het
22 30
woord.
Veel leesplezier!!

Abonnement voor buiten Beers € 40.-,
buiten Nederland €60.- per jaar.
Kopij en tips richten aan:
“Stichting Dorpskrant Beers”
telefoon: 06 37309742
emailadres: redactie@dorpscourant.nl
internet: www.dorpscourant.nl
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start
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een artikel met foto’s en via de
activiteitenkalender.

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag
van de maand (m.u.v. augustus) gratis
huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in
een oplage van 1000 exemplaren.
Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt
u afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de
Spijker en 't Wapen van Beers.
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Vanuit de Dorpsraad...
Jaarvergadering

“Sleutel tot langer thuis” waarover u in de dorpscourant van
De jaarvergadering van de dorps- juli/augustus heeft kunnen lezen
raad vindt plaats op 19 september en dan met name voor de uitslag van de destijds bijgevoegde
in de kerk van Beers. Aanvangsenquête over woonwensen van
tijd is 20.00 uur. De dorpsraad
senioren. Er zal ook gelegenheid
zal in kort bestek een overzicht
zijn om naar aanleiding van de
geven van zijn activiteiten in de
enquête met elkaar van gedachafgelopen periode. Daarnaast
ten te wisselen.
zullen leden van onze nieuwste
werkgroep “Hartveilig Beers” in
Oproep lid dorpsraad
een korte presentatie met feiten
en voorbeelden laten zien hoe
De dorpsraad bestaat op dit
iedereen kan bijdragen aan de
moment uit zeven leden met
kans op een beter herstel van een uiteenlopende achtergronden
slachtoffer van acuut hartfalen.
en kwaliteiten, uit verschillende
Zij proberen het belang van het
leeftijdsgroepen en met en zonburgerhulpsysteem inzichtelijk
der bestuurlijke ervaring. Eén van
te maken met behulp van een
onze leden heeft aangegeven
reanimatiepop en enkele andere te gaan stoppen en daarom zijn
attributen. Tenslotte is er tijd
we op zoek naar een nieuw lid.
gereserveerd voor het project
Er is plaats voor ieder die mee

Beste inwoners van Beers,
Zoals in de dorpscourant van juli
is aangekondigd gaan we deze
maand weer langs de deuren
om een beroep te doen op uw
vrijgevigheid en hopen van harte
dat u onze goede doelen weer
wilt steunen via de jaarlijkse
gezamenlijke actie.

Van 12 t/m 18 sept. zullen onze
collectanten in Beers een brief
in uw brievenbus stoppen voor
de gezamenlijke collecte. De
week daarna, van 19 t/m 23 sept,
komen onze herkenbare collectanten de enveloppen met
uw bijdragen weer ophalen. Op
de brief kunt u zelf aangeven
hoeveel u aan welk doel wilt

wil praten over de leefbaarheid
in het dorp en die wil helpen
die—waar nodig—te verbeteren.
Er zijn grotere en kleinere onderwerpen, zoals de reconstructie
van de N321, het opknappen van
een speeltuintje of het plaatsen
van een bankje op het plein. De
onderwerpen komen vanuit het
dorp of vanuit de gemeente. We
vergaderen elke eerste maandag van de maand in ‘t Trefpunt
met uitzondering van de maand
augustus. De tijdsinvestering
buiten de vergaderingen om is
wisselend en naar vermogen van
elk individueel lid. Als u vragen
heeft, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Sjors
Vink (06-13556178). Natuurlijk
is het mogelijk om eerst één of
enkele vergaderingen bij te wo-

schenken.
Vult u niets in? Stop de brief dan
toch terug in de envelop alstublieft.
Uw bijdrage wordt dan evenredig verdeeld over de 10 goede
doelen. Wij doen onze uiterste
best voor een mooie opbrengst,
mogen we weer op uw steun
rekenen?
Via de dorpscourant zullen we
u op de hoogte houden van de
resultaten van de collecte.
Verder zijn wij altijd op zoek naar
nieuwe, gemotiveerde mensen
die zich éénmaal per jaar willen
Natasja Francissen		
Piet Theunissen		
Willem Kusters		
Marian Lucassen		
Chantal Oppers		
Lia Hendriks		
Liesbeth Swart		
Ivonne Vos		
Astrid Bolder		
Gerrie Bens		
Femke Boeijen

zaterdag 24 september

TIJDENS DE BEERSE KERMIS

'N LIVE TOPTREDEN VAN DE

AKOESTISCHE MATEN
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nen en pas
daarna te
beslissen
of het iets
voor u is.
Denkt u er
eens over na ……

Kermis
Van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 september is het weer
kermis in het dorp. Net als voorgaande jaren wordt de kermis
verzorgd door de fa. Regter. Bij
het schrijven van dit stuk zijn de
attracties en openingstijden ons
nog niet bekend. Deze zullen te
zijner tijd worden gepubliceerd
op onze Facebook pagina Ons
Beers.

inzetten als collectant.
Aanmelden en meer info bij
Chantal Oppers, tel: 0485-315915
Namens de werkgroep van de
gezamenlijke collectes alvast
bedankt voor uw medewerking
aan dit initiatief,

: Nierstichting
: KWF Kankerbestrijding
: Alzheimer Nederland
: Nederlands Brandwonden Stichting
: Longfonds
: Reumafonds
: Epilepsiefonds
: Prinses Beatrix Spierfonds
: Hartstichting
: Zonnebloem afd. Beers

Beerse amazone Evelien Huberts
succesvol op Wereldkampioenschap

Afgelopen week zijn mijn vader,
Tonnie Huberts, en ik, Evelien
Huberts, terug gekomen uit Herning (Denemarken). Daar mocht
ik rijden in een bijrubriek tijdens
de Wereldkampioenschappen! Ik
rijd zelf dressuur met mijn paard
Watoeshi in de klasse U25, dat is
Grand Prix voor mensen onder
de 25 jaar oud. Grand Prix is het
hoogste niveau in de dressuursport.
Na een reis van 11 uur kwamen
we vorige week donderdag
aan op de mooie locatie in
Denemarken. Op donderdag,
vrijdag en zaterdag hebben
we getraind, daarnaast was op
zaterdag de vetcheck. Dit is een
veterinaire keuring, waarbij de
dierenarts kijkt of het paard goed
loopt en fit is. Op zondag was
mijn eerste wedstrijddag, de
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U25 proef stond op de planning.
Het ging ontzettend goed, het
was een foutloze rit en dat
terwijl we in een flinke regenbui
moesten rijden. We wonnen
de 5e prijs in een super sterk
internationaal deelnemersveld.
De concurrentie bestond vooral
uit professionele ruiters die 24/7
paardrijden, terwijl ik mijn focus
op dit moment leg op studeren
en ik daarnaast topsporter
ben. Ik studeer namelijk Food
Technology aan de Universiteit
van Wageningen gecombineerd
met Rechten aan de Universiteit
van Utrecht.
Op maandag reden we de kür
op muziek in de MCH Arena.
De MCH Arena is normaliter de
thuisbasis van de voetbalclub
FC Midtjylland. De arena is
nu echter omgebouwd van
voetbalstadion naar paardrijd

arena. Op zondag kregen we
de kans om alvast de baan te
verkennen met onze paarden,
aangezien het een flinke
entourage is. Het was onwijs
gaaf om op maandag in deze
baan aan start te komen. Mijn
paard liep top, helaas slopen er
wat fouten in wat veel punten en
een hoge plaatsing heeft gekost.
Toch was ik super tevreden met
ons optreden en uiteindelijk
hadden we ook een nette score.
Tijdens ons verblijf werd ook
het Wereldkampioenschap
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dressuur gereden in de grote
MCH Arena, dit konden wij
live volgen, wat ook een super
ervaring was. Na dit avontuur
zijn we op maandagavond weer
teruggereden naar het zonnige
Beers! Het was een ontzettend
gaaf en leerzaam avontuur en
ik ben ontzettend vereerd dat
ik de kans kreeg om op zo’n
enorm groot evenement te
rijden, doordat de KNHS (de
Nederlandse paardensportbond)
mij heeft uitgezonden!

september 2022

Belangrijke informatieavonden voor ons als
inwoners van Beers:

dan heb je bij een aantal van ca.
5 mollen de overlast bezorgende
populatie wel gevangen. Erger zijn
ratten en steenmarters. De laatste
worden steeds meer gesignaleerd,
is een beschermd diertje maar
kan erg gevaarlijk zijn. Deze gaat
graag onder de motorkap van je
auto zitten om daar zich tegoed
te doen aan de olie. Remleidingen
kan hij met z’n scherpe tanden gemakkelijk door bijten! Je mag ze
wel verjagen maar niet vangen c.q. doden of verplaatsen! Er bestaan elektrische verjagers met hoge tonen en lichtflitsen die ook
ratten verjagen.
De ratten zijn de meest
vervelende overlast gevende
beesten. Vaak zijn we zelf de
veroorzaker van de overlast
door niet goed op te letten
dat er voedsel voor deze
beesten in/rond je huis ligt
of rond slingert! Vooral als
je kippen hebt, zorg dan dat
de voerbak ’s avonds leeg is
zodat de rat ‘s-nachts niet
z’n buik vol kan komen eten! Er zijn een aantal spreekwoorden en
gezegden waarin vooral de mol en de rat voorkomen: zo blind als
een mol – zo vet als een mol – als een mol in de aarde wroeten –
iemands mollen voor toetreden – als een rat in de val – een kale
rat – zwemmen als een rat. Dit zegt meestal iets over een mens in
je omgeving als je een van deze uitspraken of opmerkingen gebruikt. Laatst las ik een boek geschreven door een wetenschapper
op het gebied van organisatieverandering en leerprocessen in profit- en nonprofitorganisaties met als titel: Hoe word ik een rat? De
ondertitel is: De kunst van
het konkelen en samenzweren. Het commentaar door
het Nederlands Dagblad
op dit boekje was: “Dit is
een stuitend boek over hoe
mensen ten koste van anderen hun zin kunnen krijgen
in een organisatie door rattengedrag.” Zelf houd ik het
liever op lekker eten. Ken je
het gerecht “waterkonijn”
ofwel de muskusrat wat je vooral bij onze zuiderburen kunt eten?
Niks mis mee en een lekker stukje vlees!

