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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

16 oktober 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 17 10 oktober 2018

Lees verder op pagina 2...

Onze kerk wordt leeggehaald door parochie MMvdK

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,

Zeer veel gesprekken hebben 
wij afgelopen jaren, als Stich-
ting Laurentius Vierlingsbeek, ge-
voerd met het inmiddels op de 
voorzitter (pastoor van der Sluis) 
na afgetreden bestuur van de 

centrale Parochie MMvdK. Wij moesten bewijzen 
dat onze plannen haalbaar waren, wat moeilijk is 
als je niet de kans krijgt. In onze gesprekken hebben 
wij altijd de mening verkondigd dat zowel kerkge-
bouw als sacrale voorwerpen, moreel, historisch en 
financieel aan Vierlingsbeek/Groeningen behoren en 
dus op eniger wijze in Vierlingsbeek zouden moeten 
blijven.

Wij hebben altijd verkondigd dat de sacrale voor-
werpen, (vaak geschonken) aan Vierlingsbeek/
Groeningen behoren. Het parochie- bestuur heeft 
dit altijd categorisch ontkend en afgewezen. “Eens 
geschonken blijft geschonken (aan de centrale pa-
rochie)!” Afgelopen juli hebben we nog een gesprek 
gehad met pastoor Van der Sluis waarin we hebben 
aangegeven, dat met name de Calvariegroep (het 
grote kruis met de twee beelden voor in de kerk, zie 
foto), in Vierlingsbeek moet blijven daar deze groep 
al sinds begin 16e eeuw in Vierlingsbeek is.

Ook hebben wij de mogelijkheid aangedragen dat 
veel voorwerpen en met name de Calvariegroep in de kapel onder de toren alsook op de eerste verdieping 
in de toren in een aangepaste ruimte zou kunnen worden ondergebracht . 
In antwoord op ons overleg, hebben we onlangs van het huidige / tijdelijke bestuur een brief ontvangen met 
daarin de mededeling dat het Laurentiusbeeld en de 8 houten beelden, die aan de pilaren hangen, in de ka-
pel onder de toren mogen blijven of daar heen mogen. 
De rest, ook de Calvariegroep, gaat weg uit deze kerk! Onderbouwing van de parochie: alles is eigen-
dom van de kerk en de kerk bepaalt wat er mee gebeurt. Aan emotionele, historische waarde voor de paro-
chianen, heeft men geen boodschap, ergo de kerk wordt nagenoeg 100% leeggehaald dus ook de stenen 
communiebanken en de kerkbanken. Dit kan op korte termijn gaan gebeuren. Op het moment dat het kerk-
gebouw leeg is, wordt een traject van verkoop van het gebouw ingezet. 

Wij betreuren het ten zeerste dat we niet alle kerkelijke spullen in Vierlingsbeek kunnen behouden. Met 
name de Calavariegroep (zie foto) ligt ons na aan het hart. Het behoort sinds de 16e eeuw aan Laurentius-
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Van de Redactie:
 Met betrekking tot de maand oktober kan 

iedereen wel wat opnoemen of vertellen...
 Dit vullen wij aan met: Stoptober, Pink 
 Ribbon, Bokbier, Oktoberfeesten, Klok 
 verzetten, Woonmaand, Modemaand!
 40 jaar kastelein: Jan Nillesen, de 4e gene-

ratie Nillesen die in Concordia achter de 
tap staat. Proficiat Jan!

 Helaas hebben we tegelijkertijd afscheid 
moeten nemen van een andere kastelein: 
Kees Vloet van de Wildeman. We wensen 
Daniël, Marga, Jeroen en de rest van de 

 familie veel sterkte toe. 
 Lief en leed, vreugde en verdriet,                                    

(sport-)prestatie, presentatie, geboorte, 
 jubilea... kortom DORPSNIEUWS over/

van Uzelf, (klein-)kinderen, (groot-)ouders... 
(ook) daarvoor is Globaal. U mag het ons 
mailen!.

 Niet commercieel: kosteloos!  

...vervolg van pagina 1

kerk Vierlingsbeek toe. Het heeft de beeldenstorm 
en diverse oorlogen  doorstaan. Wat een treurig-
heid om te zien hoe het nu Vierlingsbeek zal gaan 
verlaten.  

Ondanks deze deceptie blijven wij ons inzetten om 
het kerkgebouw ten dienste van de bevolking van 
Vierlingsbeek in handen te krijgen. Wij blijven het 
kerkbestuur en bisdom er op wijzen hoe er voor-
beelden zijn waarbij het kerkgebouw ruimer ten 
dienste  kan staan ten behoeve van de dorpsbe-
woners met behoud van het goede wat binnen een 
kerk ook kan zijn.

Vierlingsbeek, Groeningen, we hebben één ze-
kerheid, de kerk gaat leeg en alles verdwijnt uit 
deze kerk. Een klein aantal spullen blijft dan nog 
in de torenkapel. “Gelukkig hebben we de foto’s 
nog”. Op de site www.Vierlingsbeek-Groeningen.nl 
staan een 200tal foto’s van de te gaan verdwijnen 
of reeds verdwenen voorwerpen. 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek

AGENDA

2018
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
12 okt Gryphus: cabaret: ANNE & LISA; 
  WELTSCHMERZ (try-out); zaal open:   
  20.30 uur
13 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
20 okt Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond
21 okt    Herdenking evacuatie Kapel op de Weerd,
  aanvang 15.00 uur
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Bierfest
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
2 nov Gryphus: cabaret: ANDRÉ MANUEL;
  DREEJKLEZOEW (try-out); zaal open:   
  20.30 uur
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
3 nov Concordia: Austerity 60,70 rock/pop 
  coverband o.a. leadzang Hans Coolen;   
  aanvang 21.00 uur entree vrij
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(ess)enbal in Concordia
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
16 nov Gryphus: Open podium; TALENTENTUIN; 
  zaal open: 20.30 uur
18 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
  Groeningen
24 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 dec Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN; 
  IN DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
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16 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
29 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
2019
5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
19 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY; 
  FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek  
  ervoor geeft"
26 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
22 en  CV de Keieschieters: 
23 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
23 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal 
  in ‘t Joffershof
3 t/m 
5 mrt CARNAVAL
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
  EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
  DINGEN DOET (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 en  RKVV-Volharding:  
3 apr Jaarlijkse bloemenactie
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m.
26 mei JOC  Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890

25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

20 september zijn onze leden van korfbalvereni-
ging DES langs de deuren geweest om bloemen 
te verkopen. Mede dankzij het mooie weer kij-
ken we terug op een geslaagde actie. Bij deze 
willen we dus alle kopers bedanken voor het 
steunen van onze bloemenactie. Dankzij jullie 
steun hebben we weer een mooi bedrag opge-
haald voor de club. Ook de leden en ouders die 
weer hebben meegeholpen: hartelijk bedankt! 

