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32e jaargang no. 20          25 oktober 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

31 oktober 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

DES A1 kampioen. 

Een korfbalseizoen bestaat uit 3 delen. Het eerste deel buiten, vervolgens 
een deel in de zaal en vervolgens nog een deel buiten. Alle teams kunnen 
dus 3 keer kampioen worden. 

De A1 van DES is dat dit seizoen al gelukt. Op zaterdag 14 oktober pakten ze ongeslagen de titel. 
 
In het slotduel van de veldcompetitie werd hekkensluiter Roka in Beesel onder toeziend oog van vele DES-fans 
met een monsterscore (0-17) aan de zegekar gebonden. Het talentvolle team staat onder leiding van de coa-
ches Wim van den Munckhof en Ron Koenen. Alleen tegen Sporting  A1 speelde DES gelijk, de overige duels 
werden gewonnen. 
Proficiat Eva, Milou, Babs, Kirsten, Nina, Marly, Janneke, Maud, Froni, Eline en Lieke en veel succes in de 
zaalcompetitie. 
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Van de redactie:
●	 Dat was écht even nazomeren...... als het 

niet zo vroeg donker was konden we 
 nogmaals onze redactievergadering buiten 

houden.
●	 Naast de maïs en de aardappelen binnen 
 halen wordt er ook nog eens gemaaid door 

de boeren! Zo beland er naast gevallen blad 
ook vers gemaaid gras in onze gft-bak!. 

●	 De wintertijd én De nacht van de duisternis 
"komen eraan". In de nacht van zaterdag 

 28 op zondag 29 oktober wordt de klok 1 uur 
terug gezet! 

●	 Dan eindigen we het voorwoordje met kei kei 
kei moi nieuws: DES A1 kampioen!!! 

 Glansrijk!. Op één na werden alle duels ge-
wonnen (1 x gelijk), het laatste duel wonnen 
ze met een monsterscore: 0-17!!!! KEI KEI 
KEI PROFICIAT dames en coaches!!!

AGENDA
2017
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.
26 okt KBO: Stadiontour PSV Stadion
28 okt Ophalen oud papier:                       
  Volharding, tel. 06-51823265
28 okt Bèkse Biercantus 2017
29 okt Optreden Van Heure Zinge op   
  Fonkelfestival Helmond
3 nov Gryphus: open podium: Talententuin:   
  zaal open: 20.30 uur
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie 
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal
13 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort

17 nov Gryphus: Bekse Pubquiz: 
  aanvang: 20.30 uur
18 nov KBO: Herfstwandeling o.l.v. wandelcoach 
19 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
24 nov Gryphus: cabaret: Youssef El Mousaoui;  
  Helemaal Alleen; zaal open: 20.30 uur
25 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
15 okt Gryphus: cabaret: William Boeva;  
  Reset (try-out); zaal open: 20.30 uur
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
2018
6 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek  
  ervoor geeft"
13 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
17 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
26 jan Gryphus: cabaret: Emiel van der Logt;  
  Stop Met Huilen; zaal open: 20.30 uur
27 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2-3 febr  CV de Keieschieters: Zittingsavonden
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
11 t/m

13 febr CARNAVAL
12 febr  CV de Keieschieters: 
  Jeugdprinsenreceptie
24 feb Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; Kom  
  Maar Op (try-out); zaal open: 20.30 uur
31 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
28 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
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17 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
20 mei Stichting JOC
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
23 juni Zanggroep Evergreen: 
  Muziek op de Maas
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
29 en  Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
30 juni Groeningen op het Gildeterrein aan de  
  Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in  
  Groeningen op het Gildeterrein aan de  
  Maasstraat
28 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914

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

Een handdruk zo warm
Even een arm om je heen

Zoveel liefde en steun
Zoveel kaarten met mooie woorden

Prachtige bloemen
Dat heeft ons zo goed gedaan 

na het overlijden van
mijn allerliefste Man, onze liefste Pap, 

Opa en overgrootvader

WILLY WIJNHOVEN

Daarvoor onze hartelijke dank.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden.

Marietje Wijnhoven-Pennings
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

HUISARTSENPRAKTIJK 
Mosch/ Mosch-van den Born 
is gesloten op maandag 30 en 
dinsdag 31 oktober 2017.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten,
kunt u gebruik maken van de waarneming: 
Letters A t/m J:  van den Boom  
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z:  Mooij              
tel: 0478- 640840

KLEDINGINZAMELING                             
7 NOVEMBER

namens Basisschool Laurentiushof:

op dinsdag 7 november a.s. kunt U, tot 9.30 uur 
in de morgen, Uw oude kleding, schoenen, gor-
dijnen, beddengoed en knuffels inleveren bij de 
hoofdingang van basisschool Laurentiushof.
Dit het liefst in gesloten plastic zakken.

Het geld dat hiermee ingezameld wordt komt 
geheel ten goede aan de nevenactiviteiten 
(bijv. kadootjes kinderen, thema activiteiten enz.) 
van de basisschoolkinderen.

We hopen weer heel veel plastic zakken te zien 
op dinsdag 7 november!

Hartelijk dank dat U ons weer wilt steunen,

Ellen de Haas
voorzitter OR

ALLERZIELEN

Graag willen we u uitnodigen voor de 
Allerzielenviering op zondag 
5 november a.s. in Vierlingsbeek.
Tijdens deze viering willen we de overledenen 
van het afgelopen jaar speciaal herdenken.
De viering is om 14:00 uur in de Mariakapel 
van de Laurentiuskerk.

