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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 20 24 oktober 2018

Onze kerk 

In onze kerk is de calvariegroep, ook wel de kruisgroep genaamd, helaas niet meer aanwezig. Een calva-
riegroep is het kruis waaraan de corpus van Jezus hangt met daarnaast een beeld van Maria en aan de an-
dere zijde de apostel Johannes. 

Zo is het meestal. Bij andere calvariegroepen kunnen 
ook beelden van diverse apostelen zijn geplaatst. De 
geschiedenis van onze calvariegroep gaat ver terug.                                             
In de 15e eeuw is een nieuwe stenen Laurentiuskerk 
gebouwd met een toren 
van maar liefst meer dan 
zestig meter hoog. Dat 
de calvariegroep deel 
uitmaakte van deze 
15-eeuwse kerk is wel 
zeker.  Waarschijnlijk 
hebben de katholieken, bij 
de naasting (een middel-
eeuws zakelijk recht)  van 
hun kerk door de protes-
tanten in 1648 de beelden 
meegenomen naar hun 
schuilkerk in de Smakt. 
 Dit gebeurde door Pas-
toor Bosman. Rond 1660 
stonden de protestanten 
het oogluikend toe dat de Luciakapel gebruikt mocht 
worden voor de erediensten. De Luciakapel stond op 
de plaats waar nu het tankstation is gevestigd aan de 

Grotestraat. In 1708 mochten de katholieken een schuurkerk bouwen op de plaats waar nu Concordia staat. 
Zeer aannemelijk is onze calvariegroep in deze zgn. schuurkerk geplaatst. Na de reformatie, rond 1800, kre-
gen de katholieken hun grote kerk weer terug. Zij hebben de calvariegroep toen weer in de grote kerk, ach-
ter het altaar geplaatst, zoals te zien is op verschillende foto’s.  Zoals het hoorde stond deze kerk met het 
altaar naar het oosten gekeerd. In oktober 1944 is deze kerk door Duitse troepen opgeblazen en wonder 
boven wonder is de calvariegroep intact gebleven als ook het Laurentiusbeeld en de houten beelden die 
aan de zijkanten van de kerk hingen. Na de 2e wereldoorlog is in 1946 een noodkerk gebouwd. Dat is op 
de plek waar nu de bieb-supermarkt is gevestigd. Ook in de noodkerk kreeg onder meer de calvariegroep 
weer haar plek. In 1952 werd de huidige kerk gebouwd naar voorbeeld van de Bossche school. En weer 
kreeg de calvariegroep er zijn plaats. Het is een lange weg geweest voor de kruisgroep van 1648 tot 1952. 
Dankzij de inspanning van vele generaties Vierlingsbeekse gelovigen is de kruisgroep behouden gebleven 
voor ons dorp.Echter, alle inspanning van Vierlingsbekenaren ten spijt is de calvariegroep op maandag 8 
oktober in opdracht van pastoor Van der Sluis van de overkoepelende parochie Maria Moeder van de Kerk 
te Sint Anthonis, verwijderd uit de Laurentiuskerk. Precies 74 jaar na de oorlogsverwoesting overkomt ons 
nu dit! Was dit nu echt noodzakelijk? Waren er geen andere mogelijkheden om deze bijzondere elemen-
ten die deel uitmaken van de eeuwenoude historie en cultuur van Vierlingsbeek te behouden voor het dorp? 
Moet het nu ineens anders? Een oude boom moet je niet verplanten. Laat hem waar hij is met alle respect 
die het waard is en die het verdient. Respect??? Zomaar ons cultuurgoed op een open aanhanger laden 
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Van de Redactie:

 De 1e ‘k Wèt ‘t dorpsquiz is een feit..... 
 er was ook veel plezier en gezelligheid.
 Oktober is haast voorbij en ook oktober 
 mag de boeken in met records en 

als uitzonderlijk mooi/warm/droog..                                                            
Wellicht ook op het persoonlijk vlak: in 

 Nederland half oktober nog buiten op het 
(niet overkapte) terras het avondeten 

 nuttigen... en lang natafelen, zónder vest!
 Wat eten betreft, ondanks het uitzonderlijke 

warme weer, zijn o.m. spruiten, boerenkool, 
erwtensoep, balkenbrij al verkrijgbaar..