Bestuur Korfbalvereniging DES

Geboortestenen

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool 
staan voor een bepaalde maand in het jaar. 
Elke geboortesteen heeft zijn eigen unieke doel 
en betekenis, bijvoorbeeld geluk of een goede 
gezondheid. Geboortestenen zijn meestal ver-
werkt in sieraden, maar het bezit van het mine-
raal zelf is net zo speciaal en misschien zelfs 
nog bijzonderder om cadeau te doen. Ontdek 
wat de krachten zijn van de mystieke geboorte-
stenen en wat ze betekenen voor degene die in 
de bijbehorende maand jarig zijn.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Oktober                                                   
Toermalijn en opaal zijn de stenen voor oktober.
Deze edelstenen bieden onbeperkte mogelijkhe-
den, omdat de één in alle kleuren van de regen-
boog voorkomt en de andere in allerlei blauwtin-
ten. 

Toermalijn steen

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten 
(rikken of jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte wel-
kom van 14.00  tot 16.00 uur.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof                                    
op vrijdag 12 en 26 oktober. Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:         
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur                                                      
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof       
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van  9.30 - 11.30 uur
 donderdag van  9.30 - 11.30 uur
 Info 631233

Fitness in fitnesscentrum van Dongen  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur  
  Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof   
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof
             donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof 
 vrijdag van   9.15 - 10.15 uur   
 en  van 10.30 – 11.30 uur                                                        
 Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 u.                             
  Info 632028

Voor meer info kijk op onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

Fietstocht KBO 20 september 2018
Op de laatste zomerse dag van dit jaar hebben we 
met 32 leden van onze KBO een prachtige 
fietstocht gemaakt. 
Vanaf Herberg Thijssen vertrokken we in 2 groepen 
door bos, langs heide en over rustige landwegen 
om te genieten van het prachtige Brabantse en 
Limburgse landschap.
Een tocht van ruim 35 km.
Halverwege de route stond bij ´Minicamping 
Heide´  in Heide/Venray de koffie met vlaai al op 
ons te wachten. Ook daar was het op het terras 
genieten van ons drankje en de zon. En natuurlijk 
was er ook tijd om even bij te praten. 
Na deze welverdiende rust ging de tocht verder 
en ook weer langzaam huiswaarts. Even na vijven 
kwamen we weer voldaan in Vierlingsbeek aan. 
Een betere afsluiting van de zomer hadden we ons 
niet kunnen wensen.
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KBO bezoekt Tweede kamer Den Haag.
Op 26 september vertrok voor de tweede maal 
een groep KBO-ers naar Den Haag voor een be-
zoek aan de Tweede Kamer. In Tiel werd gestopt 
voor een kop koffie/thee en appelgebak.
Na aankomst in Den Haag stond een lunch voor 
ons klaar bij restaurant Millers.
Na deze lunch werden we in de Tweede Kamer 
door de security geloodst en werden alle tassen 
en jassen opgeborgen in kluisjes.
De groep werd in tweeën verdeeld en door de gid-
sen werden we een beetje wegwijs gemaakt in de 
wirwar van gangen en zalen in de Tweede Kamer. 
We bezochten de Handelingenkamer, waar alles 
wordt bewaard, wat in de Eerste en Tweede 
Kamer wordt gezegd. Een prachtige zaal. 
We woonden op de publieke tribune een debat bij 
en namen plaats in de commissiekamer van het 
CDA. Eén groep heeft een kort gesprek gehad met 
René Peters van het CDA, de andere groep heeft 
Eric Ronnes even gezien. Deze moest weer snel 
weg, omdat hij in een commissievergadering zat.
Na het bezoek in de Haag, zijn we gaan uitwaaien 
in Scheveningen. Het zonnetje was ons goedge-
zind. Het was heerlijk weer. De KBO kan terugzien 
op een geslaagde dag.

KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
verwelkomt 400STE lid
Op 29 september werd in gemeenschapshuis 
Joffershof de Dag van de Ouderen georganiseerd.
Voorzitter Jan Spee opende de middag met 
aandacht voor de toekomst van de ouderen, het 
onderhouden van contacten en voorkomen van 
eenzaamheid.
Het jaarprogramma van de KBO zal voor de 
ouderen een goed aanbod blijven bieden om met 
elkaar in contact te komen.

Verheugd kon worden meegedeeld, dat KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen het 400ste lid heeft 
ingeschreven. Het echtpaar Gé en Willemien Ebben 
meldden zich kort voor deze dag aan als lid en Gé 
werd als 400ste lid verwelkomd.
KBO verraste Gé met een flesje wijn en Willemien 
ontving een mooie bos bloemen. 
Onze KBO blijft groeien waar het bestuur erg trots 
op is.

Onder het genot van een kopje koffie, thee en een 
stukje vlaai en een drankje werd de middag ver-
der opgeluisterd door het duo Gaston en Leo van 
Pret-Roulette uit België.
Zij wisten de sfeer goed te raken met sketches en 
liedjes.
We kunnen terugzien op een goed geslaagde en 
sfeervolle Dag van de Ouderen.

Herdenking van de evacuatie bij 
de kapel op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op 
zondag 21 oktober om 15.00 uur bij de kapel 
op de Weerd in Maashees. 
Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele 
mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omlig-
gende dorpen nadat ze door de strijdende par-
tijen uit hun huizen verdreven waren.
De bevolking leefde in die dagen in het bos op 
de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken 
en stro. De burgers moesten aanzien hoe de 
nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op deze plek een kapel 
gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de 
evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.