We gedenken dit jaar
 Giel van den Broek
 Piet Venhuizen
 Nellie van Gerven Jansen
 Chris Spee
 Pastoor Frans Teunissen
 Huub Ars
 Joop Koppes
 Frank van den Heuvel
 Jan Jansen
 Piet Bussers
 Sra Reijnders
 Will Wijnhoven

 Mia Welles Janssen

De viering wordt afgesloten met een bezoek 
aan het kerkhof.
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Boerderijautomaat bij Timmermans in 
Vierlingsbeek 
‘Vers uit de muur’ 

Boerderijwinkel Timmermans is al meer dan 
tien jaar hét juiste adres voor eigen aardappe-
len en eieren. Onlangs is voor de boerderij aan 
de Overloonseweg een automaat geplaatst, 
waardoor klanten 24 uur per dag, zeven dagen 
in de week bij Timmermans terecht kunnen 
voor eieren en aardappelen. 

De automaat is een aanvulling op de winkel, want 
die blijft natuurlijk gewoon open voor de verkoop 
van eieren, aardappelen en alle andere producten.
Bovendien start Boerderij Timmermans weer met 
de verkoop van bolchrysanten en viooltjes. In de 
winkel worden ook seizoensproducten, andere 

soorten groenten en fruit, perkplanten, kipproduc-
ten en huisgemaakte soepen verkocht. 

Mariëlle en Gérard Timmermans hebben een trou-
we klantenkring. “Maar we merken dat veel mensen 
niet weten wat we allemaal in onze winkel aanbie-
den. Het assortiment is in de loop der jaren steeds 
verder uitgebreid en gevarieerder geworden. Met 
de formule ‘vers uit de muur’ maken we het voor 
iedereen nog makkelijker om onze eieren en aard-
appelen te kunnen kopen. In de toekomst gaan we 
wellicht  meer van onze producten vanuit de auto-
maat verkopen.”

De automaat werkt heel simpel. De klant kan een-
voudig zien welke producten in de vakken zitten. 
Het geld (munt- of briefgeld) wordt in de automaat 
geworpen (ook contactloos betalen kan) en vervol-
gens wordt de keuze gemaakt. Het vak gaat auto-
matisch open en het product kan gepakt worden. 
Ieder vak heeft een eigen prijs. De automaat geeft 
automatisch het wisselgeld retour. 

Boerderijwinkel Timmermans, Overloonseweg 11, 
5821 EE Vierlingsbeek, telefoon: 0478-631243, 
Facebook@timmermansvierlingsbeek, 
website www.timmermansvierlingsbeek.com, 
e-mail: info@timmermansvierlingsbeek.com.  
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 18.30 uur, 
zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
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Vierlingsbeek/Groeningen

Jeu de Boules nieuwe groep                                                           
Vanuit onze leden is gevraagd om een tweede 
groep voor het jeu de boulesspel. De dinsdagmid-
daggroep zit helemaal vol. De nieuwe groep zou 
kunnen spelen op woensdag- of donderdagmor-
gen. Jeu de boulers die op dinsdagmiddag spelen 
en graag vaker in de week willen spelen, kunnen 
zich ook aanmelden voor de nieuwe groep. Aan-
melden bij Jan Spee kan t/m 1 november. 

Samen eten
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 8 november om 17.00 uur bij 
De Watervogel te Maashees. Aanmelden kan t/m 
1 november bij Jan Spee, C. de Berthoutstraat 10.

Zorgmarkt in Gemeenschapshuis
Joffershof
Donderdag 2 november is er van 14.00 tot 
16.00 uur in het Joffershof een informatieve markt 
over de zorg in de omgeving van Vierlingsbeek. 
Aan deze markt werken o.a. mee: Fysiotherapie 
van Dongen, Alles Bijeen, Buurtzorg, Maaltijden-
service, Seniorweb en KBO.

Wandelen met wandelcoach
Donderdag 16 november maken we een wandeling
van zo’n 5 km. We starten bij het Joffershof om 
13.30 uur en na de wandeling drinken we daar een 
kopje koffie/thee. Aanmelden is niet nodig. 
Wandelcoaching is NIET (wat het wellicht doet 
vermoeden) iemand leren hoe hij/zij het beste kan 
wandelen. Het is tijdens een wandeling op een 
actieve manier samen met de leden van de KBO 
op zoek gaan naar antwoorden op coachingsvraag-
stukken. Vraagstukken waar de wandelcoach, 
Wouter van Dongen van Fysiotherapie van Dongen, 
zich persoonlijk op richt, hebben te maken met 
leefstijl, verbetering of het omgaan met chronische 
pijnklachten. Verder zou je ook bijvoorbeeld kunnen 
denken aan persoonlijke ontwikkeling of trauma 
verwerking. Het wandelend coachen heeft heel 

veel voordelen waar Wouter graag tijdens de in-
troductiewandeling op terug zal komen.Doel van 
de wandeling is om samen op een laagdrempeli-
ge manier in beweging te zijn, te informeren over 
wandelcoaching en te inspireren.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 27 oktober, 10 november 
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 
 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 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
1e zondag van de maand om 14.00 uur     
 Info 632028

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

Deze foto komt uit de 
Oude Schoenendoos. 

Echter is het niet bekend wie er 
gefotografeerd zijn.

Indien u de naam van één of 
meerdere dames kent, dan kunt u dat 
doorgeven aan Stichting 
Oude Schoenendoos 
(info@stichitingoudeschoenendoos.nl).
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ZESDE BÈKSE BIERCANTUS 28 OKTOBER 2017 
 
Op 28 oktober organiseert een, gedeeltelijk nieuw 
samengestelde, werkgroep voor de 6e keer de enige 
echte Bèkse BierCantus bij Zalencentrum Concordia te 
Vierlingsbeek!  
 