 Loopt U hier al warm voor???

...vervolg van pagina 1

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.
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
10 nov Gryphus: Concert; BEUKFEEST; 
  zaal open: 20.30 uur
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
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: 

zonder degelijke bescherming. Het is in ieder ge-
val geen ontvoering die respect afdwingt. Juridisch 
gezien is hij niet van ons, maar moreel gezien heeft 
de pastoor van der Sluis de zorgplicht tegenover 
de parochianen om cultureel erfgoed respectvol 
te behandelen. Parochianen hebben aangeboden 
om de groep in de torenkapel te hangen zodat hij 
zichtbaar zou blijven voor de dorpelingen. Of an-
ders in een in te richten ruimte 
boven de torenkapel. Maar dat is hen allemaal niet 
gegund. Pastoor van der Sluis kent maar één weg: 
zo veel mogelijk waardevolle en mooie cultuurhis-
torische zaken uit de diverse parochies naar Sint 
Anthonis sluizen. Medemenselijkheid wordt aan de 
kant geschoven. Die menselijkheid mag je toch ze-
ker wel van een pastoor verwachten. Zeker de 
pastoor van zo’n grote parochie als die van ons. 
Via de link http:
//photos.app.goo.gl/cZJjrCik74F1BWhy7 (op de 
dorpssite www.vierlingsbeek-groeningen.nl) kunt u 
de bijna 200 foto's zien van de verder te gaan ver-
dwijnen of reeds verdwenen voorwerpen die toe-
behoren aan de Laurentiuskerk.

Stichting De Oude Schoenendoos, stichting 
behoud onze kerk.

De afgebeelde QR-code geeft de 
link aan, die u naar de genoemde 
foto’s leidt. Met een app 
(QRreader) op uw tablet of mobiel 
kunt u deze code scannen.
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  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. JOC
26 mei 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? 

Op 4 oktober jl. hield het Groenings Koor haar 
jaarlijkse bloemenactie. Wij danken iedereen 
die ons gesteund heeft door een bloemetje of  
bloembollen te kopen of een donatie te geven.

ALLERZIELENVIERING
                                                                                     
ZONDAG  4 NOVEMBER  vieren wij 
Allerzielen. Tijdens deze viering worden onze 
overleden Parochianen van het afgelopen jaar 
speciaal herdacht .

De viering begint om 13.30 uur in de 
Mariakapel onder de toren.

Na deze plechtigheid volgt een bezoek aan het 
Kerkhof .

De overledenen van het afgelopen jaar zijn:
Francisca Martens 
Frieda Gerrits - van den Berg 
Jo Hendriks - Weijmans 
Jan  Peeters 
Fien Verblakt - Jans-Beken 
Marie Fleuren - Jenniskens
Nellie Botden - Deenen 
Piet Broeks 
Piet Boekholt 
Jo Creemers
Mia Willems - Nielen 
Maria Bekkers - Jansen
Kees Vloet

  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
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Vierlingsbeek/Groeningen

Wilt u uw (klein)kinderen verrassen met een be-
zoek van onze eigen Sinterklaas en zijn Pieten? 
Sint heeft in zijn overvolle agenda toch nog twee 
dagen gevonden om bij u aan huis te komen.

Hij is beschikbaar op zondag 25 november tussen 
14.00 en 19.00 uur en op zaterdag 1 december 
tussen 15.15 en 19.00 uur  

Heeft u interesse? Stuur dan voor 2 november een 
berichtje naar het Sinterklaascomite! 
Ons emailadres is sintvierlingsbeekgroeningen@
gmail.com 
Zet in de mail de voorkeurstijd, het bezoekadres 
en hoe lang u Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek 
wilt hebben.

De kosten zijn 25 euro per kwartier. Dit is inclusief 
Sinterklaas, Pieten en strooigoed.
Wij nemen in de week van 5 november contact 
met u op over de definitieve planning.
    
Sinterklaascomite Vierlingsbeek en Groeningen

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof                            

Beste mensen.