Berichten uit het veld

Het is weer voorbij die mooie zomer! Gerard Cox 
zong het al ongeveer 20 jaar geleden.
Nou, het was meer een hete zomer. Mens en dier 
zuchtten onder de tropische temperaturen. Ook de 
vogels hadden er last van. Ze konden met moeite
water vinden om te badderen en te drinken en 
hielden zich opvallend rustig. De hete en droge 
zomer in geheel Europa is er volgens mij mede de 
oorzaak van dat de trek naar het zuiden dit jaar 
eerder op gang is gekomen.
Eind augustus zaten we bij onze overburen in de 
tuin te genieten van de avondzon, toen er plotse-
ling een groep van 20 ooievaars kwam overvliegen 
richting het zuidwesten. Langzaam dalend zagen 
we ze achter de horizon verdwijnen.  
Op een heldere avond begin september stond ik 
door het dakraam naar de lucht te kijken. Plotse-
ling vulde de lucht zich met boerenzwaluwen en 
huiszwaluwen. Als donkere vlekjes cirkelden ze 
boven Vierlingsbeek ondertussen happend naar 
insecten. Het werden er steeds meer. Het gehele
luchtruim was gevuld met duizenden buitelende 
vogeltjes. Het was een indrukwekkend schouw-
spel. Zo massaal had ik de zwaluwentrek ook nog 
nooit gezien en al helemaal niet zo vroeg in sep-
tember.
Inmiddels is nu ook voor mij het vogeltelseizoen 
begonnen. Gedurende een half jaar mag ik de vo-
gelstand rondom Vierlingsbeek weer in de gaten 
houden. Tijdens de eerste telling medio september 
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werd ik al meteen verrast door enkele leuke waar-
nemingen. Bij de bijna opgedroogde vennen tus-
sen Maashees en Smakt zag ik een Watersnip en 
een Witgatje. Deze laatste vogel had ik in deze 
contreien al lang niet meer gezien.

Witgatje

De naam "Witgatje" is heel toepasselijk maar tege-
lijk ook een beetje ordinair. Het beschrijft wel pre-
cies de kenmerken van deze steltloper. 
Het Witgatje heeft een mooie witte onderbuik en 
in de vlucht is de witte stuit met de contrasterend 
zwarte staartbanden duidelijk te zien. 
Witgatjes broeden in het hoge noorden van 
Europa en overwinteren rond de Middellandse 
Zee. Een groot deel van de Witgatjes trekt door 
Nederland. In tegenstelling tot andere steltlopers 
hebben ze de voorkeur voor zoetwater plassen en 
beken. Tijdens dezelfde telling hebben zich ook 
weer 2 ijsvogels laten zien. Bij de Warmeer en 
langs de Molenbeek. Als blauwe flitsen scheerden 
ze over het water. Ik blijf het schitterende vogels 
vinden.
De komende weken zal de vogeltrek zeker nog 
toenemen. Het is een tip om bij mooi weer en 
weinig wind uit het oosten of noord-oosten tegen 
de avond de lucht in de gaten te houden. Wellicht 
ziet u dan de eerste groep kraanvogels al overtrek-
ken richting het zuiden.

Ton van den Berg
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e Singers Vrouwen Kleinkoor uit 
Laren organiseert jaarlijks een 
koorweekeinde ergens in het 
land. Dit jaar komt het koor 
opnieuw - na twee feestelijke 
concerten in 2006 en 2007 - naar 
Vierlingsbeek en geeft op za-
terdag 13 oktober tussen 16.30 

en 17.30 uur een fraai middag-concert in het Ko-
ningskerkje in Vierlingsbeek. 

Achttien prachtige dames zingen bijzondere, 
mooie, speciaal op maat gemaakte klassieke mu-
ziek van lang geleden tot modern, onder de en-
thousiaste muzikale leiding van Ebo Roek. Het 

Mogen wij een paar minuten 
van je tijd?
 
Stel,
Je komt vermoeid terug van je werk.
Je neemt afslag 7 richting Vierlingbeek of rijdt van-
uit Vortum over de Groeningsestraat richting 
Groeningen.
Het begint een beetje te motregenen en de dorre 
bladeren plakken aan de voorruit van je auto… Uit 
je radio schalt een droevig deuntje dat je niet eens 
herkent… Stiekem maak je je al druk of je van-
avond wel toekomt aan de klusjes thuis…
 
In de verte zie je opeens iets.
Het wappert in de harde wind.
Het is kleurrijk, vrolijk, warm!
Het doet je in één klap vergeten dat het motregent, 

dat je vanavond nog klusjes moet doen!
Aan elke woning hangt een kleurrijke vlag!
En dan voel je het: Je bent weer thuis in 
’t Keieschietersriek!
 
Zie je het voor je? Dan ben jij zojuist veranderd van 
een inwoner van Vierlingsbeek of Groeningen naar 
een Keieschieter in hart en nieren!
 
Wil jij er mede voor zorgen dat alle Keieschieters 
elke dag in de weken vóór en met carnaval zo’n 
warm onthaal hebben?
Teken je dan nu in voor de voorverkoop van de 
nieuwe carnavalsvlaggen. De vlaggen worden per 
stuk aangeboden voor € 18,00. Let even op:
intekenen betekent ook betalen én afnemen!
Tot 15 november 2018 kun je je intekenen en dan 
zorgen wij ervoor dat jij op tijd je vlag in huis hebt.

Bestellen kan via: www.dekeieschieters.nl
Alvast bedankt voor je hulp om dit beeld te verwe-
zenlijken!

Namens CV De keieschieters Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Rob van Berlo
Secretaris.
Schepenbank 1
5821 GA  Vierlingsbeek
06 57518055
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thema van het koorweekeinde is dit jaar dui-
zend-en-een-nacht en daarom kunt u luisteren 
naar vocale muziek door de eeuwen heen waar-
bij het draait om het verhaal dat met de muziek 
wordt verteld. Een klein uur fijn genieten als af-
sluiting van de zaterdag, van harte aan te raden.                        
Toegang is gratis, u bent van harte welkom!