 
 
Wat is eigenlijk een BierCantus? 
Een BierCantus is afkomstig uit het studentenleven, 
waar het al jaren een traditie is en als een geweldig 
feest wordt ervaren. Tijdens een BierCantus zitten alle 
deelnemers aan lange biertafels die opgesteld zijn voor 
het podium waar een Cantusband actuele en 
herkenbare meezingers speelt. Alle bezoekers zingen 
uit volle borst mee en nuttigen daarnaast een lekker 
biertje wat uit pitchers wordt geserveerd. 
 
Hoe is de Bèkse BierCantus in Vierlingsbeek ontstaan? 
De Bèkse BierCantus is in 2012 voor het eerst 
georganiseerd door een groep actieve jongeren. 
Al zittend bij een kampvuursessie onder het genot van 
een potje bier werden er allerlei creatieve ideeën 
bedacht om de leefbaarheid in Vierlingsbeek een 
nieuwe boost te geven en om de bibliotheek te 
redden. Enkele weken daarna werden de ideeën via 
een battle aan elkaar gepresenteerd en het idee van 
een Bèkse BierCantus won glansrijk. 
Een actieve werkgroep met als kartrekkers Teun 
Franssen en Rick Winkelmolen ging er mee aan de slag 
en de Bèkse BierCantus werd een geweldig succes. In 
Vierlingsbeek is dit feest inmiddels uitgegroeid tot een 
traditie waar het ieder jaar weer super gezellig is.  
 

Bèkse BierCantus 28 oktober 2017 
Zalencentrum Concordia Vierlingsbeek 
Binnenkomst 20.00u Start Cantus 20.30u 
Tickets& info: www.vierlingsbeek-groeningen.nl 

 

Een vertrouwd concept in een nieuw jasje 
De Zesde Bèkse BierCantus staat op dit moment weer 
in de steigers. Zo is er een nieuwe Cantusband met 
gastzangers uit Vierlingsbeek, is er een live streaming 
met het publiek, zijn de vrijwilligers in een nieuw pikant 
jasje gestoken en zijn de culinaire hapjes vernieuwd. 
Voor de grootst aangemelde groep is er overigens een 
VIP arrangement in de aanbieding. 
De basis van de Cantus blijft vertrouwd: er wordt 
samen gezongen en gedronken. Het bier (ook rosé bier 
en half-um) wordt geserveerd in pitchers en de wijn en 
frisdrank wordt geserveerd in gieters.  
 
Nieuwe Cantusband Thunk met gastzangers uit 
Vierlingsbeek 
Dit jaar is de coverband THUNK (Nijmegen) uitgeroepen 
tot Cantusband. THUNK! onderscheidt zich van veel 
andere coverbands door haar bezetting: met elf 
personen, waarvan vijf blazers, kunnen zij extra hard 
knallen! En natuurlijk maken de stemmen van hun 
zangeressen het geheel helemaal af! 
Als verrassing wordt de band versterkt door enkele 
gastzangers uit Vierlingsbeek, die je zeker niet mag 
missen. Iedereen krijgt bij aanvang van de Cantus een 
Cantusbundel waarin alle teksten van de liedjes 
geschreven staan. 
  
Afterparty met DJ tot in de kleine uurtjes 
Na afloop van de Cantus wordt het feest voortgezet bij 
de After-Party. DJ Mark van Berlo haalt dan alles uit de 
kast om het feest verder te laten knallen. Uit ervaring 
blijkt dat de Cantus sfeer nog tot in de kleine uurtjes 
doorgaat. En aangezien die nacht ook nog de klok 
wordt verzet, is er één uur extra om te feesten. 

Bekse BierCantus 2017 mogelijk dankzij vele sponsors.  
Ook dit jaar zijn er vele vaste en nieuwe sponsors die 
dit feest mede mogelijk maken. Tijdens de avond 
worden de aanwezige sponsors dan ook als dank 
culinair in het zonnetje gezet. De sponsors hebben 
gekozen voor de presentatie van hun naam en/of logo 
op een wanddoek, een liedje, de munten, de glazen, de 
flyer, de entreekaarten of een combinatie hiervan.  
 
De organisatie is geheel in handen van Bèks/Groeningse 
vrijwilligers en de opbrengst gaat naar 
leefbaarheidsinitiatieven in Vierlingsbeek/Groeningen 
 

 



7

 

 

 

 

 
Aanleg PUMPTRACK start na de herfstvakantie.  
In week 43, 44 en 45 wordt er in Vierlingsbeek een 
pumptrack aangelegd in de groenstrook bij speelveld 
De Legt te Vierlingsbeek. 
 
Wat is een pumptrack? 
Een pumptrack is een verharde (fiets)crossbaan met 
bulten en bochten die geschikt is voor de (BMX)-fiets. 
De baan is gesloten, zodat je eindeloos rondjes kunt 
rijden. 
Een pumptrack is laagdrempelig, zodat zelfs de 
allerkleinsten op een loopfietsje erop kunnen rijden. 
Maar tegelijkertijd uitdagend genoeg voor de oudere 
schoolgaande kinderen.   
 
Sport natuur en gezondheid komen samen 
Pumptracks zijn relatief onbekend in Nederland, maar 
zijn wereldwijd een echte hype aan het worden. En dat 
is niet zo gek want een pumptrack biedt de kans om 
een park of terrein op een unieke manier te verfraaien 
en geeft onze kinderen weer volop uitdaging om 
buiten te bewegen. 
Door de intensieve bewegingen ontstaat er een full-
body workout; vermoeiend maar hartstikke leuk en 
uitdagend. 
 

In deze activiteit komen sport, natuur en 
gezondheid prachtig samen. 

 
Doordat de pumptrack in Vierlingsbeek wordt 
geplaatst in de groenstrook naast het grasveld, vormt 
hij één geheel met de natuur en belemmert het niet de 
mogelijke activiteiten die op het grasveld kunnen 
plaatsvinden. 
 