Op maandag 19 september vindt er in onze voormalige kerk de
jaarvergadering plaats van de Dorpsraad Beers. Meer informatie is
te vinden bij de informatie vanuit de Dorpsraad in dit blad.
Deze maand september staan voor Beers ook weer een paar interessante raadsinformatieavonden op de rol. De eerste zal zijn op 8
september en daarin worden de volgende onderwerpen besproken:
1: oud papier en ODBN 2: accommodatiebeleid. Op 15 september
vindt er weer een raadsinformatieavond plaats en dan gaat het
over de Kraaijenbergse Plassen en het Integraal Huisvestings
Plan onderwijs, waar ook onze basisschool een onderdeel van uit
maakt. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in
het gemeentehuis in Cuijk; ze zijn voor iedereen toegankelijk c.q.
openbaar.

Overlast gevende dieren: mollen, steenmarters en ratten!
22 augustus moest de copy voor de DorpsCourant van september
alweer bij de redactie binnen zijn. Veel nieuws valt er dan niet te
schrijven wanneer iedereen van het mooie weer en de vakantie
aan het genieten is.
Daarom nu maar eens even
wat anders: overlast gevende
beestjes zoals o.a. mollen! Het
zijn beestjes waar we in nattere periodes nogal behoorlijk
last van kunnen hebben in de
tuin. Ze maken gangen, soms
wel met een lengte van 200 tot
600 meter en grote en minder
grote hopen. De hopen dienen
als nest voor hun jongen of voorraadkamers voor hun voedsel; vooral pieren. Bij droog weer zitten deze dieper in de grond,
dus dan blijft de mol ook dieper onder de grond, zodat wij er als
mens niet zoveel last van hebben in de tuin. Het zijn eigenlijk best
mooie beestjes met een glanzende zwarte vacht. Toch willen we
ze vangen of verdrijven als we de kans krijgen maar hoe? Dat kan
met mollenverjagers die hoge tonen verspreiden maar meer effectief zijn de mollenklemmen. Helaas niet diervriendelijk maar
een omgewoeld grasveld en groentetuin is ook niet wenselijk.
Ze wroeten hun kostje bij elkaar in bijna vaste tijdvakken van ca.
3 uur. Wil je ze toch vangen met een klem dan ga je als volgt te
werk volgens een zeer geoefende mollenvanger in ons dorp: zoek
een mollengang op en graaf voorzichtig met een klein tuinschopje
een stukje van de gang open. Plaats de mollenklem in de gang en
dek het geheel luchtig af met de weggegraven grond; vooral niet
aanduwen! Nu maar hopen dat de mol weer een keertje door deze
gang loopt en de klem zich sluit. Zit er een hele mollenfamilie,

CAFE
september 2022

cafetaria

zaal

Reacties ontvang ik graag: Henriëtte Thijssen - 06-53718923 henriette52@home.nl
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DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende
15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde.
Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je?
2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s?
4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je
grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je
ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit
gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14.
Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Femke Boeijen

een familieweekend met onze bloemen caravan
op de camping in Escharen.
13.Nick Schilder, heerlijk en rustig naar zijn gitaar
en zang luisteren.
14. Dat de Grotestraat/Molenstraat in Beers een
fietsweg wordt waar auto`s te gast zijn.
15. Ik heb Pieter Liebregts gevraagd.

Milan Hermsen
1. Hey! Ik ben Milan Hermsen en 31 jaar oud.
Oorspronkelijk kom ik uit Gennep, maar
woon sinds 2014 samen met mijn vriend
Dennis Claassen in Beers. Sinds 2019 wonen
wij samen met onze twee dierenvriendjes
Tygo en Nora op de Maalstoel 16.
2. Mijn eerste wekker gaat om 05.20. Omdat
ik niet in een keer kan opstaan gaan er nog
twee, waarna ik goed ontbijt, mijn vriendjes knuffel en rond 06.30 in de auto naar
Wageningen zit. Hier ben ik werkzaam op

DE

1. Hallo, ik ben Femke Boeijen en woon samen
met Jeroen van Oosterom, Eef en Guus op de
Grotestraat 1.
2. Een gemiddelde dag heb ik nooit, ik werk als
IC verpleegkundige in het Maasziekenhuis. Daar
heb ik wisselende diensten en ziet iedere dag er
anders uit. Met regelmaat draai ik nachtdiensten en slaap overdag.
Het werk op de IC is ook nooit hetzelfde maar
met een prachtig team is iedere dag fijn om te
gaan werken
3. Heerlijk fietsen met de kinderen, uitstapjes
maken en uit eten. Ook tennis ik 1x per week.
4. Ik ben echt heel vaak dingen kwijt, zoals
sleutels telefoon en portemonnee
5. ik zou het wel leuk vinden om gitaar te kunnen spelen en zou mooi zijn als ik ook nog leuk
kon zingen daarbij.
6. Als kind droomde ik van een echte mooie
boomhut, de droom die ik nu nog heb is ooit als
ambulanceverpleegkundige mogen werken.
7. Om 5.55 uur opstaan, naar het ziekenhuis
netjes omgekleed met een kopje koffie in de
hand. En toen kwam ik erachter dat ik pas om
15.00 moest beginnen.
8. Post NL, erg chaotisch maar wil toch iedereen
tegelijk helpen.
9.Van pap, zeker het richtingsgevoel, routes
onthouden, niet verdwalen en zo weten waar
de auto staat in een stad waar je voor het eerst
bent.
10. Alleen Jeroen en de kinderen neem ik mee
en al het andere is niet belangrijk.
11.Deze vraag stelde ik aan mijn dochter Eef, ze
zegt meteen: dat zijn wij toch! en dat klopt ook..
12. We zijn net terug uit Italië Gardameer, daarvoor Cochem een familievakantie, en ook nog
DORPSCOURANT

de universiteit, in het Forum gebouw, als
cateringmanager voor het cateringbedrijf
Cirfood. Dagelijks stuur ik medewerkers aan
om café, restaurant en banquetingactiviteiten draaiende te houden en ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en service die
hier geleverd wordt.
3. Met mooi weer vind ik het leuk om in de
tuin bezig te zijn. Ook vind ik het leuk om
samen met Dennis plantjes te stekken die
het op hoop van zegen overleven. Verder
vind ik het leuk om eruit te lopen, een
podcast/muziek te luisteren of een rondje
te skeeleren. Ook ben ik niet vies van een
lekker hapje eten binnen of buiten de deur
en een feestje op zijn tijd.
4. Zoals wij altijd zeggen, ik heb geen rust
in de kont, waardoor ik mijzelf nog wel
eens voorbij kan gaan. Voorheen kon ik
wel eens tijd maken voor een boek, maar
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dit is tegenwoordig een podcast geworden,
doordat ik tijdens het luisteren ook andere
dingen kan doen. Ik moet vaak dingen
van mijzelf die rustig nog een tijd kunnen
wachten.
4. Loslaten. Ik kan vaak dingen naar mijzelf
toetrekken die ik persoonlijk oppak en/of
mezelf onnodig moeilijk/druk maak.
6. Ik zou graag ooit een vakantiehuisje aan
het strand of een boot( je) willen hebben.
Vind het heerlijk om op het strand/aan het
water te zijn. Eerst het huis nog verder eigen
maken.
7. Ik vind het heerlijk om in de horeca te
knallen, maar heb qua bediening twee
linkse handen. Wilde ooit tijdens een drukke
partij gastvriendelijk zijn en knielde bij
iemand in een rolstoel. Bij het knielen liet ik
zo kaas met mosterd over de voetstandaard
glijden. De persoon vond het geen ramp,
maar ik schaamde mijzelf dood.
8. Een diesel doe eerst rustig aan moet
warmdraaien en vervolgens als een tierelier
gaat. Als ik eenmaal aan de gang ben vind ik
het moeilijk om uit mijzelf te stoppen.
9. Voor iedereen klaar staan en altijd doorgaan, hoe moeilijk ook iets is.
10. Meubilair. Dennis en onze dierenvriendjes gaan eerst. Daarna eventueel persoonlijke spullen en de rest kan mij weinig interesseren.
11. Ik gaf vroeger vaak geld cadeau, maar
tegenwoordig vind ik dit het minste wat
je kunt geven. Natuurlijk is het altijd mooi
meegenomen als je het krijgt en kun je
het naar eigen inzicht gebruiken, maar iets
persoonlijk geven/krijgen zegt meer.
12. Wij gaan altijd met mijn ouderlijk gezin
op grotere vakantie. Moeder, zus, Dennis en
ikzelf. Door corona, het gevaar hiervoor, en
de bijkomende randzaken zijn wij de laatste
twee vakanties in eigen land in zeeland aan
zee geweest. Dit was ook prima vertoeven
aangezien ik het strand heerlijk vind. Daarvoor zijn wij naar Curaçao geweest. Ik wil
niet vaak ergens een tweede keer terug op
korte termijn, omdat ik graag zoveel mogelijk wil zien, maar dit land vond ik wel een
uitzondering.
13. Een CEO van een groot bedrijf. Als cateringmanager zit ik net op de grens van denken in het belang van een organisatie en/
of denken in belang van de mensen op de
vloer. Zelf neig ik persoonlijk vaak naar het
belang van de mensen, omdat ik onderaan
ben begonnen. Maar heb ook respect voor
de mensen die echte managers kunnen zijn
en die moeilijke beslissingen moeten maken
in belang van een bedrijf. Tot op heden ben
ik van mening dat een hoge manager die in
beide belangen denkt zeldzaam is.
september 2022