Plat praote 17

In gesproken taal wordt vaak gebruikt gemaakt van 
woorden die in de taboesfeer horen. Met name 
woorden van geslachtsdelen of grof klinkende 
woorden. Ze versterken de emotie. B.v. Klootzak! 
Dat is zwaar kloten! Hij snapt er de ballen niet van! 
Lig niet zo te zeiken! Da’s echt kut! Hij verneukt de 
boel. Ik vind er geen reet aan! Goed pissig zijn! 
Stront aan de knikker! Ja schijt!
In ons dialect komen we dit verschijnsel ook tegen.
B.v. Ik vuul mej zwaor bezèkt! (opgelicht)     
Strôônt wie het ôw geschete? (diep vernederende 
opmerking) 
Ik bin zeiknat! 
Strôôntvervèlend zien! 
Pissig zien! 
Iemand in de zeik zette! (iemand voor schut zetten) 
Schietschouw zien. (doodsbang zijn)
Gènne nagel hebbe um ow kôônt te krabbe! 

Rijvereniging Valentinus  
Vierlingsbeek.

U steunt ons al jaren met het brengen van
oudijzer. Dit vinden wij heel fijn.

Wat we niet fijn vinden is dat mensen ons 
opzadelen met overig afval. Dit moeten wij 
apart afvoeren, en dit brengt voor ons extra 
kosten met zich mee. Hierdoor leveren wij een 
flink deel van de opbrengst in, wat natuurlijk 
niet de bedoeling is.

Bij de container (op het erf van Staaiweg 25), 
hangt een instructiebord, bekijk dit a.u.b. goed 
en blijf ons vooral steunen.

De openingstijden zijn als volgt: 
maandag tot en met zaterdag 
vanaf  8.00 uur- zonsondergang 
(uiterlijk tot 20.00 uur).

Een vriendelijke groet van PSV Valentinus.

(straatarm zijn )
 
Rein Verhoeven

Ken je dialect.

“Lôt dè mar efkes betéje.”

“D’n dieje is zô traog as dikke strôônt!”

“Gèf mej ‘s ’n verket!

“Des ‘ne schraolen herring!”

“Zal ik ôw ‘s ’n tas koffie inschudde?”

“Wej hebbe ze in de tès!”

“Gèn spatjes hebbe wà?”

“Mèrge goi ik d’n hof umspaaje!”

“Wat binde toch ‘ne smiecht!”

“En dègge bedankt ziet dè wètte!”

De betekenis staat een eindje verderop.

Op maandag 24 september hadden 
wij een prachtige boottocht over de Maas.

Met het mooie weer, het lekkere eten en 
de gezellige muziek was het een mooie dag.   
Onze gasten en onze vrijwilligers waren zeer 
tevreden.
En wij hopen over twee jaar  weer te gaan 
genieten van zo’n prachtige  dag.  
       
Bedankt allemaal. 

Zonnebloem 
Vierlingsbeek Groeningen
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Eerste Bèks Bierfest in de startblokken 
Zalencentrum Concordia staat op zaterdag 27 oktober 
vanaf 20.30 uur in het teken van het eerste Bèks 
Bierfest. Dit bierfestijn, dat voorheen als Bèkse 
Biercantus op de dorpsagenda stond en onder die 
naam zes keer werd gehouden, wordt op touw gezet 
door een nieuwe werkgroep.  

Een andere organisatie betekent meestal ook nieuwe 
invloeden. Dat geldt inderdaad ook voor dit populaire 
feest in Vierlingsbeek, beaamt Kris Geurts. “Het 
uitgangspunt nog steeds om er door samen te zingen 
een sfeervolle Duitse avond van te maken, maar er zijn 
wat veranderingen doorgevoerd om het feest nog 
gezelliger te maken. Er komen, naast de vertrouwde 
lange bierbanken, nu bijvoorbeeld ook bierhangtafels 
achter in de zaal en de afterparty met dj Mark van 
Berlo krijgt een nog prominentere plek in het 
programma. Tevens kunnen de bezoekers bier drinken 
uit pullen in plaats van bekers of gieters en hebben we 
naast de liveband Thunk! ook ruimte gemaakt voor 
Otto’s uurtje, waarin door dj Bart Verberkt après-
skimuziek wordt gedraaid.” 

Ook hoopt de organisatie dat de bezoekers verkleed 
komen, vertelt Geurts. “Voor dit Bierfest mogen de 
bekende lederhosen en dirndls uit de kast gehaald 
worden, maar dat is zeker niet verplicht. Het 
belangrijkste is dat de liedjes niet alleen worden 
gezongen door de band op het podium, maar ook door 
de bijna 400 bezoekers in de zaal die een 
liederenbundel hebben ontvangen. Dat maakt ons 
bierfeest totaal anders dan veel bierfeesten in de regio. 
Ons Bèks Bierfest is eigenlijk een mix van een 
biercantus en een bierfeest.” Voor een extra lokaal 
muzikaal tintje zorgden een aantal bekende Bèkse 
gastzangers- en zangeressen, die samen met de 
liveband ook een paar nummers voor hun rekening 
nemen. Geurts weet het zeker: “Alle ingrediënten zijn 
weer aanwezig voor een ‘sehr schöne Abend’. 

De Bèkse Biercantus is ooit in het leven geroepen om 
inkomsten te genereren voor de Bibliobeek. Inmiddels 
worden er echter ook eventueel andere projecten, die 
de leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen 
bevorderen (via de Stichting Groevie), mee bekostigd. 
In Vierlingsbeek is dit feest inmiddels uitgegroeid tot 
een populaire traditie voor jong en oud. 

De deuren voor het eerste Bèks Bierfest gaan open om 
20.00 uur. Voor diegenen die er geen genoeg van 
kunnen krijgen, start aansluitend om 00.00 uur de 
afterparty, met muziek en zang, in het café. 

Meer informatie, onder meer over de kaartverkoop en 
het programma, staat op de website 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl. 
Foto: Archief Boxmeers Weekblad. 

De GEEST van BEEK wissel bokaal van 
DORPSQUIZ ‘K WÈT’T gaat naar Team 
Geurts wèt’t of toch nie 
De teams hebben tot het laatste moment gestreden om 
de eerste enige echte dorpsquiz ‘k Wèt’t te winnen. Op 
25 september hebben ze gezwoegd en geploeterd om 
de vragen te beantwoorden en aan alle opdrachten te 
voldoen. Daarna kregen zij het voor elkaar om maar 
liefst honderd bekende Nederlanders een filmpje in te 
laten sturen waarin het betreffende team succes werd 
toegewenst. Ook werden er voor de Grande Finale 
prachtige en overheerlijke cakes gebakken die door een 
deskundige jury kritisch zijn beoordeeld. 
Tijdens de Finale avond op 6 oktober werden alle quiz 
categorieën nog eens samenvattend toegelicht en de 
diverse filmpjes werden vertoond. Uit betrouwbare 
bronnen weten we dat het puntenverschil tussen de 
teams en vooral tussen de finalisten minimaal was. De 
eerste prijs ging naar Team Geurts wet’t of toch nie. De 

tweede prijs ging naar Team 
Familie Verbeeten en de 
derde prijs ging naar Team 
Groeningen. 