Veilig buiten leren spelen op twee wielen 
Gezond en puur rijplezier voor iedereen! 

 
De initiatiefgroep verbindt zich voor 5 jaar aan dit 
initiatief. In januari 2022 zal besloten worden in welke 
vorm de toekomst en o.a. het onderhoud van de 
pumptrack zal worden voortgezet. 
 
Voor meer info: stggroevie@gmail.com 
 
 

BURGERINITIATIEF PUMPTRACK: 
Het recept voor succes! 
Een actieve werkgroep, een helder projectplan, positief 
overleg met Gemeente en buurtbewoners in 
samenwerking met de dorpsraad, ondersteuning door 
Stg GroeVie en een portie doorzettings-vermogen heeft 
er toe geleid dat de pumptrack in Vierlingsbeek in 2017 
een feit is. 

Aanleg en onderhoud 
De aanleg en het onderhoud van de baan wordt gedaan 
door vrijwilligers. In week 43,44 en 45 zullen alle zeilen 
bijgezet worden om de pumptrack klaar te krijgen. 
Voor de materiaalkosten hebben we een beroep 
gedaan op fondsen en sponsoren.  
Zo hebben we b.v. via uw stemmen via de 
clubkascampagne van de Rabobank, met medewerking 
van Gemeente Boxmeer, de dorpsraad Vierlingsbeek, 
stg GroeVie, vrijwilligers en een aantal enthousiaste 
lokale ondernemers dit project mogelijk kunnen 
maken. 
 

 
 

Opening Pumptrack nog in 2017!!! 
In de volgende editie van Globaal zullen wij de 
openingsdatum en tijdstip bekend maken.   
Wie weet geeft de pumptrack nog inspiratie voor het 
verlanglijstje van 5 december… 

 
Werkgroep 
De werkgroep pumptrack bestaat uit: 
Jeroen Weijmans, Sabine Schoenmakers, Kristian 
Michiels, Ed Theunissen, Dave Simons, Juul de Bont, 
Lisette Verploegen. 
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Berichten uit het veld

Het is eind september en waarschijnlijk een van de 
laatste zomerse dagen van dit jaar. Dus de wandel-
schoenen aan en naar buiten. We gaan met z’n 
tweeën dat is wel zo gezellig. We wandelen via de 
brug over de Molenbeek en de Ezelshemel naar de 
Sleijbergweg en dan via de watermolen en het Hul-
der weer terug naar huis. Ik had gehoopt met dit 
mooie weer iets van vogeltrek te zien, maar helaas 
stilte in de lucht en op de grond. Geeft niet! Een 
wandeling met dit weer is evengoed leuk en er ge-
beurt altijd wel iets bijzonders. Vanuit de wilgen 
langs de beek en het spaarbekken van de water-
molen roept een Tjiftjaf ons toe. Hij gaat mogelijk 
nog op trek naar zijn overwinteringgebied in Zuid-
west Europa of Marokko, maar hij heeft duidelijk 
nog geen haast. In de wilgen probeert hij wat 
voedsel te verzamelen voor zijn reis. Opvetten 
heet dat in vaktermen.

Tjiftjaf

We staan even stil en heel nieuwsgierig komt hij uit 
de wilgentakken te voorschijn om ons eens nader 
te bekijken. Daarna gaat hij verder met voedsel 
zoeken want hij heeft nog een flinke reis voor de 
boeg. Bij de watermolen aangekomen zien we langs
het schoepenrad op de muurtjes een aantal visjes 
liggen. De meesten zijn dood, maar sommigen 
spartelen nog. Het zijn jonge Baarzen. Voorzichtig 
zet ik ze terug en een tijdje blijven we staan kijken 
om achter de oorzaak van al die vissen op de kant 
te ontdekken.

Baarsjes bij de watermolen

Plotseling komt een van de schoepen van het rad 
naar boven vol met spartelende vissen. Omdat ze 
nogal hevig spartelen en springen vallen ze van de 
schoep op de muurtjes langs het schoepenrad.
Er jaagt hier vaak een grote snoek en mogelijk zijn 
ze uit angst voor die snoek de kamer van het wa-
terrad ingevlucht waarna ze door de schoepen uit 
het water geschept werden. Zo goed als we kun-
nen zetten we de visjes weer terug in de beek. 
Terwijl we daarmee bezig zijn kwam er plotseling 
een IJsvogel aangevlogen. Die wist natuurlijk ook 
van die geschepte vissen en probeert zo een mak-
kelijk maaltje te verzamelen. Toen hij ons zag 
maakte hij een scherpe draai en vloog luid roe-
pend over onze hoofden weg. Hij was duidelijk 
een beetje verontwaardigd. Dat zijn zo van die leu-
ke momenten die je niet kunt voorzien.

We vervolgen onze wandeling en lopen het Hulder 
in. Net na de tandartsenpraktijk lopen we links het 
pad in dat achter het Hulder en de Vlasakker loopt.
Hier op de hoek zit een Roodborst nog volop te 
zingen alsof het voorjaar is. 

Roodborst

Met Roodborsten is iets vreemds aan de hand! In 
de herfst en winter hebben mannetjes en vrouw-
tjes ieder een eigen territorium dat ze fel verdedi-
gen ook tegenover elkaar. In die periode zingen 
de vrouwtjes ook, om aan te geven “Hier ben ik de 
baas”. Dat maakt de Roodborst een zeer geëman-
cipeerd vogeltje.
We wandelen weer verder en op het dak van een 
woning aan de Willem I straat zit een klein bruin 
vogeltje met spitse snavel te piepen. Het is een 
Heggenmus. Hij of zij, dat is in deze tijd van het 
jaar moeilijk te zien, zal de gehele winter bij ons 
blijven en dankbaar onze voedertafels bezoeken.
We zijn weer thuis en het was een mooie wande-
ling op een mooie dag.
Nog even het laatste nieuws: een bekende hove-
nier uit Vierlingsbeek vertelde mij dat hij 5 Ooie-
vaars gezien had in een weiland tussen 
Vierlingsbeek en Overloon. Waarschijnlijk hadden 
ze in het weiland een ideale rustplaats gevonden 
op hun trek naar het zuiden.