15. Danielle Görtz, onze nieuwe buurvrouw
van nummer 18.

Monique Slungers
1. Hallo, ik ben Monique Slungers, 43 jaar.
Ik woon sinds eind september 2021 samen
met mijn moeder in de Burgemeester
Thijssenstraat.
2. Ik werk een aantal dagen thuis en een
aantal dagen op kantoor. Wanneer ik
thuiswerk kan ik wat later opstaan, wat ik
erg prettig vind omdat ik niet bepaald een
ochtendmens ben. Wanneer ik naar het
werk ga sta ik om half 7 op om vervolgens
om kwart over 7 in de auto te zitten, met
een kwartiertje uitloop. Dan breng ik de
hond naar de dagopvang in Rosmalen en rij
vervolgens door naar ’s-Hertogenbosch waar
ik werkzaam ben als Business Controller bij
Jeugdbescherming Brabant. Omdat ik mijn
uren over 4 dagen verdeel, ben ik één dag in
de week vrij. Maar daartegenover staat dat ik
s avonds vaak pas laat klaar/thuis ben. In de
avond ga ik meestal nog een stuk lopen met
de hond en doe ik het verder rustig aan.
3. Mijn hobby’s zijn dansen (Bachata
en Salsa), alleen is dat in verband met
Corona en een verhuizing er een beetje bij
ingeschoten. Ik ga graag uit eten, borrelen
en gezellige dingen ondernemen met mijn
moeder, mijn zus en haar gezin, vrienden en
vriendinnen, en op z’n tijd een keer lekker
op stap. Ook ga ik er graag met mijn hond

erop uit, lekker wandelen in de natuur. Sinds
kort ben ik erachter gekomen dat ik het erg
rustgevend vind om te tuinieren, dus denk
dat dit een nieuwe hobby gaat worden.
4. Ik kan nogal temperamentvol zijn
5. Ik zou graag een goede klusser willen zijn
want hulp vragen zit niet zo in mijn aard.
6. De loterij winnen, elke maand denk ik,
de 10e kan het gebeuren, maar het gebeurt
nooit. Dat zou de vrijheid geven om te doen
waar je altijd van hebt gedroomd.
7. Ik heb er genoeg, maar de grootste moet
vast nog komen.
8. Appelsientje, het beste onder de zon. Als
ultieme koukleum ben ik op mijn best in de

zomer, heerlijk die warmte.
9. Eerlijkheid en zorgen/klaarstaan voor
elkaar
10. Ik ben niet materialistisch ingesteld.
Het enige waar ik me druk om zou maken
zijn, mijn moeder, de hond en de foto’s van
vroeger. De rest is vervangbaar.
11. Ik heb altijd heel graag een hond gewild,
maar omdat ik fulltime op kantoor werkzaam
was, was dat geen optie. Op het moment dat
ik tijdelijk weer thuis woonde, omdat mijn
woning nog in aanbouw was, boden mijn
ouders aan mij te helpen bij het zindelijk
maken en opvoeden van een puppy. Voor mij
was dit echt het beste cadeau ooit.
12. De laatste drie echte vakanties zijn
geweest in Curaçao, een rondreis door
Cuba en New York. De laatste tijd gaan we
regelmatig weekendjes weg in eigen land
waar ik echt enorm van kan genieten.
13. Ik zou heel graag met ons pap eens lekker
bijkletsen, maar dat gaat helaas niet meer
want hij is vier jaar geleden overleden.
14. Ik zou het prettig vinden als er bij het
water wat meer verlichting komt, zodat
je daar ook in de winter ‘s avonds kunt
wandelen. Ook bankjes en schaduwplekken
zou prettig zijn, met name voor de minder
valide mensen, zodat zij ook een rustplek
hebben met een mooi uitzicht.
15. Ronny Theunissen
Kopij aub inleveren vóór 10 september

Irenemars trekt weer door regio
Straks, 09 oktober, is het na een
aantal jaren stilte weer zover.
De in het verleden hoog aangeschreven Irenemars vanuit Beers
gaat weer van start.
De hernieuwde editie van de
Irenemars is in een nieuw jasje
gestoken. Werd het in het verleden georganiseerd door de
naamgever, onze eigen harmonie
Irene, de muzikale collega’s van
harmonie Gaudete in Domino uit
Cuijk hebben het stokje nu overgenomen.

De gevarieerde routes slingeren
rond de Kraaijenbergse Plassen, door Linden en een stukje
Maasheggen, terwijl de deelnemers aan de langste afstand ook
kunnen genieten van de groene
omgeving van De Ossenbroek en
Landgoed Tongelaar bij Mill.
Afwisselende natuur, rond de
Plassen en door de omliggende
bossen. Zowel verharde paden
en wegen, maar ook bospaden.
Je ziet de omgeving van haar
mooiste kant!

onderweg verzorgd met een
hapje en een drankje. Tegen een
geringe vergoeding natuurlijk,
want de opbrengst van deze dag
is voor de clubkas van de Cuijkse
harmonie, waarvan de leden vrijwillig dit hele weekend in touw
zijn voor deze wandelmars.

Het vertrek- en aankomstpunt
Als je de
Irenemars
wilt lopen
kun je kiezen uit de
afstanden
van 5, 10, 15
en 25 kilometer. Er
kan, afhankelijk van de
afstand, gestart worden
tussen 08.00
en 13.00
uur. Uiteraard worden
de lopers
september 2022
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voor de Irenemars is als vanouds
‘De Kloosterhof’ in het centrum.
De kosten bedragen € 5,50 ongeacht het aantal kilometers dat
men loopt, waarbij leden van de
bond nog € 0,50 korting krijgen.
De organisatie hoopt op weer
veel enthousiaste (Beerse) wandelaars!

Maria ten Hemelopneming,
Mariakapelletje Hiersenhof
en begeleid door het
gemengd koor.
Het was de eerste
keer dat het Koningspaar, Theo en Ina
Philipsen, de rol van
Koningspaar vervulden. Koning Theo,

Op 14 augustus gaf het gilde,
net als andere jaren, acte
de présence bij de jaarlijkse
gebedsdienst ter ere van
Maria ten Hemelopneming. De

Na afloop
van de
viering
was er
nog een
kort samenzijn in de schitterende
tuin van de familie aan de Hiersenhof.

in volledig
tenue met
zijn eigen
Koningschild
en Koningin
Ina, gehuld
in een prachtige sarong
met zwarte
top.

gebedsdienst werd gehouden
bij het Mariakapelletje aan de
Hiersenhof, het landgoed waar
onze voormalige beschermheer
drs. Cas de Quay woonachtig
was. Zijn familie woont daar
heden ten dage nog steeds. De
Eucharistieviering werd geleid
door pastor Theo Lamers van
de Heilige Martinusparochie,

Ooievaars gespot

Zomeruitstapje
De Zonnebloem

24 juli - Een mooi plaatje op het voetbalveld van HBV. Ooievaars
verzamelen zich ter voorbereiding op de trek naar Afrika.
Foto ingestuurd door Paul Bodden.

Op een zonnige vrijdagmiddag
in juli vertrokken wij met 38
gasten naar Agrarisch museum
“Buurderij De Lag Hof” in
Overasselt. Bij aankomst konden
we genieten van een lekker
stuk appeltaart en koffie. Na het
2e kopje koffie werd de groep
verdeeld over een viertal gidsen,
die ons de geschiedenis van het
boerenleven vanaf 1800 lieten
zien en beleven. De gasten waren
erg enthousiast bij het weerzien
DE
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van zoveel oude attributen en
landbouwwerktuigen. Verhalen
over hun kindertijd bij hun
ouders en opa’s en oma’s
kwamen weer boven en werden
uitbundig met elkaar gedeeld.
Na de rondleiding konden we
nog even uitblazen op het terras
met frisdrank en bitterballen en
tegen vijven keerden we weer
huiswaarts.

• Kapsalon
• Schoonheidssalon
• Nagelstudio
• Wimperstudio
Hoogveldseweg25B 5451AA Mill
0485-451064 www.mooibijmieke.nl

Vrijwilligers De Zonnebloem Beers

8

september 2022

St. Anthoniusgilde Beers		 Anno 1403
Ben jij 12 jaar of ouder?
Wil je graag een keertje schieten
met een écht geweer?
Doe dan mee aan de Beerse
schietkampioenschappen.
Zondag 18 september a.s., aanvang 12.30, terrein St. Anthoniusgilde

men boven op de schutsboom
een drietal pijpjes verticaal naast
elkaar opgesteld. Op elk pijpje
ligt een stalen prop die even
groot of net iets groter is dan het
pijpje. De prop blijft netjes op
zijn plaats liggen omdat er een
conische centreerrand aan zit die
precies in het pijpje past. Aan de
ring is een koord bevestigd, dat
door het pijpje naar beneden
hangt. Je moet proberen de prop
eraf te schieten. Als dat lukt trek
je aan het koord en het doelwit
”wipt” terug naar zijn plaats.

Schiettoernooi
Het St. Anthoniusgilde wil de
Beerse bevolking graag kennis
laten maken met de schietsport.
We willen dit op een sportieve
manier doen. Daarom organiseren wij op zondag 18 september
de ”Beerse schietkampioenschappen” op het gildeterrein
Crotos, nabij het voetbalveld. We
gaan dan met geweer op zogenaamde ”wippen” schieten die 16
meter hoog zijn opgesteld.

“Eh…wipschieten?”
Wat is wipschieten nu precies?