Wij bedanken iedereen die 
meegeholpen heeft om deze 
dorpsquiz mogelijk te 
maken. Het was geweldig! 
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14 oktober 2018, LEGO 
evenement in Overloon

In ‘De Pit’ te Overloon organiseert Dutchbricks 
een evenement rondom ’s werelds meest bekende 
bouwblokje LEGO.

Aan het woord is Barend Wouters, organisator van 
dit evenement in Overloon. We vroegen hem waar-
om een LEGO evenement?
‘Van jongs af aan ben ik gek op LEGO. Mijn oudere 
broer had diverse sets, dat vond ik geweldig, dat 
wilde ik ook. Dus na een Duplo periode kwamen 
er al snel LEGO sets met Sinterklaas en verjaar-
dagen. Als ik een brandweerauto had ging ik daar 
zelf een kazerne bij bouwen. Zag ik op tv Bob de 
Bouwer dan wilde ik dat nabouwen. Star Wars en 
noem maar op, het prikkelde mijn fantasie om zelf 
aan de slag te gaan. De meeste kinderen haken 
rond de twaalf dan wel af, maar ik bleef mijn pas-
sie volgen. Op het VWO miste ik de creativiteit 
op school. Gelukkig volgde ik wel Technasium 
daar werd creativiteit en techniek gecombineerd. 
Ik bleef de werkelijkheid nabouwen, wat niet be-
schikbaar was in LEGO sets maakte ik zelf van 
losse steentjes. Zo maakte ik ooit een heel poppo-
dium inclusief instrumenten, trussen, verlichting, 
microfoons en monitoren. LEGO bleef mijn fan-
tasie prikkelen ook op technisch gebied. Hoewel 
LEGO technic mij niet aansprak gebruikte ik wel 
LEGO onderdelen op creatieve wijze om oplossin-
gen te bedenken in mijn bouwwerken.’

Barend zit in zijn afstudeerjaar van HBO Werktuig-
bouwkunde en we vroegen hem ook of dit te rij-
men is met ‘spelen’ met LEGO.
‘In werktuigbouwkunde wordt veel van je creativi-
teit en inventiviteit gevraagd in opdrachten en pro-
jecten. Ik heb meermaals gebruik gemaakt van 
LEGO om mijn ideeën duidelijk te maken, bijvoor-
beeld als tekenen van het idee met bewegen-
de delen niet lukte. Met het bouwen van het idee 
in LEGO werd het heel visueel en begrijpelijk ge-
maakt. In mijn stage vorig jaar liep ik rond in een 
fabriek met spuitgietmachines (dé techniek waar-
mee ook LEGO steentjes gefabriceerd worden!). 
Daar heb ik veel op de werkvloer rondgelopen om 
te zien en ervaren hoe de machines werken, uit-
eindelijk heb ik in LEGO een spuitgietmachine ge-
bouwd met bewegende onderdelen. De directie 

‘Waar zou je zijn zonder stem?’ 

Stel je houdt van zingen, maar je kunt door stem-
zwakte niet meer meezingen met je koor. Of je 
bent leraar en je kunt door stemproblemen niet 
meer lesgeven. Of je hebt een aandoening aan je 
longen waardoor je niet meer kunt bellen met je 
kinderen en kleinkinderen. We realiseren ons vaak 
niet hoe belangrijk onze stem is, totdat de stem het 
laat afweten. 

Wanneer naar de Stempolikliniek? 
“Iedereen heeft wel eens stemproblemen, maar als 
dit langer duurt dan zes weken, dan is een bezoekje 
aan de Stempolikliniek van het Maasziekenhuis 
aan te bevelen”, aldus Hans Kruit, KNO-arts bij het 
Maasziekenhuis. “Mensen komen hier vaak met 
klachten zoals heesheid of het wegvallen van de 
stem. Of sommige mensen krijgen steeds keelpijn 
als zij langer praten. Bij stemproblemen kan dat 
liggen aan de stembanden, maar ook aan de hou-
ding. En daarnaast zijn de ademhaling en spier-
spanning van invloed op de stem. Als KNO-arts zie 
ik veel patiënten met stemproblemen. We kunnen 
zeer goed op maat hulp bieden met een goede 
diagnose en een passend behandelplan.’ 

KNO-arts Kruit bekijkt via de neus met een 
minuscuul cameraatje de stembanden op een 
beeldscherm. 

Regionale samenwerking
Op het gebied van stemzorg is het Maasziekenhuis 
onderdeel van het Medisch Netwerk waar ook het 
Radboudumc en Bernhoven bij aangesloten zijn. 
Samen zetten deze ziekenhuizen zich in voor de 
beste stemzorg in de regio. ‘Door onze nauwe sa-
menwerking vullen we elkaar aan en zijn we goed 
op de hoogte van de verschillende expertisegebie-
den. Dat heeft voor patiënten veel voordelen.’
Voor een afspraak bij de Stempolikliniek is een 
verwijzing door de huisarts nodig.
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10-jarig jubileum van 
Kinderopvang Hummeltjeshonk 
te Vierlingsbeek.

Op 1 november 2018 bestaat Kinderopvang 
Hummeltjeshonk alweer 10 jaar.
Wat ooit begon als een oppasvraag om een ouder 
uit de brand te helpen, is in 10 jaar uitgegroeid 
naar een mooi bloeiend bedrijf, gerund door 
Meriam Huijben, zelf moeder van twee dochters.

Ik heb in die 10 jaar al ruim 60 kinderen onder mijn 
hoede gehad. Ik heb dagelijks het geluk om van 
dichtbij te mogen meemaken hoe kleine baby’s 
uitgroeien naar peuters, kleuters en zelfs tot 
tieners!
Vriendschappen zien ontstaan, zelfs beginnende 
“liefdes” op zien bloeien.