Ton van den Berg
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Nieuwe formule 
prinsenproclamatie 
Keieschieters

Ook De Keischieters Vierlingsbeek-Groeningen 
maakt zich langzamerhand op voor het nieuwe 
carnavalsseizoen. Met een nieuwtje, want voor het 
eerst in de historie van de carnavalsvereniging 
worden de prins en de jeugdprins op een en de-
zelfde middag gepresenteerd. Zalencentrum Con-
cordia is op zondag 12 november vanaf 14.11 uur  
het toneel van de gezamenlijke proclamatie, die in 
het teken staat van het thema ‘ût lûpt op rûllekes’. 
Door de krachten te bundelen, hoopt de carnavals-
vereniging meer publiek naar het uitkomen van de 

uutkomme van de ’’prins’’en ’’jeugdprins(ES)’’

’’UT lUpt op rUllekes’’’’UT lUpt op rUllekes’’
PRINSENBALPRINSENBAL

uutkomme van de ’’prins’’en ’’jeugdprins(ES)’’

prinselijke gezelschappen te trekken. 

Tijdens de komende proclamatie treden de 
hoogheden van het afgelopen seizoen, jeugdprins 
Sam Hendriks en zijn adjudant Max van Mil en 
‘grote’ prins Jordi van Kessel, zijn prinses Janine 
Verberkt en zijn adjudanten Coen en Jasper 
Moeskops, af. Wie hun opvolgers worden, is nog 
een groot geheim, dat tijdens deze carnavaleske 
middag wordt opgelost. De Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen heeft voor de prinsen-
proclamatie nieuwe stijl een afwisselend program-
ma in elkaar geknutseld, waarin muziek en humor 
een voorname rol spelen. De toegang is gratis.
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Geweldige promotie van het wan-
delvoetbal in Vierlingsbeek. 

Op woensdag 18 oktober speelden de wandel-
voetballers van Vierlingsbeek hun eerste wedstrijd. 
Tegenstander was Walking Football VVV-Ven-
lo met diverse ex-profs in hun gelederen. Wandel-
voetbal Vierlingsbeek is 4 maanden geleden door 
de plaatselijke KBO opgericht met als doelstel-
ling het bewegen van ouderen te promoten. Om 
10.00 uur werden de gasten uit Venlo op Sport-
park Soetendaal, de thuishaven van de plaatse-
lijke trots Volharding, ontvangen. De verwachting 
was dat de wandelvoetballers uit Vierlingsbeek 
veel zouden kunnen leren van hun ervaren colle-
ga voetballers uit Venlo. Jos van Boekel, coördi-
nator van Wandelvoetbal Vierlingsbeek, heette de 
wandelvoetballers van harte welkom en sprak de 
verwachting uit dat de gouden regel van het wan-
delvoetbal uitgevoerd zal worden. Dit is dat win-
nen niet het belangrijkste is, maar samen bewegen 
en onderlinge gezelligheid de grootste verdienste 
is. Na de koffie en Limburgse vlaai begon de voet-
ballers aan een gezamenlijke warming up.  

Uit diverse dorpen waren geïnteresseerden aan-
wezig om te bekijken of men zelf mee wil gaan 
doen met wandelvoetbal of om te bekijken of wan-
delvoetbal iets voor hun dorp is. Ook uit eigen 
dorp waren 60 belangstellenden en zij zorgden 
voor een gezellig sfeertje op de tribune. 

Zowel VVV als Vierlingsbeek hadden 14 spelers/
speelsters, er werden 2 teams per vereniging ge-

maakt. Wandelvoetbal kan gemengd worden ge-
speeld en beide teams van Vierlingsbeek hadden 
1 dame in hun gezelschap en deze dames deden 
voor hun mannelijke collega’s niet onder. Verras-
send genoeg konden de Vierlingsbeekse teams 
zich goed meten met hun collega’s van VVV-Ven-
lo. Van de eerste twee wedstrijden werd er één ge-
wonnen en één gelijk gespeeld. Daarna werd van 
tegenstander gewisseld, het mooie herfstzonnetje 
ging harder schijnen en de conditie begon mee te 
spelen. Maar de Vierlingsbeekse teams speelden 
als een team. Men kwam goed voor mekaar op en 
men bleef trouw aan de beginregel; het is wandel-
voetbal, rennen is verboden. Mede hierdoor wist 
Vierlingsbeek één wedstrijd te winnen en de an-
dere wedstrijd werd eervol verloren. Na afloop van 
de wedstrijden werden de voetballers uit Venlo en 
Vierlingsbeek in de kantine broodjes en een wor-
stenbroodje aangeboden en dit liet zich heerlijk 
smaken. Tijdens deze derde helft werden voetba-
lervaringen uitgewisseld en de spelers van VVV-
Venlo nodigden Wandelvoetbal Vierlingsbeek uit 
voor een wedstrijd in Stadion “De Koel”. Hiermee 
kwam een einde aan een mooie voetbalmorgen, 
waarbij door Walking Football VVV-Venlo en Wan-
delvoetbal Vierlingsbeek het wandelvoetbal op de 
juiste wijze gepromoot werd. 