De vele kaarten, bloemen, attenties en de
 muzikale hulde van Vondel en De Herleving 

hebben er voor gezorgd dat ons gouden 
huwelijksfeest voor ons onvergetelijk is 

geworden.

Hiervoor willen wij iedereen, ook namens 
onze kinderen en kleinkinderen héél 

hartelijk danken.

Vierlingsbeek, oktober 2018
Leo en Riet Aarts-Verhoeven.

op vrijdag 26 oktober en 9 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  
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
SWOGB Volksdansen in Joffershof               

maandag van13.30-15.30 uur                
 Info 631806
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

Op zondag 4 november is er geen 
bijeenkomst voor alleengaanden i.v.m 
Allerheiligen.

KBO organiseert middag tussen kunst 
en kitsch

Op donderdag 1 november komt taxateur Marijke 
van Roosmalen naar Vierlingsbeek in het kader 
van: Tussen Kunst en Kitsch. In de afgelopen 
30 jaar was dit een zeer succesvol tv-programma. 
En u heeft vast ook nog wel iets in huis waarvan 
u zich afvraagt: wat zou dit nu waard zijn? U krijgt 
deze middag de kans om uw dierbare voorwerpen 
of andere kunstschatten te laten beoordelen. 
U mag één of twee voorwerpen meenemen en 
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KLEDINGINZAMELING                              
6 november 

Op dinsdag 6 november vindt de halfjaarlijkse 
kledinginzameling plaats van basisschool 
Laurentiushof. 
Tot 9.30 uur kunt U, bij de hoofdingang van school, 
Uw oude kleding, schoenen, beddengoed, knuf-
fels, gordijnen enz. kwijt. 
Graag aanleveren in plastic zakken! 
 
Het geld dat met de kledingactie wordt opgehaald 
komt geheel ten goede aan de basisschool- kinde-
ren en wordt bij voorbeeld gebruikt voor een extra 

De Oude Schoenendoos 
in de Bieb

Vanaf heden zijn er twee 
mensen van de Oude 
Schoenendoos op iedere 
vrijdagmiddag in de bieb 
aanwezig om foto’s te 
bekijken en uit te zoeken. 
Hebt u foto’s die u wilt 
delen met onze club, kom er 
dan mee naar de bieb en wij 
kunnen ze meteen scannen 
zodat u de foto meteen weer 
mee kunt nemen. Wij zijn 

ook blij met verhalen die we op tekenen en in het 
archief bewaren om deze eventueel te gebruiken 
voor diverse doeleinden. Ook kunnen we scannen 
als de foto’s in een album zijn geplakt. Voor 2020, 
wanneer onze 75- jarige bevrijding gevierd gaat 
worden willen we graag foto’s zien en scannen. 
Misschien op zolder of een schoenendoos hebt u 
nog foto’s van langgeleden bewaard. Laat dit niet 
verloren gaan. Voor u heeft het misschien weinig 
waarde, voor ons is het waardevol. 

afhankelijk van het aantal aanwezigen wordt ver-
teld wat het is, waar en hoe het gemaakt is, hoe 
oud en vaak niet onbelangrijk, wat het waard is. 
Uitgesloten zijn: sieraden, postzegels, munten, 
klokken, horloges en archeologische voorwerpen. 
Voor de rest mag alles: van textiel tot schilderijen, 
glas, zilver, koper enz.

Iedereen is welkom van 14.00 - 16.00 uur in 
gemeenschapshuis Joffershof.

Jeu de Boulestoernooi van KBO 
geslaagd. 