Aanmelden
Je kunt je met een team van 4
personen aanmelden. Natuurlijk
kun je je ook individueel aanmelden. De minimum leeftijd is
12 jaar. Vervolgens gaan de teams
met elkaar de strijd aan om het
beste schuttersteam van Beers
te worden. Ook zullen de beste

We schieten met kogel ”Kaliber
.22” dit is een inch maat (een diameter van 0.22 inch oftewel 5.6
mm). Bij het wipschieten heeft

individualisten over alle groepen bepaald worden. En dames,
schroom niet, ook jullie kunnen
laten zien dat je je ”mannetje”
staat. Er zal voor jong en oud wat
te doen zijn op ons gildeterrein.

Geef je op
Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 11 september. Op de website
vindt je een inschrijfformulier,
www.sintanthoniusgildebeers.nl.
Aanmelden kan door:
1. download het formulier, vul
het in en scan het naar dekenschatbewaarder@sintanthoniusgildebeers.nl;
2. download het formulier, vul
het in en geef het af bij Theo
Philipsen, Jan van Daalstraat 8
te Beers of
3. stuur een mail aan dekenschatbewaarder@sintanthoniusgildebeers.nl.

Maasziekenhuis: super-de-luxe couveuses
De kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein beschikt
over vijf ruime couveusesuites
waar ouders met hun pasgeboren baby verblijven tijdens een
ziekenhuisopname. Deze afdeling beschikt als eerste in onze
regio over twee super-de-luxe
couveuses die zijn uitgerust met
mooie en praktische extra’s.

Hoogte instelbaar

Verder is de couveuse
te gebruiken op verschillende hoogtes en
kan het 'dak' van de
couveuse verwijderd
worden. Wanneer dit
gedaan wordt begint de
warmtelamp boven de
“De belangrijkste functie van een couveuse direct warmte
couveuse blijft het op temperaaf te geven. Deze optie
tuur houden van een pasgeboren maakt dat zorgpersoneel
baby. Daarnaast worden ze inge- snel en goed kan hanzet bij extreem zieke pasgebore- delen indien medisch
nen. In een couveuse ligt de baby noodzakelijk. Een mooie
alleen in een luier zonder kleren bijkomstigheid is ook dat
en zonder dekens. Daardoor is
broertjes en zusjes op
observatie van bijvoorbeeld de
deze manier makkelijwant te veel geluid kan namelijk
ademhaling beter mogelijk”, zo
ker contact kunnen maken met
storend zijn voor een pasgeboren
laat kinderverpleegkundige Anne nieuwe broertje of zusje. Dit alles baby.
Bongers weten (foto).
weer zonder dat de baby afkoelt.

Extra opties

Medisch scherm

Daarnaast bieden de nieuwe
couveuses verschillende extra
opties die de oude couveuses
niet hadden. Zo kan de kinderverpleegkundige de baby wegen
zonder dat de baby daarvoor
uit de couveuse gehaald hoeft
te worden. Dit voorkomt dat de
baby afkoelt en het wegen in de
couveuse kost minder energie.
Dat is heel fijn want een zieke
baby heeft zijn of haar energie
hard genoeg nodig om beter te
worden.

Het scherm op de couveuse
bevat veel medische informatie
dat met name voor bezoek niet
van belang is om te zien. Ouders
kunnen het scherm persoonlijk
maken door middel van een
gezellig plaatje van bijvoorbeeld
een dier, de naam van de baby,
de geboortedatum en het gewicht. Het scherm geeft ook het
geluidsniveau in de omgeving
aan. Er komt een rood alarm in
beeld wanneer er te veel geluid
gemaakt wordt. Dit is belangrijk

september 2022

Rustgevende geluiden

En dan zijn er nog een paar
nieuwe snufjes. De couveuse
biedt ouders de mogelijkheid om
met een kabeltje hun telefoon op
de couveuse aan te sluiten. Op
die manier kunnen ze geluiden
afspelen waar hun baby rustig
van wordt. Denk hierbij aan
slaapliedjes, een voorgelezen
verhaaltje of bepaalde geluidjes
die de baby herkent vanuit de
baarmoeder. Anne Bongers kan
na een uitgevoerd literatuuronderzoek bevestigen dat deze
geluiden veel positieve effecten
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met zich meebrengen en is dus
extra blij dat haar afdeling nu
gebruik maakt van deze couveuses.

Prettig, aangenaam
verblijf
Om het nog gezelliger te maken
bevat de couveuse aan de onderkant sfeer- of snoezelverlichting.
Ouders kunnen hierin zelf een
kleurtje kiezen. “Door al deze
mooie extra mogelijkheden en
opties kunnen wij als kinderverpleegkundigen nog beter
doen wat we graag willen. Een
ziekenhuisopname zo prettig en
aangenaam mogelijk maken voor
ouders en hun pasgeboren baby.”

In gesprek met
Teng Derks
Hallo allemaal! Mijn
naam is Teng Derks,
ik ben 25 jaar en ik woon
alweer zes jaar in Nijmegen. Ik
ben daar gaan wonen vanwege
mijn studie, maar al snel raakte
ik aan de stad gehecht en dus zal
ik daar ook nog wel even blijven.
Daar heb ik eerst mijn bachelor
communicatiewetenschap aan
de Radboud Universiteit behaald,
waarna ik me gedurende de

Kleine Teng

DE

master heb gespecialiseerd in
het thema nieuws en informatie.
Ik heb daar – zoals de naam wel
doet vermoeden – niet geleerd
hoe ik met mensen moet communiceren, maar ik heb me
kortgezegd verdiept in hoe
mensen met media omgaan en
andersom. Uiteraard heb ik me
ook verdiept in verschillende
kroegen, clubs en festivals en
ik moet zeggen dat me dat ook
heel aardig is bevallen. Op het
moment van schrijven ben ik net
afgestudeerd, nog aan het genieten van mijn vakantie en me
ondertussen aan het oriënteren
op het leven na de studententijd.
Mensen kunnen mij kennen als
de zoon van Tiny “de köster”
Derks en Ine Arts. Daarnaast heb
ik tot de C-junioren bij HBV gevoetbald en kan het zomaar zijn
dat ik je in de kantine ooit een
frikandel of kroket heb verkocht,
omdat ik daar op zondagen mijn
DORPSCOURANT

eerste centjes bijverdiende. Zeker
toen ik (nog) kleiner was, was
ik helemaal gek op voetballen.
Het zal je dan ook niet verbazen
dat mijn mooiste Beerse herinneringen met voetbal te maken
hebben. Het was altijd lastig om
op vrijdag de slaap te pakken
als ik zaterdagochtend moest
voetballen. Als er dan ook nog
eens een hele dag voetballen
op het programma stond, zoals
bij het Pinkstertoernooi en het
Marc Derks toernooi,
was ik al helemaal in
mijn element en daar
kijk ik dan ook met veel
plezier op terug. Toen
na verloop van tijd uitnodigingen van scouts
van PSV, Liverpool
en Bayern München
uitbleven, besloot ik
mezelf te transfereren
naar VV Gassel zodat
ik toch nog ooit in het
oranje kon spelen.
Later ben ik in Nijmegen gaan voetballen
bij Kolping-Dynamo,
waar ik na verschillende blessures ben
gestopt. Toch begint
het weer te kriebelen,
dus ik hoop over niet al
te lang weer ergens op
het veld te staan. In de
tussentijd houd ik het bij kijken –
sinds vorig seizoen ben ik iedere
thuiswedstrijd van NEC in de
Goffert te vinden.
In Nijmegen heb ik me naast
mijn studie met verschillende
dingen bezig gehouden. Zo ben
ik lang actief geweest bij verschillende commissies van de
studievereniging van communicatiewetenschap en heb ik daar
als klap op de vuurpijl nog een
bestuursjaar gedaan. In dat jaar
was ik, samen met mijn commissies, verantwoordelijk voor de
organisatie van de introductie,
feesten en borrels (de appel valt
niet ver van de boom en dan heb
ik het niet over het organiseren)
en sport- en spelactiviteiten. Het
organiseren van evenementen
beviel me zo goed dat ik stage
heb gelopen bij een Nijmeegse
evenementenorganisatie, waarna ik daar voor korte tijd heb
gewerkt als marketing- en com-

Dit ben ik
municatiemedewerker. Af en toe
vergat ik dat er ook nog gestudeerd moest worden en dus besloot ik op een gegeven moment
te stoppen en de pijlen vol op de
studie te richten. Zoals gezegd
sta ik nu aan de vooravond van
het werkende leven en we zullen
zien wat dat gaat brengen.
Toch ben ik niet helemaal uit
Beers verdwenen – en Beers niet
helemaal uit mij. In de weekenden ben ik regelmatig in Beers
te vinden aan de Elstweg bij ons
pap en mam. Ook bezoek ik de
Jan van Daalstraat vaak als ik
in Beers ben, want daar wonen
Sjef en Stiena Jans (die ik vanaf
het moment dat ik kon praten
ome Sjef en tante Stiena noem).
Omdat ook zij een belangrijk
onderdeel van mijn leven zijn,
ga ik daar graag heen om even
bij te kletsen en een (speciaal)
pilske te vatten. Als je me in het
wild wilt treffen kun je me af
en toe bij ’t Wapen van Beers
vinden (ik had toch al iets over
appels en bomen gezegd?), waar
ik dan met ons pap, af en toe ons
mam en verder nog een hoop
gezellige mensen het weekend
inluid. Sinds kort kun je me ook
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in de prachtige omgeving van
Beers zien rondscheuren op een
wielrenfiets, dus wellicht komen
we elkaar nog eens tegen op een
van deze plekken.
Houdoe!

Met oma Arts uit Deurne

Met Sjef en Stiena bij de bacheloruitreiking.
september 2022

De zonsondergang boven Beers zag er maandag 4 juli bijzonder mooi uit. Daarom dat ik mijn camera op een 8 meter hoge mast bevestigd
heb om deze plaat te kunnen schieten. De buren kwamen naar buiten en stonden mee te kijken omdat dat er toch wel bijzonder uit zag. Ik
vind dat ik hem moet delen want je weet nooit!
Met vriendelijke groet, Pim van Uden, De Klef 3

Blokfluitles
Aan de kinderen uit groep
4/5/6/7
Hou jij ook van muziek? Wil je
graag blokfluit leren spelen?