Geïnteresseerde dames en heren, die mee willen 
doen aan Wandelvoetbal, zijn iedere dinsdag van 
10.00 uur tot 11.30 uur welkom bij de trainingen 
van Wandelvoetbal Vierlingsbeek. Voor aanmel-
dingen en/of informatie kun je terecht bij de coör-
dinator van het Wandelvoetbal, Jos van Boekel, 
telefoonnummer 0478-631839.



11

Whisky en Bierreis.

Herberg Thijssen en Van Dijk touringcars hebben 
speciaal voor u een zeer speciale en mooie Whisky 
en Bierreis georganiseerd op zondag 17 december. 
Voor de prijs van € 34,50 per persoon.

Hierbij brengen we een bezoek aan Brouwerij 
’t Anker in het Belgische Mechelen, bekend van 
zijn mooie bieren zoals Gouden Carolus, 
Manneblusser en nog een 7 tal speciaal bieren. 
Vanaf 1637 tot 1927 maalde en stookte het 
‘Meuldersgeslacht’ Van Breedam graan tot jenever 
op de Molenberg in Blaasveld. In 1872 verlieten 

Louis en zijn zus de Molenberg om brouwers te 
worden in Mechelen, op wat nu Brouwerij ’t Anker 
is. Tot op vandaag is de Molenberg nog steeds in 
handen van de familie. Charles gaat het gedurfde 
plan aan dat hij in De Molenberg bier tot alcohol 
wil distilleren, Whisky. Wij van Herberg Thijssen 
hebben nu de mogelijkheid gekregen om beide 
bedrijven te bezoeken, eerst de brouwerij ’t Anker 
en daarna de whisky stokerij De Molenberg.
  

Duik samen met ons mee in deze bijzondere 
familietraditie en geniet van de Belgische 
gastvrijheid en de Speciale combi welke voor ons 
is samengesteld.

Het Programma bestaat uit.
- 9.00 uur Ontvangst met koffie/thee met een 

huisgemaakte kerstlekkernij.

- 9.30 uur Vertrek per luxe touringcar naar 
 Brouwerij ’t Anker in Mechelen.

- 12.00 uur Aankomst brouwerij, hier gaan we 
eerst een hapje eten.

- 13.00 uur Start rondleiding onder leiding van 
Rico van Mourik met aansluitend een 

 bierproeverij. Indien de tijd het toe laat gaan we 
nog even gezamenlijk de Mechelse horeca 

 verkennen.

- 15.00 uur Vertrek naar Whisky stokerij 
 Molenberg in Blaasveld.

- 15.15 uur Aankomst Whisky stokerij, alwaar we 
kijkje krijgen in de keuken van het Whisky 

 stoken met aansluitend een proeverij.

- 18.00 uur Vertrek vanuit Blaasveld richting huis.

- 20.00 uur Terug bij Herberg Thijssen.

- Reserveren is noodzakelijk voor deze Whisky en 
Bierreis, dit kan uitsluitend via ons emailadres 
cafe@herbergthijssen.nl onder vermelding van 
Whisky en Bierreis 2017.       

 Wees zeker van een plaats en reserveer tijdig.
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Het Goei Leven in het 
Land van Cuijk is begonnen!

Op zondag 15 oktober gaf een trotse wethouder 
Ingrid Voncken namens de 5 gemeenten het start-
sein voor ‘een Goei Leven in het land van Cuijk’. 
Genodigden en bezoekers van het Pluk- en Oogst-
feest op landgoed De Tongelaar in Mill proostten 
met haar mee. Tongelaar was even middelpunt van 
het Land van Cuijk. Wandelaars, fietsers maar ook 
mensen van verder weg wisten de weg naar dit 
sfeervolle en authentieke herfstfestival te vinden.

Een Goei Leven 
Met ‘een Goei Leven’ willen ondernemers en orga-
nisaties uit het hele Land van Cuijk een beweging 
van trotse mensen op gang brengen. Om het 
Goeie leven in het Land van Cuijk vast te houden 
en -als het kan- nog beter te maken. Zonder de 
bourgondische aard te verliezen. Niet door iets 
nieuws te verzinnen maar door met trots te vertel-
len over bedrijven en projecten die bijdragen aan 
een Goei Leven in het Land van Cuijk, zodat ieder-
een -binnen en buiten de regio- ze leert kennen. 

Podium voor lokale ondernemers
Bijvoorbeeld zoals op de Goei Leven weide van het 
Pluk- en Oogstfeest. Bezoekers konden buurten 
met de boeren die iedere dag heerlijk en eerlijk 
eten maken. Bij de Boerderij van toen, zagen ze 
hoe dat vroeger ging. In de stand van het Smaak-
centrum van Martien Bos konden kinderen samen 
met de Keukenbazen leren dat gezond en lekker 
koken helemaal niet moeilijk is. 
Samen Stevensbeek presenteerden hun kookboek 
Grenzeloze Gerechten. En veel lokale ondernemers 
deelden met trots hun producten uit.. Op verschil-
lende plekken stonden rijen wachtenden voor een 
foodtruck of kraam om kennis te maken of een 
vraag te stellen. Mede dankzij het mooie weer en 
de presentaties in en rondom het kasteel was het 
voor de deelnemers en het grote aantal bezoekers 
een geweldige ervaring.

Ook jij kunt mee doen
Na deze bijzondere en goed geslaagde start is het 

Werkgroep: VROLIJK  VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK (VVV).