Bij Gemeenschapshuis Joffershof heeft KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen enkele jaren geleden 
een prachtige buitenbaan voor het spelen van Jeu 
de Boules gecreëerd. Van april tot en met septem-
ber worden door de leden van de KBO Jeu de 
Boules gespeeld. Van oktober tot en met maart 
gaat men naar binnen en wordt in Joffershof op 
binnenbanen gespeeld. Bijna een jaar geleden is 
het Jeu de Boules van KBO uitgebreid met 2 groe-
pen. De dinsdagmiddaggroep heeft gezelschap 
gekregen van een woensdagmorgen- en een don-
derdagmorgengroep. In de eerste week van okto-
ber werd een onderling toernooi georganiseerd 
waar alle deelnemers van de drie groepen aan 
konden meedoen. De partijen werden één tegen 
één gespeeld om twee gewonnen werpronden. 
Een werpronde eindigt zodra een speler of speel-
ster 13 punten heeft behaald. Iedere dag werden 
spannende partijen gespeeld, waarbij veel verras-
sende uitslagen te zien waren. Uiteindelijk kwamen 
Bets Jansen en Ben Willems in de finale, waarbij 
veel leden kwamen opdagen om de strijd te aan-
schouwen. Bets werd gesteund door de bewoners 
van Alles Bijeen, waar Bets als vrijwilligster werk-
zaam is. De bewoners hadden mooie affiches bij 
de Jeu de Boulesbaan opgehangen. Of Bets hier-
van profiteerde en of Ben hierdoor onder de indruk 
kwam, was niet duidelijk, maar Bets werd de glori-
euze winnares van het Jeu de Boulestoernooi. 
Een toernooi dat zeker opvolging zal krijgen, daar 
waren alle deelnemers het over eens.

uitstapje dat past bij het thema waar de school op 
dat moment mee bezig is. 

Wij danken U alvast bij voorbaat 
voor Uw bijdragen! 

 
Ouderraad Basisschool Laurentiushof

Hoop…

Hoop doet leven.
Alle hoop de bodem in slaan.
Te hoop lopen.
Tussen hoop en vrees.
Zolang er leven is, is er hoop.
Hoop… een woord dat soms te pas en te onpas 
gebruikt wordt.
De student zal zeggen: ik hoop dat ik de toets ge-
haald heb.
De ernstig zieke zal zeggen: ik hoop dat de behan-
deling aanslaat.
Met de wind tegen: ik hoop dat ik de trein nog ga 
halen.
Het jonge stel: we hopen dat het deze maand wel 
raak is.

Hoop… in hoop schuilt verwachting, verlangen, 
uitzien naar.
In hoop zitten doelen verborgen.
Doelen die je wilt halen óf doelen die je moet halen 
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Elke dag  
een mooie dag

Vanaf 1 januari 2019 opent Gastouderopvang 
't Hoedje haar deuren en biedt opvang voor 
kinderen van 0 t/m 13 jaar.  
 
Bent u op zoek naar een kleinschalige opvang 
voor uw kind in een huiselijke sfeer waar gezellig-
heid, warmte, rust en vertrouwen een grote rol 
spelen, dan bent u bij gastouderopvang ‘t Hoedje 
aan het juiste adres. 
 
De opvang is de afgelopen 5 jaar al geopend op 
dinsdag en donderdag maar vanaf 1 januari 2019 
kunnen kinderen de hele week bij ’t Hoedje terecht 
(van maandag tot en met vrijdag van 07.00 t/m 
18.30 uur). Aanmelden is al mogelijk!

Wie ben ik: 
Mijn naam is Ilke Zegers en 
ik woon samen met mijn 
partner en twee kinderen 
(geboren 2015 en 2017) in 
Groeningen. Inmiddels ben 
ik alweer 5 jaar parttime 
gastouder. Nu ga ik mijn 
passie uitbreiden en word ik 
fulltime gastouder.  

 
Ik bied kinderen graag een fijne en veilige plek 
waar ze kunnen opgroeien, en waar ze zich wel-
kom voelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen (le-
ren) samenspelen, delen, helpen en rekening hou-
den met elkaar en dat ze de aandacht krijgen die 
ze nodig hebben. 
Ik heb veel plezier in het omgaan met kinderen en 
ik wil dit op professionele wijze invullen. Ook vind 
ik het een uitdaging kinderen te steunen bij hun 
ontwikkeling. Ik heb altijd oog, oor en hart gehad 
voor wat kinderen bezighoudt .  
 
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn 
website: www.thoedje.nl.  
Wilt u een kijkje nemen in mijn opvang? Bel of mail 
even dan zorg ik dat de koffie/thee klaarstaat. 
 