Abraham of Sara gezien?

Wil je meer informatie of wil je
je aanmelden? Stuur dan zo snel
mogelijk een email naar Francy:
nu.muziek@gmail.com

Op 26 juli maart werd Sander Lange
50 en zag hij abraham

Muzikale groetjes, Francy Nuijen
Dat kan!! Voor het nieuwe
schooljaar kun je je weer aanmelden voor blokfluitles.
De lessen worden gegeven door
Francy Nuijen, op woensdagmiddag na school, in ’t Akkertje in
Vianen.
Blokfluitles is een leuke manier
om te starten met muziek maken. Gezellig samen oefenen,
in kleine groepjes, noten leren
en op een
leuke manier met
muziek
bezig zijn,
zodat je al
heel snel
zelf een
liedje kunt
spelen.

september 2022
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In dit septembernummer weer
de gebruikelijke kermisfoto’s uit
1973.
Op de eerste zie je Grad Stevens
met op de achtergrond zijn
vrouw.
Zij wonen nog steeds in Beers,
op de Elstweg.
Daarna Harry van Haren voor
zaal Kaak, op weg naar het
kermisterrein.
Hij loopt met aan de hand een
van zijn kinderen en daarnaast
waarschijnlijk Joris Janssen-Lok.
Dan Jos Aldenhoven met op de
achtergrond Wilco Bulkens uit Vianen.
Als laatste een foto van Ria Loeffen bij
Zaal Kaak. Zo te zien aan de
pakjes sigaretten, waaronder Caballero,
werd er flink gerookt.
Groeten Pieter

WE L KO M B
IJ DE
BU U RT MA
R KT !

Aandacht, respectvol en creatief
Oliestraat 4, 5361 GN Grave
0486 472 074
Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868
info@annorauitvaartverzorging.nl
www.annorauitvaartverzorging.nl

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle
soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-,
tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot
elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina,
Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga,
Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban.
DE
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WIJ ZIJN OPZOEK NAAR
CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR
WINKEL EN BAKKERIJ

Gildekamp 17 Cuijk
telefoon: (0485) 31 27 16
info@hanslemmerstweewielers.nl

Samen vinden we de kracht
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KOM GEZELLIG LANGS
BIJ DE BUURTMARKT
GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS
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Jubileum Via Romana
Van 3 tot 18 september worden
-letterlijk- de spotlights gezet op
de Via Romana, een fietsroute
van bijna 250 kilometer langs
restanten van de Romeinse geschiedenis
in Nederland en Duitsland. De route bestaat
30 jaar en loopt ook,
voor een klein deel,
door het Land van
Cuijk. De fietsers steken bij Linden de brug
over en gaan via de Kraaijenbergse Plassen naar Cuijk. Daar
wordt de oversteek over de Maas
naar Limburg gemaakt.
Tijdens het jubileumprogramma
worden Romeinse bezienswaardigheden langs de route uitgelicht. Zoals het Museum Ceuclum
in Cuijk, dat van dinsdag tot en
met zondag van 13.30 uur tot
16.30 uur kan worden bezocht.
Dan kan ook de toren worden

beklommen en van het prachtige
uitzicht worden genoten.
Verder is het Archeologisch
Museum in Maasstraat geopend

van dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 13.00
uur. In het museum kan dan de
tijdelijke tentoonstelling over de
Romeinse weg door het Land van
Cuijk worden bekeken.
Bij Bistro Romein aan het Water
aan de Hardweg in Linden staan
van 3 tot 18 september vitrines
opgesteld met Romeinse vondsten uit de omgeving.

Contiweb Maasheggenloop op 18 sept.
Het kan weer! Hardlopen door
het oudste cultuurlandschap van
Nederland in wedstrijdverband.
Op 18 September 2022 vindt in
Groeningen de 19e editie van
de Contiweb Maasheggenloop
plaats. Net zoals bij de vorige
edities is er een afstand voor
iedereen. Voor de jongste hardlopers (tot 5 jaar) is er een Bambinoloop (250 meter) en voor
de junioren (tot 15 jaar) is er een
Jeugdloop (1000 meter). Senioren kunnen kiezen tussen 5 of 10
kilometer. Natuurlijk ontbreekt
de Halve Marathon ook dit jaar
niet.
De belangrijkste punten op een
rij:
Start en finish in Groeningen
(Gemeente Land van Cuijk, tussen Boxmeer en Vierlingsbeek)
Alle afstanden lopen direct in het
prachtige Maasheggengebied
met UNESCO status.
Past goed in de voorbereidingen
van een najaarsmarathon

Op de Broekhofsestraat 1b, 10-07-2022, is Juliana, roepnaam
Juul geboren, dochter van Auke-Jan en Hellen Greup.
Op de Elstweg 20, 13-07-2022 is Maas geboren, zoon van
Jeroen Bardoel en Vera van de Graaf.

De starttijden op de verschillende afstanden zijn als volgt: Bambinoloop (10:10 uur), Jeugloop
(10:25 uur), 5 kilometer (11:00
uur), 10 kilometer (10:45 uur) en
de Halve Marathon (10:00 uur).
Voorinschrijving is mogelijk tot
en met 17 september 2022 en

Op de Maalstoel 1, 01-07-2022 is Nolan geboren, zoon van
Teun en Iris Jansen en broer van Jurre
De kersverse ouders, veel geluk toegewenst met jullie zoons
en dochter.
september 2022
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is voor
iedere
afstand
goedkoper dan
na-inschrijving.
Na-inschrijven
is mogelijk
tot een
half uur
voor de
start van
de wedstrijd. Voor alle jeugddeelnemers
is er een leuke herinnering en
voor de podiumplaatsen een
mooie beker. Voor de Halve Marathon en de 10 kilometer is er,
voor zowel dames als de heren,
een geldprijs van 100 Euro voor
het verbreken van het parcoursrecord.
De Maasheggenloop start bij
het clubgebouw van de Gilde
Groeningen aan de Maasstraat
17 in Groeningen. Hier is ook het
inschrijfbureau gevestigd.
Voor meer informatie bezoek:
www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer, of stel je vraag via
email aan wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Mijn werk als
kinderverpleegkundige
Ik werd onlangs door Piet Theunissen gevraagd om een stukje
te schrijven over mijn werk als
kinderverpleegkundige. Dat doe
ik graag! Ik heb namelijk het
leukste en afwisselendste werk
wat er bestaat!
In 1986 begon ik in Venray aan
de Inservice-A opleiding tot
verpleegkundige. De opleiding
in deze vorm bestaat niet meer.
Wij moesten destijds intern in de
‘zustersflat’. Na 9 maanden theorielessen werkte je als leerling
gewoon mee op de verschillende
afdelingen. De laatste afdeling
waar ik in 1988 stage liep, was de
kinderafdeling. Dat vond ik zooo
leuk! Dat voelde eigenlijk niet

geboren vanaf 32 weken zwangerschap opnemen, maar ook
jongeren tot 18 jaar met een
operatie of wat dan ook. Heel
afwisselend dus. Niet alleen afwisselend in leeftijd maar ook in
ziektebeelden. De ene keer zorg
ik voor een prematuurtje van 32
weken, de andere dag probeer
ik een peutertje met buikgriep
zover te krijgen dat hij gaat
drinken en de andere keer zit ik
bij een slecht nieuws gesprek,
of motiveer ik een dwarse puber
die echt geen zin heeft in te doen
wat de fysiotherapeut goed voor
hem vindt.
Het allerleukst van mijn werk
vind ik dat er een heeeeel ziek
kind binnenkomt
en dat die dan weer
‘goed’ naar huis gaat
of de te vroeg geboren kindjes die je
vanaf het begin op
de afdeling verzorgt
en ziet groeien tot ze
naar huis mogen.
Mijn hart ligt ook
bij de kindjes met
kanker. Dat was mijn
‘aandachtsgebied’,
zoals we dat noemen. Doordat tegenwoordig alle kindjes
met kanker naar
het Prinses Maxima
ziekenhuis in Utrecht
gaan, is deze patiëntencategorie niet
meer in de regionale
ziekenhuizen te vinden. Dat vind ik jammer, maar beter voor
de patiëntjes. In de
loop van de jaren is
er veel veranderd.
Waar er vroeger heel
vaak ‘slechte baby’s’
geboren werden,
komt dat nu veel
minder voor. De prenatale diagals echt werken!
Aan het einde van mijn opleiding nostiek is zoveel verbeterd dat er
was er een vacature en mocht ik op tijd ingegrepen kan worden.
Ook voor de te vroeg geborenen
blijven. In 1990 ben ik geslaagd
is er veel veranderd. Deze kindjes
voor de specialisatie Kinderverlagen vroeger lang en veel aan
pleegkunde.Dat maakt dat ik
inmiddels 34 jaar ervaring heb. In de beademing. Doordat er nu bij
die 34 jaar veel kindjes gezien die een dreigende vroeggeboorte
ik nooit meer vergeet, ieder met aan de moeder injecties worden gegeven, ademen kinderen
hun eigen verhaal.
ook bij vroeggeboorte meestal
Ik werk op een algemene kingewoon zelf. Dat geeft minder
derafdeling waar we kindjes
DE
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Het
beroep
van:

schade. Vroeger lagen
kinderen met een
ontstoken blinde darm
of een buikgriepvirus
7 dagen op de afdeling: dat is nu 1 dag.
Door de verbeterde
en uitgebreide vaccinaties van
tegenwoordig zien we ook nog
nauwelijks kinderen met hersenvliesontsteking, wat vroeger echt
een heftig en regelmatig voorkomend ziektebeeld was. Ook
kinderen met kinkhoest zien we
nog weinig. En dat is fijn. Als je
een keer een kind met kinkhoest
gezien (=gehoord) hebt,
twijfel je niet
over vaccinaties!
Ook de inrichting van de
ziekenhuizen
is tegenwoordig anders
dan vroeger.
Vroeger was
er 1 couveuse
afdeling waar
5 couveuses
stonden. Ouders kwamen
op bezoek. In
ons ziekenhuis hebben
we sinds 2011
couveusesuites. Ouders verblijven er met hun kindje in dezelfde kamer. Zo kunnen ouders
en kindje aan elkaar wennen. We
delen de zorg voor het kindje,
ouders leren van ons en zijn zo
beter voorbereid op het ontslag
naar huis. Ouders hebben daar
een eigen badkamer, een koelkast een koffiezetapparaat en
mogen daar blijven zo lang als
nodig is. Ze kunnen daar bezoek
ontvangen en doen alsof ze thuis
zijn. Dit heet rooming in.
In ons ziekenhuis zijn gespecialiseerde poli’s. Ook voor de kinderen die met 35 weken of eerder
geboren worden, hebben we een
speciale poli. Ik maak deel uit
van deze STARTpoli. Op bepaalde
momenten zien we de kinderen
voor vaccinaties en controles.
Ouders mogen ons tussentijds
mailen met vragen en kunnen
dus op ons terugvallen tot hun
kindje 15 maanden is. Kindjes
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mogen zich in hun eigen tempo
ontwikkelen en worden niet
vergeleken met kinderen die wel
op tijd geboren zijn. Het mooie
is dat we ouders van de afdeling
kennen en daar al een band met
ze opgebouwd hebben.
Kinderen die niet meer ziek zijn
mogen steeds vaker snel naar
huis. Als een kindje geen zorg

meer nodig heeft van ons, maar
bijvoorbeeld nog een antibioticakuur moet afmaken, of een
babietje die nog niet alles zelf
kan drinken en nog soms sondevoeding nodig heeft, mag naar
huis met Kinderthuiszorg. Dat is
een goede ontwikkeling…In het
ziekenhuis als het nodig is, maar
thuis als het kan.
In 2013 werd ik gevraagd door
een moeder van een kindje op de
afdeling of ik bij haar thuis wilde
komen zorgen voor haar terminaal zieke kindje. Alhoewel ik dat
superspannend vond, heb ik het
wel gedaan.. Een maand lang, na
mijn vroege dienst in het ziekenhuis, ging ik dan een avonddienst bij haar doen, of juist
andersom. Dit was een ervaring
die ik nooit zal vergeten. Heel
fijn om te doen, maar ook heel
heftig. Ik dacht maar steeds: voor
mij is het minder erg dan voor
hen…Op een donderdagavond
september 2022

overleed ze in mijn bijzijn….
Dat maakte dat ik de zorg thuis
ook zooó leuk vond, dat ik als
oproeper bij kinderthuiszorg ben
gaan werken.Het is echt heel erg
leuk om bij kinderthuiszorg te
werken. Wie heeft nou de kans
om thuis bij mensen te kijken?
Ook goed om te relativeren: niet
iedereen woont zoals wij hier in
Beers wonen. Ik kom soms bij
mensen die met 7 kinderen in
een flatje wonen met 2 kamers,
of mensen met een ongeneeslijk
ziek kind in het asielzoekerscentrum. Niet te doen: alle bezittingen van de mensen in 1 ruimte
en dan bestaat de helft van alles
uit medische artikelen als sondevoeding, spuiten en nog veel
meer…..Het verbreed mijn blik
op de wereld. Laatst was ik bij
een kindje in Den Bosch. Ik had
gedaan waar ik voor kwam. En
vroeg aan de moeder uit Syrie:
Kan ik nog iets voor je doen?
Even met mij kletsen zei ze, dat
wil ik zo graag! Geweldig toch?
Waar we de laatste jaren steeds

meer mee te maken krijgen, zijn
de onrustbaby’s. Samen met
mijn collega van de Startpoli, zijn
we de opleiding tot babyconsulent gaan doen. We kunnen
ouders advies geven over slapen,
voeding, ritme, regelmaat en
omgang met hun baby. Het slopend voor ouders als hun kindje
altijd onrustig is. We weten
inmiddels dat er bij 95% van de
onrustkindjes geen medische
oorzaak is. Dat is frustrerend
voor ouders. Wij proberen een
stukje met ouders op te lopen,
zodat ze daarna weer lekker van
hun kindje kunnen genieten.
Grappig weetje: in de eerste
coronagolf geen onrustbaby’s
gezien, in de 2e coronagolf meer
dan ooit!
Verder zijn we op onze afdeling heel actief met dingen die
het aangenamer maken voor de
kinderen. We geven lachgas of
gebruiken een VR bril bij vervelende handelingen, gebruiken
focustaal en hebben Jopie, ons
afdelingskonijn voor de afleiding.

Oproep
Kleine Dansgarde
Zit jij in groep 4, 5 of 6 en vind je
het keileuk om te dansen!? Wij
zijn op zoek naar enthousiaste
meisjes die het leuk vinden om
bij de Kleine Dansgarde te dansen.
Wij oefenen samen vanaf dinsdag 1 november tot en met de
carnaval. Elke dinsdagavond van
18.45 uur tot 19.45 uur
Wij treden met onze dans op

Hij heeft zelfs een
eigen facebookpagina en maakt
dat kinderen Jopie
herinneren na de
opname en niet de
vervelende onderzoeken of operatie.
Dit alles maakt dat
we als afdeling de
Gouden Smiley hebben gekregen: Het
hoogste keurmerk
voor kinderafdelingen! Daar zijn we
trots op!
Zoals je kunt lezen:
het leukste werk
ooit! Ik heb dat
thuis, denk ik, ook
zo uitgedragen.
Zowel Lynn als Nina
zijn verpleegkundige geworden.
Lynn zei het al als peutertje: Ik
word zuster bij de kindjes, net
als mama!
Hoop dat je een goed beeld van
mijn werk als kinderverpleegkundige hebt gekregen. Ik wil
tijdens de pronkzittingen, het
schoolcarnaval en op de kindermiddag tijdens carnaval. Op
zondag tijdens de optocht mag
je samen met de Schoolprins,
Schoolprinses en hun Raad van
Elf op de schoolcarnavalswagen!
Het zou dus wel zeer fijn zijn als
je met de carnaval in Beers bent.
Lijkt je dit supergaaf?
Geef je dan op door een briefje in
de brievenbus te doen bij Shanti
Oppers met daarop de volgende
gegevens: naam, leeftijd, groep,

Beste Bokkerijers en
Bokkerijerinnekes,
Voor de zomervakantie zijn we
gestart met de eerste voorbereidingen voor het carnavalsseizoen
2022-2023.

telefoonnummer en E-mailadres.
Graag inleveren voor 30 september a.s..
Wanneer we teveel aanmeldingen hebben, zullen we helaas
moeten loten.
Na de inschrijvingsdatum nemen
we contact met jou en je ouders
op.
Shanti Oppers
Broekhofsestraat 1 Beers

Nieuwe activiteit
voor jeugd

Net voor de zomervakantie zijn
we als bestuur bij elkaar gekomen voor het programma 20222023. Een mogelijk nieuwe activiteit voor de jeugd is een soort
pronkzitting met optredens/
playback shows voor kinderen
vanaf groep 3. Deze willen we
laten plaatsvinden in het najaar
(waarschijnlijk 19 november)

Samen, met onze vrijwilligers,
sponsoren en alle Bokkerijers,
zorgen we ervoor dat we Carnaval 2023 in Beers hopelijk weer
kunnen vieren zoals dat is bedoeld: gezellig, ongedwongen en
voor iedereen toegankelijk.
In de volgende editie van de
dorpscourant (oktober) informeren wij jullie verder over de
activiteiten van onze vereniging
voor het nieuwe seizoen.

Momenteel zijn we op zoek naar
mensen die mee willen helpen bij de organisatie van deze
nieuwe activiteit. Heb je tijd en
zin om mee te helpen of heb
je vragen over deze activiteit?
Neem dan contact op met Janneke Basten (06-57428901).

Alaaf!!!
Namens het bestuur,
Robert Jacobs Voorzitter
september 2022

graag afsluiten met een mooie
opmerking die een moeder laatst
tegen me zei over ons als kinderverpleegkundigen: Koel in het
hoofd en warm in het hart! En
zo is het!
Groet Nancy van den Besselaar
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Ontmoetingsruimte Trefpunt
Contactgegevens;
Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.
com Whatsapp; 06-10052497
Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail.
com
Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com
Maandag;
09.00 uur – Bewegen voor senioren [lopen/
nordic walking] – vertrek Burg.v.d.Braakplein
10.00 – 11.30 uur – Samen een bakkie doen.
Voor iedereen een warm welkom.
13.30 – 16.30 uur – Handwerkclub “Ons
Genoegen” en biljarten
Dinsdag;
09.30 – 11.30 uur - Rummicub
13.30 – 16.30 – Bewegen voor senioren
[zitgymnastiek en gymnastiek] en biljarten
Woensdag;
09.30 – 11.30 uur – Koffie-uurtje en zingen
[14 en 28 september 2022]
Donderdag;
13.30 – 16.30 uur – Prijsrikken [01 en 15 en 29
september 2022]
- Kienen [08 en 22 september 2022]
Vrijdag;
10.00 – 11.30 uur – 09 en 23 september 2022
– Inloop computercafé – 10.00 – 11.30 uur
13.30 – 16.30 uur – Biljarten

Bibliotheek
Tijdens bovenstaande openingstijden kan
men gebruikmaken van onze bibliotheek.
Rummicub
Door omstandigheden ligt het rummicub op
dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur stil.
Graag willen we in september weer starten
en proberen we door deze oproep enkele
55+ te enthousiasmeren. Interesse; laat het
ons weten. Zie contactgegevens.