Ondanks dat we pas nog zomerse dagen hebben 
gehad, zien we dat de loofbomen inmiddels over-
tuigend hun bladeren verliezen en zijn velen onder
ons druk in de weer hun tuin ‘winterklaar’ te maken. 
Kortom: de donkere dagen zijn begonnen. 
Maarrrrr….niet getreurd….., hedde nog niet van de 
VVV geheurd ?
Inmiddels is de vrijwilligerswerkgroep Vrolijk 
Vrijthof Vierlingsbeek (kort gezegd VVV) weer volop 
bezig met de voorbereidingen om weer licht en 
gezelligheid te brengen rondom het Vrijthof met 
kerst en gedurende deze donkere dagen. 
Met de geweldige giga kerstboom van afgelopen 
jaar (met dank aan Eugene en Rianne Verblakt) en 
de vele lichtjes die er bij zijn gekomen, was het 
een genot om te zien en een warme verwelkoming
als je langs of op het Vrijthof kwam. Tenslotte toch 
het centrale punt van Vierlingsbeek. Dit alles 
was afgelopen jaar (en jaren) vooral mogelijk door 
de vrijblijvende hulp van diverse personen en be-
drijven. Met name noemen wij: fam Ebbers, Gijs 
Wijnhoven en Bert van Bussel van Boomwereld.nl,
Bart van den Heuvel - Blommestein Hoveniers.   
Zonder deze hulp zou de boom er niet staan en 
zouden er geen inmiddels 1200 lampjes in de bo-
men branden. In de komende maanden november
-december is het de bedoeling om aan de bomen 
(waar verlichting in zit) zo nodig reparaties aan de 
lêmpkes uit te voeren. Ondanks dat het LED ver-
lichting is, wat uiteraard een laag energieverbruik 
en hoge duurzaamheid heeft, is onderhoud nodig. 

OPROEP:  De werkgroep is nog op zoek naar 
een kerstboom voor op het Vrijthof voor de ko-
mende kerst. Heeft u of weet u iemand die een 
schitterende grote-hoge-vrijstaande dennen-
boom (type spar) heeft staan, en er van af wil, 
spreek dan een van de werkgroepleden aan of 
een van de bestuursleden van de Dorpsraad 
Vierlingsbeek.

Tevens doet de werkgroep VVV een oproep 
aan eenieder die het wat lijkt om rondom de 
kerstperiode iets te organiseren onder of in de 
directe omgeving van de de Bekse Kerstboom. 
Dat zou met muziek, zang, koek&sopie, kerst-
ballenbakken en noem maar op kunnen zijn. 
Mochten er mensen al dan niet in verenigings-
verband zijn die het wel iets lijkt om rondom 
deze bijzondere dagen iets te organiseren, laat 
hen dan contact opnemen met een van de on-
derstaande personen of mail naar 
vrolijkvrijthofvierlingsbeek@gmail.com
 
Namens de werkgroep VVV:  
Bert Linders, Erik van de Hagen, Joop Verbeeten, 
Hans Hendriks, Henk de Wijse, Koen Klaassen, 
Rene Schaeffers.
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Met een Goei Leven willen ondernemers, 
organisaties en scholen -gesteund door de 
gemeenten- een positieve beweging op 
gang brengen om het Goeie Leven in het 
Land van Cuijk vast te houden en waar 
mogelijk nog te beter te maken. Want het is 
een Goei Leven in het Land van Cuijk en 
daar zijn we trots op. Het is een prachtige 
plek om te wonen, te werken en te 
genieten. We hebben fijne mensen om ons 
heen die voor elkaar zorgen. Je kunt er 
heerlijk én eerlijk eten. En alles wat we 
nodig hebben is dichtbij. Voor iedereen: 
jong & oud, inwoner & bezoeker. 

Ook jij kunt mee doen! Vertel anderen 
waarom jíj het hier een Goei Leven vindt! 
Of werk samen om ons leven nog beter te 
maken. 
Kijk op www.goeileven.nl voor meer 
informatie.

aan iedereen in ons prachtige Land van Cuijk 
om‘een Goei Leven’ verder tot bloei te brengen. 
Een Goei Leven is een kans voor ons als inwoner 
van een van de 33 kernen van het land van Cuijk 
om ons leven nog wat leuker te maken. En hoe 
meer mensen meedoen, des te beter het wordt. 
Sluit je dus bij ons aan. Ga naar www.goeileven.nl, 
wordt vriend en vertel waarom jij het een Goei Le-
ven in het Land van Cuijk vindt. Blijf genieten van 
al het moois wat zo dichtbij is en verleid anderen 
tot diezelfde keuze.

Dag van de Mantelzorg 2017,        
komt u ook?                                                

U bent mantelzorger als u langdurig zorgt voor uw 
naaste. Daarom verdient u om in het zonnetje ge-
zet te worden!  
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in het kader
van de landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’ op 
10 november 2017 een ontspannen bijeenkomst 
op de middag en avond, voor alle mantelzorgers 
woonachtig in het Land van Cuijk.  

De Dag van de Mantelzorg vindt plaats in Cultureel 
Centrum Myllesweerd in Mill. 
Middag van 14.00 - 17.00 uur en 
avond van 19.00 - 22.00 uur. 
 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u kiezen uit een 
drietal workshops zoals een Pilates les, meezingen 
met VoiceMill of een workshop: “Klein geluk voor 
mantelzorgers”. Na de workshops is er gelegen-
heid om gezellig samen te zijn met een lekker hap-
je en drankje. 

Als u diegene die u verzorgt, moeilijk alleen kunt 
achterlaten, kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg. Samen zoeken we naar 
mogelijkheden, die het beste aansluiten bij uw 
situatie. 
 
Voor meer informatie en aanmelden 
(voor 30 oktober 2017) via de website: 
www.mantelzorglvc.nl of tel: 0485-846739.

Laat uw dorpsgenoot winnen.
 
Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.

Rene van Vleuten uit Overloon, eigenaar van 
ijsfabriek De Romkan en zuivelfabriek Globemilk, 
is genomineerd voor de ondernemersprijs Land 
van Cuijk en Noord-Limburg.