Ook kregen er gezinnen broertjes en/of zusjes bij, 
prachtig om een onderdeel te mogen zijn van al 
deze bijzondere en intieme gebeurtenissen. Ook 
voor de kinderen op Hummeltjeshonk betekende 
dit een nieuwe fase. Ze moesten thuis de aandacht
delen, maar ook in de opvang kregen ze een ander 
positie. 

Ik heb kinderen zien komen en weer uitgezwaaid 
als ze de leeftijd van 4 jaar hadden bereikt en dus 
naar de Basisschool gingen. Kortom, ik heb heel 
wat levensfases meegemaakt van zoveel verschil-
lende kinderen. Niet alleen afkomstig uit 

vond de machine zo geweldig dat ik voor hen ook 
een exemplaar gemaakt heb, dat daar nu pontifi-
caal staat te pronken in een vitrine. Met deze hob-
by draag ik een stuk van mijn passie uit.’ 

Dutchbricks is een LEGO club, hoe ben je daar-
mee in aanraking gekomen? ‘In 2016 nam ik deel 
aan een LEGO evenement in Venray waar zij aan-
wezig waren, het was heerlijk met gelijkgestem-
de enthousiastelingen daar te zijn en ideeën uit 
te wisselen. Al snel werd ik lid en nam ook zitting 
in het bestuur. Dutchbricks is van oorsprong een 
Limburgse vereniging, maar heeft ook daarbuiten 
leden. We zijn steeds op zoek naar nieuwe locaties 
om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met 
het bouwsteentje. In de club worden bijvoorbeeld 
ook oplossingen bedacht voor ontstane techni-
sche probleempjes. Ik vind het hartstikke leuk mijn 
opleiding te combineren met technisch vernuft. 
Zowel mijn opleiding als het bouwen met LEGO is 
een voortdurend proces van ontwikkeling en cre-
ativiteit. In LEGO zijn het niet zozeer de bestaan-
de modellen, maar de onderdelen die me prikke-
len mijn fantasie te gebruiken en eigen creaties te 
maken.’

Waarom nu dan een evenement in Overloon?
‘Het was al lang een wens mijn spullen te tonen, 
met de club is het mogelijk met meer mensen de 
mogelijkheden van LEGO te laten zien. Ik ben trots 

op wat ik maak en ik geniet elk evenement weer 
van het enthousiasme dat ontstaat bij kinderen en 
ook bij volwassenen als ze zien wat wij allemaal 
maken buiten de vaste LEGO modellen om. Zo’n 
evenement organiseren kost veel energie en tijd, 
maar door mijn passie te delen doe ik ontzettend 
veel energie op.’
Wat kunnen bezoekers verwachten?
‘Verschillende soorten opstellingen, van losse mo-
dellen tot hele taferelen van steden met spoor-
banen, kermis en bewegende objecten. Er is een 
bouwhoek waar met onderdelen van de club ge-
bouwd mag worden. Ook zijn er verkopers van 
losse onderdelen en van sets. Het evenement 
heeft jong en oud iets te bieden, van 2 tot 100 plus 
valt er iets te zien en te ontdekken.’
Toegangsprijs is €2.-, openingstijden zondag 
14 oktober 2018 van 10-17 uur. 
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Vierlingsbeek, maar ook vanuit Boxmeer, 
Maashees, Groeningen, Venray, en Smakt kwamen 
de kindjes.

Kinderopvang Hummeltjeshonk is míjn kindje en dat 
probeer ik over te brengen. Door iedereen de aan-
dacht te geven die het verdiend. Kinderen genieten 
van het fietsen met de bakfiets, samen koekjes 
bakken, knutselen, picknicken in het park en na-
tuurlijk de verjaardagen en Sinterklaas- vieringen. 
Ook de ouders worden niet vergeten. Met enige 
regelmaat krijgen ze gedurende de dag een aantal 
foto’s doorgestuurd van hun kindje(s). Dat breekt 
lekker de werkdag!
Persoonlijke aandacht voor ouder en kind staat bij 
mij hoog in het vaandel.

Omdat Kinderopvang Hummeltjeshonk 10 jaar 
bestaat is het nu tijd voor een feestje.
Op vrijdag 2 november van 14.00-18.00 uur wordt 
er een reünie georganiseerd voor alle stagiaires, 
kindjes en hun ouders van “Toen & Nu”. Hoe leuk 
en bijzonder is het om je vriendjes en/of vriendin-
netjes weer terug te zien?

Op zaterdag 3 november van 9.00-13.00 uur is er 
dan een Open Dag voor alle andere geïnteresseer-
den.
Alle gasten van deze twee dagen mogen meedoen 
aan een prijsvraag. Nieuwsgierig geworden? 
Neem een kijkje op mijn Facebook-pagina! 
Te vinden via mijn website.
Zie ik jullie dan?!

Meriam Huijben,                                                       
gastouder Kinderopvang Hummeltjeshonk 
Spoorstraat 33, Vierlingsbeek.                                                              
Tel.nr.06-23383964
www.kinderopvang-vierlingsbeek.nl

Nieuwe filmreeks in Boxmeer 
over leven met vallen en opstaan.

Onder de titel ‘Vallen en opstaan?’ presenteren Bi-
blioPlus en SOCIOM|ZIN (voorheen Ouderen en 
Levensvragen Land van Cuijk), SWOGB (Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) en De Weijer 
een nieuwe filmcyclus in Boxmeer.
 
Een reeks van vier Film & Lunch bijeenkomsten 
met buitengewone films over mensen in moeilij-
ke situaties. Mensen die er in het leven onderdoor 
dreigen te gaan. Gaan ze het redden?
 