Aktiviteiten Agenda
Ontmoetingsruimte
Datum; Woensdag 07 september 2022 –
SAMEN ETEN
inloop vanaf 17.00 uur – aan tafel 17.30 uur
Kosten; € 8,50 per persoon excl consumptie
Verplicht aanmelden t/m zondag 4
september 2022 en VOL = VOL
Iedereen is van harte welkom.
Voor aanmelden zie bovenstaande
contactgegevens.
Woensdag 05 oktober 2022 – Samen Eten
Woensdag 26 oktober 2022 – Prijs sjoelen
Woensdag 02 november 2022 – Samen Eten
Woensdag 09 november 2022 –
Boekvouwen
Woensdag 07 december 2022 – Samen Eten
Vrijdag 16 december 2022 – Bloemschikken
Zondag 18 december 2022 – Kerst Inn
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Heb jij 1 à 2 ‘s-maandags- of
`s-woensdagsmorgens per
maand van ca. 09.00 tot
12.00 uur tijd en wil je graag
de handen uit de mouwen
steken? Meld je dan aan als vrijwilliger.
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken.
Ander dagdeel of alleen als inval ook dan
mag je contact opnemen of gewoon even
binnenlopen. Voor aanmelden of informatie
DORPSCOURANT

zie bovenstaande contactgegevens.

KBO afd. Beers/Linden
programma 2022
14 september 2022 – Sociaal Culturele Dag
KBO Kring Land van Cuijk
7 oktober 2022 – Modeshow – 10.00 uur
16 november 2022 – Ontmoeten
14 december 2022 – Kerstviering “Café-zaal
De Spijker”

50Plusbeurs
Datum; 13 – 17 september 2022
Locatie; Jaarbeurs Utrecht
Tijd; 10.00 – 17.00 uur
Kassaprijs € 20,00 in voorverkoop € 2,50
korting Voor meer informatie; www.50plusbeurs.nl

Café Brein Land van Cuijk
Datum; Maandag 12 september 2022
Locatie; Bibliotheek Cuijk
Tijd; 19.30 – 21.30 uur
Themabijeenkomst; NAH [Niet-aangeboren
hersenletsel] en [terug naar] werk
Voor meer informatie en reseveren; www.
biblioplus.nl/cafebrein of 0485-583500

Leefbaarheidsfestival
Een inspirerende middag waar bewoners en
gemeenten elkaar ontmoeten en initiatieven
en ideeën over leefbaarheid in onze dorpen
samenbrengen.
Datum; Maandag 03 oktober 2022
Locatie; Sint Lambertuskerk – Beers
Tijd; 16.00 – 21.00 uur
Voor meer informatie www.
gemeentelandvancuijk.nl/cultuurvisie
Aanmelden kan tot 14 september 2022
– gemeente@landvancuijk.nl o.v.v.
cultuurvisie

Vrijwillige chauffeurs gezocht!
SWOC ziet het aantal hulpvragen om
vervoer stijgen en zijn dan ook hard op
zoek naar mensen die ouderen willen
rijden naar activiteiten. Uiteraard met
kilometervergoeding.
Afspraken in overleg. Aanmelden; via
infobalie 0485-574440 of infobalie@
swocuijk.nl

Websites
Fraude voorkomen; www.rabobank.nl/
veiligbankieren
www.veiligbankieren.nl
en www.rabo.nl/cybercrime om webinar terug
te kijken
Pelgrimstocht door
Brabant; www.caminobrabant.nl
Kan je wel wat extra
hulp gebruiken bij de
zorg van een ander?
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www.hello247.nl
Langer zelfstandig thuis wonen met aanvullende mantelzorg ondersteuning? www.
zorgmies.nl biedt thuishulp aan ouderen en
gezinnen in heel Nederland.

Telefoonnummers/mailadressen
Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418
Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek - tel. 0485
– 314055 - nvdbroek17@gmail.com
Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966
mlanen5@gmail.com
Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787
ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com
Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485
- 321869
Huisartsenpost: tel.0900-8880
Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst
09.30 – 11.30 uur]
KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893
kbobeerslinden@gmail.com
Sociaal Kernteam – 0485-396783
Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@
sociom.nl
SWOC/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de
informatievoorziening van SWOC en KBO alsook van
Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk.
Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 4] – infobalie@
swocuijk.nl
Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie]
Openingstijden; Maandag 09.30 – 13.30 uur
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
SWOC – samenstelling bestuur
Voorzitter; Gert Thijssen
Secretaris; Truus Gerrits
Penningmeester; Paul Taanman – penningmeester@
swocuijk.nl
Bestuurslid / sector activiteiten; Johan van Hoof sectoractiviteiten@swocuijk.nl
Bestuurslid / sector ondersteuning - Geert Thijssen
Bestuurslid / sector welzijn – Jeanne Bardoel
SWOC Wonen-Welzijn-Zorg:
Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 –
574440 – menu; optie 1
IBB [Individuele Belangenbehartiging] –
ouderenadviseurs – cliëntondersteuners –
thuisadministrateurs – belastinginvullers;
Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500
Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje
Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440
Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met
Hofmans Catering
tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren;
Nelly van den Broek - 0485-314055
Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772
Theo Zimmermans - 0485-315353
Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803
Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00
uur]
info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl
VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Rietje HendrixHuberts – tel. 06-10506695
Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot –
tel. 06-53632291
Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Priks ervice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt –
afspraak verplicht.
Online; www.maasziekenhuispantein.nl/
afsprakenagenda-bloedafname
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en
16.30 uur – 06-20240544
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Hallo, ik ben
Stijn Derks en
ik ben 4 jaar
oud.
Ik woon samen
met mijn papa
en mama ( Bart
Derks & Anneke
Hendriks ) op
de windpeluw
9.
Hier woont
ook mijn kleine
zusje Maud
van bijna 2 jaar
oud.
Ik zit sinds dit jaar april op
school en het meeste speel ik
daar met de Lego.
Tijdens het buitenspelen op
het schoolplein, vind ik het ook
heel leuk om met alle kindjes te
spelen of te kletsen.
Als ik thuis kom van school, dan
ga ik vaak weer verder bouwen
met de Lego en Duplo.
Ik maak hervan dan ook hele
creatieve monsters en race wagens van.
Als het mooi weer is, vind ik

Nieuwe ontmoetingsgroep: Leuk da ge d’r bent
Eind juli is een nieuwe ontmoetingsgroep voor regio Land van
Cuijk ontstaan. Dames en heren
in de leeftijd van 25 tot en met
40 jaar leerden elkaar voor de
eerste keer kennen. De initiatiefneemster verwelkomde elf
nieuwe mensen in café de Bond
in Cuijk.
Volop ideeën en een prettige
sfeer
Na een voorstelronde werd een
flipover vol geplakt met postits waarop ideeën stonden om
het leuk om tenten en hutten te
te gaan ondernemen met de
maken in de Tuin.
groep. Van geocaching tot terVerder ga ik ook heel graag naar rasje pikken en van bioscoop
alle opa’s en oma’s om daar te
tot samen op vakantie kwamen
helpen.
op het papier voorbij. Deze en
Ook zet ik daar graag alles op z’n andere ideeën kunnen via een
kop en natuurlijk ruim ik daarna WhatsApp groep voorgesteld
( bijna ) alles op.
worden als groepsactiviteit of
Als papa en mama mij vragen
in een kleinere setting. Nieuwwat ik later wil worden, dan zeg
komers kunnen, eventueel met
ik: muziekman en pipo de clown. ondersteuning, bij een volgende
Maar dat laatste ben ik eigenlijk activiteit aansluiten. Al was het
al.
begin enigszins onwennig, de
Kopij aub inleveren vóór gasten bleven gezellig kletsen
10 september na afloop. “Een leuke avond

Soof
Ik ben Soof, een bordercollie van 5 jaar oud.
Wat vind ik allemaal leuk…….tja
wat niet !
Mijn favoriet is toch wel met al
mijn baasjes naar het strand.
Daar kan ik lekker luieren,
spelen en zwemmen (nouja…
pootje baden). Ook wandelen
staat hoog op mijn lijstje. Ik
heb pas nog van het Katwijkse
strand naar Scheveningen gelopen en ook weer terug. Dat was
een feest! In Beers wordt ook
veel gewandeld, lekker langs
het water of naar het bos. Na
zo’n wandeling staat mijn eten
klaar en ga ik lekker even een
dutje doen zodat ik snel weer
met de kids kan spelen. Ook dit
vind ik leuk !

Stijn

met een prettige sfeer”, deelt de
initiatiefneemster met opbouwwerker Linda Custers van Sociom.
Zij hebben dit initiatief samen
vorm gegeven en zijn blij met
deze start.
De naamgeving “Leuk da ge
d’r bent” komt van de initiatiefneemster en zegt veel over
de groep. Wil je meer weten
over deze groep? Neem voor
meer informatie contact op met
Linda Custers, tel. 06 89973501 of
lindacusters@sociom.nl

Wat soms wat lastig kan zijn is dat ze mij vaak een bijnaam geven…..
zo noemen ze mij tegenwoordig snitzel ( vraag me niet waar dit
vandaan komt…..ik weet het niet! Dus dan wil het nog wel eens
voorkomen dat ik wat minder luister. Maar over het algemeen luister ik goed.
Nou dat was het wel zo’n beetje, meer
doe ik eigenlijk niet. ( want ik kan niet
koken of huishoudelijke taken verrichten,
ik lig meer in de weg, haha.
Graag wil ik Max uitnodigen om ook een
stukje over zichzelf te schrijven.
SOOF
Kopij aub inleveren vóór 10 september

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek
www.leolinderszwembaden.nl

tel. 0485 - 31 80 09
september 2022
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Speciale wandeling door
De Heeswijkse Kampen Cuijk

Gedicht

weer boeit”.