Van belang is om zoveel mogelijk publieksstem-
men binnen te gaan halen.
Natuurlijk willen we graag dat allen daarbij gaan 
helpen.
Dus pak dit meteen op en breng uw stem uit op 
onze dorpsgenoot Rene.

www.deondernemersprijs.nl/ondernemersprijs-
2017/stemmen-publieksprijs-2017
 
Bestuur ondernemersvereniging OVRV.
Piet Verbeeten.
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vrijdag 3 november > open podium > 
TALENTENTUIN: MEREL KLAASSEN + 
DE NAAKTE WAARHEID + EASTRM
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater 
of welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies 

te zijn: de Talententuin. De zesde aflering inmid-
dels met deze keer in de hoofdrollen: Merel 
Klaassen, De Naakte Waarheid en EASTRM.

Merel Klaassen zingt de hele dag. Al haar hele 
leven. En Merel staat graag op het podium. Bij de 
schoolmusical, bij de jeugdpronkzitting, bij ZEV-
Light en vanavond in haar eentje. Gewapend met 
piano en gitaar geeft Merel een eigen draai aan 
bestaande popliedjes. De Naakte Waarheid maakt 
kleinkunst. Dat wil zeggen luisterliederen en thea-
terstukken met een cabareteske insteek. Het trio 
uit Nijmegen leeft in een wereld waar imperfectio-
nisme de maatstaf is. EASTRM is een zeskoppige 
overband uit Venray en Ostrum, ehh… EASTRM. 
Het repertoire bestaat funk en rock covers van 
acts als John Mayer, Wild Cherry, Red Hot Chili 
Peppers, The Black Keys en Lenny Kravitz. Zonder 
twijfel wordt dit een prachtavond vol bijzondere 
talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

vrijdag 24 november > cabaret > YOUS-
SEF EL MOUSAOUI > HELEMAAL AL-
LEEN
Succesvolle Vlaamse komiek die zijn rampzalige 
levensverhaal koppelt aan humor. Een vermakelij-
ke onemanshow. Persoonlijk en oprecht. 

Hier is hij dan eindelijk. De onemanshow Helemaal

Toneelvereniging Kom Op presenteert: 
Bezoekuur

Twee mannen, twee ziekenhuiskamers. 
En ze heten allebei T. Smit! 
Dat zou kunnen leiden tot allerlei verwarringen en 
ja  hoor, dat doet het ook. Vooral als de ene rijke 
meneer Smit zich voor zijn toekomstige 
schoonmoeder anders moet voordoen als hij is en 

de andere (arme) meneer Smit  
erg opziet  tegen de                   
ziekenhuisrekening. Gooi er 
nog een ex, een onervar-

en arts en een ver-
pleegster 
bij die al-
les al gezien 
heeft. . 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van 
onze bezoekuren en kijken ernaar uit u te voorzien 
van een avondje amusement en gezelligheid.
Vanwege de rust van onze patiënten hebben wij 
speciale bezoekuren 
Zondag 29 oktober 20:00 Plein 27 Maashees
1, 2 en 3 november 20:00 ’t Pelgrimshuis Smakt

Kaartjes €8,- (vanaf 17 sept)
toneelkomop@live.nl / 06-51231298
www.toneelkomop.nl 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

☞ adverteren
doet verkopen

Alleen van cabaretier Youssef El Mousaoui. Yous-
sef timmert al enige jaren aan de comedyweg in 
België. Nu is hij klaar om Nederland te bestormen. 
Oorspronkelijk zou zijn, inmiddels vierde, program-
ma gaan over alles wat er misgaat in deze wereld. 
Plots gebeurde het onverwachte. De zeer succes-
volle komiek met het perfecte huwelijk en het won-
dermooie kind kwam terecht in een wereld van 
miserie en crisis. Alles wat kon mislopen, liep mis. 
Een inbraak, een echtscheiding, een faillissement. 
Hij bleef alleen achter met een stoel in een leeg 
appartement...

Voor dit programma herwerkte Youssef de meest 
droevige momenten in zijn leven tot een supergrap-
pige en amusante voorstelling. Over depressie, 
eenzaamheid en burn-out. Een eerlijk verhaal waar 
gelukkig ook ruimte is voor een harde lach!
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

Gryphus Formule 1 Café
Het is najaar en de Formule 1 blijft leuk! Zeker nu 
Max de kolder weer in de kop heeft. En dan is er 
natuurlijk nog het onderonsje Hamilton vs. Vettel. 
Nog genoeg te beleven dus en dat kan want ook 
de laatste Grand Prix races van dit seizoen zullen 
op een grootbeeldscherm worden vertoond. 
Wij gaan er weer eens goed voor zitten. 
En U?

➜	 zondag 29 oktober: GP MEXICO
➜	 zondag 12 november: GP BRAZILIE
➜	 zondag 26 november: GP ABU DHABI
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
vrijdag 17 november > quiz > BEKSTE PUBQUIZ

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

In de nacht van 
zaterdag 28 op 
zondag 29 oktober 
wordt de klok 1 uur 
terug gezet!
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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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame: 30 oktober t/m 4 november
	 ●  Halloweenvlaai €  10,50
	 ●  Waldkornbrood €  2,35
	 ●  Ontbijtkoek €  2,35

Reclame: 6 t/m 11 november
	 ●  Christoffelvlaai  €  10,35
	 ●  Spelt donker meergranen €  1,90
	 ●  Satébroodje €  1,20

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Vergeet
mij niet

Kijk gerust eens op onze website: www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Als een graf zelf verzorgen 
niet meer kan of gaat

Bel vrijblijvend met 
Margriet Winkelmolen: 
M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

of met 
Diny Bartels: 
M: 06 48 21 77 96

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Fons Peltenburg
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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

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
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