De data en de films:
Vrijdag  12 oktober 2018: 45 Years
Vrijdag  9 november 2018: Room
Vrijdag  25 januari 2019: Perfetti  Sconosciuti
Vrijdag  15 februari 2019: L’Avenir
 

Geschiedenis van eigen bodem 

Laurentiuskerk en zijn patroonheilige 
Vierlingsbeek mag dan een klein dorp zijn: het had 
een grote kerk uit de vijftiende eeuw met een to-
ren van meer dan zestig meter hoog. Had, want de 
kerk werd in oktober 1944 geheel verwoest.
In 1953 werd de huidige kerk ingewijd. Deze is 
in tegenstelling tot zijn voorganger naar het wes-
ten gericht. Naar men zegt omdat de ingang van 
de oude kerk naast een café lag. Dat gaf de man-
nen de gelegenheid om tijdens de preek even snel 
een borrel te gaan drinken. Daarom zou de nieu-
we kerk zo zijn ontworpen, dat de ingang aan de 
andere kant lag. Blijkbaar was er zo geen tijd meer 
om tijdens de preek even snel naar het café te 
gaan. Maar misschien waren de naoorlogse pas-
toors ook korter van stof.
De kerk van Vierlingsbeek heeft overigens een lan-
ge geschiedenis. Al in de tiende eeuw moet er een 
houten kerkje hebben gestaan.
Uit het feit dat de kerk was toegewijd aan de H. 

Laurentius, valt voorzichtig af te leiden dat het 
dorp in de zevende eeuw al een kerk rijk was; veel 
oude Laurentiuskerken dateren uit die tijd. De eer-
ste stenen kerk werd rond het jaar 1000 gebouwd; 
Vierlingsbeek was toen al een zelfstandige paro-
chie.

Laurentius is ongeveer in het jaar 225 gebo-
ren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het 
ambt van diaken uit tot 10 augustus 258. Als di-
aken belast met de zorg voor de (heilige) boeken 
wordt Laurentius vereerd als patroon van de bi-
bliothecarissen. Hij is ook de beschermheilige van 
koks, pastei- en banketbakkers, kolenbranders en 
brandweerlieden. De naamdag van Sint-Laurentius 
wordt gevierd op 10 augustus.
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31-jarige moeder en deskundige op het  gebied 
van voeding & beweging opent praktijk aan huis in 
Vierlingsbeek

Een droom komt uit voor de 31-jarige Milly Tjin 
uit Vierlingsbeek. Afgelopen maandag 8 okto-
ber opende zij officieel  de deuren van haar ei-
gen praktijk genaamd Milly Fit. In haar nieuwe 
daarvoor bestemde ruimte aan huis gaat zij ge-
motiveerde mensen begeleiden op weg naar 
een blijvend gezonde leefstijl.

Gezond eten en sporten is een enorme hype, goed 
voor de ziektekosten die hierdoor fors naar 
beneden gebracht kunnen worden.  Maar deze 
opkomende trend heeft ook een andere kant van 
de medaille, "Er wordt tegenwoordig zoveel ge-
sproken en geschreven over gezondheid dat het 
voor de leek niet meer duidelijk is wat nu eigen-
lijk "normaal" is" zegt Milly. Hier gaat deze jonge 
moeder verandering in brengen. Een gezonde leef-
stijl is voor iedereen binnen handbereik. De juiste 
keuze s maken, daar draait het om. Bij het maken 
van die keuzes en ze volhouden, daar helpt Mil-
ly graag bij.

In de fitnessbranche is Milly een allrounder die al 
een aantal jaren meedraait. Daarnaast heeft zij de 
benodigde opleidingen genoten op het gebied van 
voeding en coaching. Door haar jarenlange erva-
ring en brede kennis kan zij ieder individu op een 
hele persoonlijke wijze begeleiden. Daarnaast is 
het ook mogelijk om deel te nemen aan de groep-
strajecten die de gewichtsconsulente aanbiedt in 
de vorm van een 12 weken durende cursus "Ge-
zonde voeding & Leefstijl".

Milly is aangesloten bij de Beroepvereniging Ge-
wichtsconsulent Nederland. Ze werkt volgens de 
Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheids-
raad. Geen maaltijdvervangers of voedingssupple-
menten maar "gewoon" goed eten en bewegen. 
Een bezoek aan de gewichtsconsulent is laag-
drempelig doordat hier geen doorverwijzing van de 
huisarts voor nodig is. Wel wordt een deel van de 
kosten door de meeste zorgverzekeraars vergoed.
De site www.millyfit.nl is sinds een paar dagen in 
de lucht.

Lachende Bliek 
Maashees

Op zaterdag 6 oktober jl vond in een afgeladen 
Maashese sporthal voor de derde maal het  eve-
nement de Lachende Bliek plaats. Wederom 
mochten we veel bezoekers uit Groeningen en 
Vierlingsbeek begroeten, trouwe vrienden van de 
Lachende Bliek. De verwachtingen waren hoogge-
spannen, doe het maar beter dan de vorige keer! 
Na afloop vertelde een bezoeker dat het de Bes-
te Lachende Bliek was in het rijtje van drie.  Maar 
eerlijk is eerlijk wij kunnen ons goed voorstel-
len dat niet iedereen dit zo heeft beleefd. We heb-
ben geprobeerd voor iedereen wat wils te maken. 
En dat werd het zeker, met voor velen als hoogte-
punt Hans Keeris als de hoestende bloasmuzikant 
“Ik heb in hul mun leven mér een repetitie gemist, 
toen hai ik bloasontsteking. Nog een hoop gezeik 
mee gehad” en het muzikale trio Applaus uit Hel-

De Film & Lunch bijeenkomsten beginnen met kof-
fie of thee vanaf 9.30 uur in bibliotheek Boxmeer. 
De filmvertoning  in de Theaterzaal van De Weijer 
start om 10.00 uur. 
Na afloop van de film vindt er onder het genot van 
een eenvoudige lunch een gezamenlijk nabespre-
king plaats, maar iedereen is vrij om daar wel of 
niet aan deel te nemen. 
 
Toegang met korting
Om verzekerd te zijn van deelname aan vier 
inspirerende bijeenkomsten zijn Passe Partouts te 
koop. Deze kosten €39,50. Losse kaarten kosten 
€ 11,50. De toegangskaarten zijn inclusief koffie of 
thee vooraf en een lunch tijdens de nabespreking. 
Met dieetwensen wordt rekening gehouden mits 
deze vooraf zijn doorgegeven. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.biblioplus.nl, 
aan de balie van de bibliotheekvestigingen en voor 
aanvang van de film in bibliotheek Boxmeer.
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Laat dat maar even bezinken.

Hij kan niet hard rennen. (voetbaluitdrukking)

Geef mij eens een vork.

Dat is een mager persoon.

Zal ik je eens een kopje koffie inschenken?