Wil jij meer te weten komen over
de beplanting in plantsoenen,
parken en tuinen?
Neem dan op woensdag 14 september 2022 vanaf 14.00 uur
deel aan een wandeling door de
Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen.
Natuurgids Arie van Hees van
IVN De Groene Overlaat heeft
een mooie route uitgezet en
vertelt graag meer over wat er
tijdens deze 2 uur durende excursie te zien is.
Het speciale aan deze wandeling is dat de deelnemers vragen

kunnen stellen over de beplanting die ze tegenkomen in gemeentelijk plantsoenen, parken
en in diverse tuinen. Wat is het
nut van bomen en planten in
woonwijken? Wat zijn de kenmerken van deze planten? Kunnen ze goed tegen droogte? Zijn
ze geschikt voor in mijn tuin?
De gids is de vraagbaak en probeert er samen met de deelnemers een boeiende wandeling
van te maken met in het achterhoofd het gezegde: “Alles wat
groeit en bloeit en ons steeds

Praktische informatie
- De wandeling is op woensdag
14 september 2022 van 14.00
uur tot 16.00 uur
- Het begin- en eindpunt is
vlakbij de “Heeswijkse heuvel”
tegenover Bostulp 21 te Cuijk
- Draag goed schoeisel en de
route is ook rolstoelvriendelijk
- Aanmelden vooraf is verplicht.
Dat kan tot en met zondag 11
september 2022 op e-mailadres: natuurwandelingen@
ivn-cuijk.nl
- Degenen die zich aanmelden
krijgen uiterlijk maandag 12
september bericht of ze wel of
niet kunnen deelnemen.
- Indien je er behoefte aan hebt,
neem dan zelf iets te drinken
mee
- Deelname is gratis maar een
vrijwillige bijdrage wordt zeer
op prijs gesteld
- Nog vragen?
Stel ze op
natuurwandelingen@
ivn-cuijk.
nl of 0614641745

Gefelicitaart
verricht. Jan is ook iemand,
die zich altijd flexibel opstelt
en
daarom juist goede contacten heeft met de diverse vaste (sport)verenigingen zoals volleybalverenging Volt, Habouch (de sportschool op het
gebied van kick- en taiboksen), zaalvoetbalvereniging De Volhouders, maar ook met de ouderengym en de basisschool. Ook in het Trefpunt
verricht Jan ondersteunende werkzaamheden.
Jij staat en stond altijd klaar om bij evenementen (denk bijvoorbeeld aan de Kloosterfeesten)
je prettige contacten te tonen . Zoals hierboven
al geschetst kunnen we Jan het beste als volgt
karakteriseren: flexibel, gezellig, teamspeler,
meedenkend.
Jan, proficiat met je 25-jarig jubileum.! Bedankt
voor de fijne samenwerking!!

Deze maand gaat de taart van onze buurtmarkt naar Jan Zwiers. Jan is precies 25 jaar
beheerder van sportzaal “De Kloosterhof”. Jan
is iemand die met veel enthousiasme zijn werk
DE

DORPSCOURANT
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Tropisch
ongewoon heet
zelfs
heter dan heet
overdag
en in de klamme
nacht
je droomt van koelte
benijd koelkast dingen
ijsthee
koud biertje
diepvries ijsje
proost
hou vol
Cor Toonen ©
Cuijk, augustus 2022

Parochiële zaken:
Voor persoonlijk contact is pastoor
Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk,
tel. 312555 of per Mail th.lamers@
martinuscuijk.nl
Ook kan men vragen naar kapelaan
pater Callistus Offor of kapelaan
Henk Jansen voor een persoonlijk
contact, of bij noodgevallen zoals
zieken zalving en melding van overlijden.
Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat door verwezen.
Het secretariaat – Parochiecentrum –
Pastorie is gevestigd in de Kerkstraat
10. 5431DS Cuijk. Tel. 0485-312555.
Email; info@ martinuscuijk.nl
Bank, Parochie H. Martinus, NL 67
RABO 0177 4932 32
Of Gemeenschap Beers H. Lambertus;
NL 72 RABO 0105 2046 68
Misintenties kan men schriftelijk
opgeven, men zorgen ervoor dat het
duidelijk leesbaar is en voorzien van
€.12,50 per intentie. Inleveren bij Harrie van Haren Gildeweg 30 te Beers.
tel. 314333.
Voor ’n Doopviering een Huwelijks- of een Jubileumviering contact
opnemen met secretariaat.
Klokluiden voor overleden familielid;
Harrie van Haren. 314333
Beheer Kerkhof; Sjaak Vromans
312207
september 2022

H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

September

Kerkberichten. sept. 2022
Van de H. Lambertus kerk van Beers.
Parochie H Martinus te Cuijk.
Beste medeparochianen., hier zijn weer de
kerkberichten voor de komende maanden,
september en oktober. De diensten zijn op
zondagmorgen om 9.30 uur. Dit alleen op
de 1ste en 3de zondag van de maand. Er
zijn nog mensen die niet weten dat men
niet onder de toren naar binnen kan , maar
de zij ingang van de kerk moeten nemen.
De diensten zijn op:
Zondag 4 sept.
Zondag 18 sept.
Met Gemengd koor.
Zondag 2 oktober.
Zondag 16 oktober. Met Gemengd koor.
Na de dienst is er gelegenheid voor ’n kop koffie of thee en een Gezellig samen zijn om eens goed te buurten en zo weer op de hoogte
te zijn van Beerse nieuws.
Zondag 14 augustus hebben wij weer de Jaarlijkse Maria Hulde
gevierd bij de Mariakapel aan de Heuf in Beers.
Met trommel geroffel arriveerden het St. Antonius Gilde in vol ornaat de Maria kapel toegewijd aan Maria, Moeder van God, Koningin van de Vrede, ingewijd op 15 augustus 1942 nu 80 jaar geleden.
We werden welkom geheten door Cas de Quay Junior met ’n klein
woordje geschiedenis over de kapel met daaraan sluitend de oorlogstijd waarin dit kappelletje is gebouwd. Dat het heel belangrijk is
dat we stilstaan bij de Wereld Vrede en al die oorlogen op de wereld
maar vooral de oorlog in Oekraïne zo kort bij.
Hierna kreeg Pastoor Theo Lamers het woord en ging voor in de
dienst van het Gebed, bij gestaan door kapelaan Henk Janssen en
pastoor Schaepman van de Parochie Grave.
Het Gemengd koor verzorgden de gezangen en als einde van de viering gaf het Gild ‘De Vaandel Groet’ ter Ere van God en Vaderland.
Cas de Quay sloot de bijeen komst met ’n dankwoord aan iedereen
en nodigde vele uit voor ’n versnapering in de tuin.
Het bezoek op deze dagen wordt ook langzaam minder, het grootste
gedeelte zijn oudere en vallen het eerst uit en de aanwas door de
jongere is zeer gering. Het sociale contact wat de bezoekers hebben
voor en na de viering is zo groot en belangrijk voor de gehele Geloofsgemeenschap en dat gaat zo ook verloren.

Met hart en ziel
betrokken
www.fioreuitvaartzorg.nl
september 2022

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00
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1 sept - P
 rijsrikken - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30
uur
4 sept HBV 1 - VCA 1, 14.30 beker
7 sept - KBO Busreis - Floriade - Almer
8 sept - Kienen - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30 uur
11 sept Vios’38 - HBV 1, 14.30u, beker
13 sept Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan
de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske
14 sept KBO Sociaal Culturele Dag KBO Kring Land van Cuijk
14 sept IVN Wandeling door de Heeswijkse Kampen Cuijk. 14.00
- 16.00 uur
15 sept Prijsrikken - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30
uur
18 sept Hapse Boys 1 - HBV 1, 14.30u, beker
18 sept Open Beerse schietkampioenschappen geweerschieten
22 sept - Kienen - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30 uur
25 sept Gemaal Van Sasse Grave gratis geopend, van 11-16u
25 sept Start competitie, HBV 1 - VV Achates
27 sept Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan
de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske
29 sept P
 rijsrikken - Ontmoetingsruimte Trefpunt - 13.30 - 16.30
uur

Oktober
2 okt Juliana MIll 1 - HBV 1, 14.30u
7 okt KBO Modeshow, 10 u
9 okt HBV 1 - SES 1, 14.30u
11 okt O
 ud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan
de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske
?? okt - KBO Ontmoetingsdag
16 okt. Festilent 1 - HBV 1, 14.30u
25 okt Oud papier Burg. v.d. Braakplein15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan
de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske
30 okt. HBV 1 - Fc de Rakt 1, 14.30u

November
8 nov Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan
de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske
16 nov - KBO Bezoek Politiebureau
22 nov Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan
de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

Gezocht!
h
GezocTIMMERMAN
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AANNEEM-, TIMMER&
ONDERHOUDSBEDRIJF
AANNEEM-, TIMMERAANNEEM-, TIMMER& 0485 - 320790
&
ONDERHOUDSBEDRIJF
ONDERHOUDSBEDRIJF
INFO@CLAASSENBOUW.NL

TIMMERMAN
TIMMERMA

0485 - 320790
0485 - 320790
INFO@CLAASSENBOUW.NL
INFO@CLAASSENBOU

Wijkaccommodatie ’t Trefpunt
Burg van de Braakplein 2
5437 DA Beers

> Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak

> Met/zonder verwijzing
> Aan huisbehandelingen

Verkrijgbaar van maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur bij de receptie van
Landgoed de Barendonk

tel. 0485 316 436
email: receptie@barendonk.nl

�rnrrID)�

Voor aanmelding

0485-321869
of

www.fysiotherapietheunissen.nl
Cuijk – Beers - Vianen

Voor al uw feesten,
bruiloften, private diners
& events.
Jan Hendrix - 06 543 004 92
Kerkeveld 2 - 5437 BH Beers
info@lambertuskerkevents.nl www.lambertuskerkevents.nl