Wij winnen zeker! (voetbaluitdrukking)

Je moet niet te veel willen hè?

Morgen ga ik de tuin omspitten.

Wat ben je toch een stiekemerd.

En dat je bedankt bent weet je. (teleurstelling over 
iemand uitspreken)

vrijdag 12 oktober > cabaret > ANNE & 
LISA > WELTSCHMERZ (try-out)
Met vlag en wimpel slaagden Anne & Lisa voor 
de befaamde Koningstheateracademie. “Anne & 
Lisa zijn een innemend, aantrekkelijk duo om naar 
te kijken” en “Dat is van uitzonderlijke kwaliteit” 
schreven de leden van de afstudeercommissie. 
De afstudeervoorstelling is inmiddels aangevuld 
met vers absurdistisch materiaal en uitgebouwd 
tot het wonderlijke, eigenzinnige en bovenal 
humoristische debuutprogramma Weltschmerz.

In Weltschmerz doorgronden Anne & Lisa perso-
nages die niet bepaald vooraan stonden toen ge-
luk en liefde werden uitgedeeld. Met snelle sket-
ches en absurde situaties, waar iedereen zijn 
vraagtekens bij zet, geven ze op humoristische en 
muzikale wijze een ode aan de onvolmaaktheid 
van de wereld. Zo heeft Danny echt alles van Star 
Wars, maar niemand om ‘papa’ of ‘mama’ tegen 
te zeggen. Herman zal nimmer raden wat Anton 
bij zich heeft, en als ze samen gaan vissen verge-
ten ze standaard de hengels. Weltschmerz is over-
al, het is de pijn die ons mens maakt met humor 
als enige zetpil.

mond dat de pannen van het dak speelde. Dat een 
van de acts voor velen de plank missloeg mocht 
de pret niet drukken, 
het gaat er immers om dat het een mooie, gezellig 
avond moet zijn voor jong en oud. Ondanks een 
kapotte stoel en broek hopen wij dat dit geen 
scheuren in onze reputatie heeft opgeleverd. 
Voor ons meer een motivatie om het volgend jaar 
extra goed te doen. 
Hopelijk ook weer met veel bezoekers uit 
Vierlingsbeek en Groeningen. 

Op zaterdag 5 oktober 2019 weer een Lachende 
Bliek waarbij nu al zeker is dat één van top tonpra-
ters uit het Lachende Bliek verleden weer langs zal 
komen. Een tip, hij was dit jaar regelmatig op face-
book te bewonderen waar hij reclame maakte voor 
onze avond.

Iedereen bedankt en tot volgend jaar. 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Tijdelijk appartement 
te huur 

in Vierlingsbeek

…….en wel op zéér korte termijn!
(vanaf eind oktober / begin november)

Voor periode van ongeveer half jaar.

Niek Aarts, tel. 06 202 55 622

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen nadert zijn einde maar de strijd 
om de titel blijft spannend. Wordt het Hamilton of 
wordt het Vettel? En kan onze Max nog een deuk 
in het pakje boter rijden? We zullen het zien want 
ook dit seizoen worden (onder voorbehoud) weer 
alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm 
vertoond. Wij gaan er weer eens goed voor zitten. 
En U?

	zondag 21 oktober: GP VERENIGDE STATEN 
(start: 20.00 uur)

	zondag 28 oktober: GP MEXICO 
 (start: 20.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
	vrijdag 2 november > cabaret > 
 ANDRÉ MANUEL
	zaterdag 10 november > concert > 
 BEUKFEEST
	vrijdag 16 november > open podium > 
 TALENTENTUIN

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

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

zaterdag 20 oktober > bieravond > 
DE PRUUVERIJ: BOCKBIERAVOND
Bieravond met zes speciaalbieren op het menu. 
Deze keer in de hoofdrol het bier waarop menig-
een zich al weer tijden op verheugt: het bockbier. 
Er wordt verteld over de herkomst, geschiedenis 
en samenstelling van alle biertjes op de kaart. 
Morgenvroeg is er natuurlijk maar één daarvan 
de zondebok en laat die zondebok vanavond ook 
aanwezig zijn. En om met een goed gevulde maag 
aan de proeverij te beginnen wordt er vanaf 
19.00 uur een heerlijke maaltijd geserveerd met als 
hoofdgerecht een wild zwijn aan het spit.

Meld je snel aan voor een bierkaart met wild zwijn 
voor 25 euro of een losse bierkaart (zonder zwijn) 
van15 euro, dan kunnen we boodschappen gaan 
doen!
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > 
aanmelden: www.gryphus.nl
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

� adverteren
doet verkopen

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677
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Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Boukje Weel

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

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?   

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

 
  

 

Bandenhandel Groeningen

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

Openingstijden:
Maandag18.00 - 22.00 uur
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur    

Warme Bakker Degen
Reclame 15 t/m 20 oktober
 	Cappuccinovlaai € 10,45
 	Extra/dubbel donker € 2,40
 	4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame 22 t/m 27 oktober 
 	Appelkaneelvlaai € 10,45
 	Tarwebrood € 1,95
 	4 Krentenbollen + 1 gratis

 
Irenestraat 2

 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

rabobank.nl/lvcm

Kijk voor meer informatie en werkzaamheden op de website.

Rabobankpand verkocht

Boxmeer

Wegens de verkoop verhuizen het
kantoor en de automaten. 

Het kantoor aan de Steenstraat 106 in Boxmeer is tot en met

vrijdag 26 oktober geopend. Vanaf maandag 29 oktober ben je

voortaan van harte welkom in het Rabobank Adviescentrum

aan de Zuster Bloemstraat 20 in Beugen.

Om dichtbij te blijven keert er in het huidige pand in Boxmeer

een servicepunt terug. De exacte datum voor het openen van

dit servicepunt is nog niet bekend.

De geld-, stort- en de sealbagautomaat worden verplaatst naar

een PinBox. Vanaf 24 oktober kun je terecht bij deze PinBox aan

de Koorstraat 10 in Boxmeer, op de hoek van de parkeerplaats.
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06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Bandenhandel Groeningen 

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

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

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

      Wijkagent Janne Blom
      Tel. 0900-8844
      E-mail: janne.blom@politie.nl
      www.facebook.com/politieboxmeer/    

  
  

   
   
 

  
  

  