Ilke Zegers 
erkende gastouderopvang

om je uiteindelijke doel te behalen.
Om je verlangen, je verwachting waar te maken.

“Hoop…” vormt het thema van het concert dat 
Zanggroep Palet twéé keer uitvoert op zondag 
9 december(15:00 en 19:30 uur) aanstaande in het 
Koningskerkje in Vierlingsbeek.
Reserveer de datum al vast in uw agenda. 
Vanaf begin november zijn kaarten á €10,00 ver-
krijgbaar. Info bij Berrine de Bruijn flets@home.nl

Plat praote 18

Onlangs was ik getuige van de “beeldenroof“ uit 
onze kerk. De beeldengroep van het altaar op een 
aanhangwagen! Toch even slikken! Stille getuigen 
van het eens ze Roomse leven waarin de ouderen 
onder ons groot gebracht zijn. Het bracht mijn her-
inneringen weer even terug naar mijn jeugd. Zoals 
in vele gezinnen in de naoorlogse jaren baden we 
de rozenkrans, weesgegroetjes en  onzevaders; 
het hoorde er allemaal bij. 
Als we als kleine ukkies bij het slapen gaan onder-
gestopt werden, ging dat vergezeld van Roomse 
rijmpjes die ik U niet zal onthouden:

’s Avonds als ik slapen ga volgen mij 14 engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind, twee aan mijn voeteneind
Twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij
Twee om te dekken, twee om te wekken 
Twee om te wijzen naar ’s Heerenparadijze.

Dank lief Heertje 
Dank lief Vrouwtje
Dank lief engeltje zoet
Die  mij bewaren moet
Voor water en vuur
Voor een haastige dood
In alle eeuwigheid amen.

Een aardig gezegde uit die tijd:

“Zonder erèg kunde ok in de hel komme.”

Het werd gezegd wanneer iemand onbewust een 
ander gekwetst  had.

Rein Verhoeven
reinverhoeven@gmail.com

Ken je dialect.

Kiek dor, wa’n moi vuggelke!

Wanne praot!

’t Bötje van de schïnk des vur de heund.

Dèt zien schoiers.

Des ‘ne nutte!

Ge mot nie noeule man! (spreek uit als oeu in oeu-
vre)

Dor was alles nôvenàànt.

Ik heb lààst van mien knoeuk!

Gej kloit mà verder àn hur!

Héj hèt’m goed hange!
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KBO Vierlingsbeek/Groeningen  nodigt iedereen uit 
Om zijn/haar kostbare objecten  te laten taxeren 

Tussen 
Kunst en Kitsch 

Donderdag 1 november 2018 
In gemeenschapshuis 

Joffershof 
Van 14.00 uur tot 16.00 uur 

 
Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan, 

want misschien hebt U wel, 
‘zonder het te weten’ 

iets heel bijzonders in huis 

De taxaties worden verricht door 
Marijke van Roosmalen - taxateur kunst en antiek 

(m.u.v. klokken, sieraden, munten, postzegels 
en archeologische voorwerpen) 
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ANDERSASANDERS 

36e Liedjesavond Ôjjem van Ėge Bôjjem 

Kom op 19 januari kijken, luisteren, 
genieten én stemmen op 

DE Carnavalskraker 2019 

Een geweldig aantal deelnemers, 13 in totaal.        

Presenteren zich de komende weken in de Globaal! 

Wie doen er mee???

GFT uit Groeningen 
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Herberg Thijssen en Van Dijk touringcars hebben speciaal voor u een mooie 
kerstreis georganiseerd op zaterdag 15 december.

Het Programma bestaat uit:
-  9.30 uur Ontvangst met koffie/thee met een huisgemaakte kerstlekkernij.
-  10.30 uur Vertrek per luxe touringcar vanaf Herberg Thijssen naar de Kerstmarkt in Oberhausen.
-  12.00 uur Aankomst in Oberhausen, alwaar u naar eigen invulling de kerstmarkt kunt bezoeken.
-  Kerstmarkt op de oude Markt
-  De oude markt in Oberhausen wordt omgebouwd tot een geweldige traditionele kerstmarkt. 
 In het zogenaamde "Oberhausener Weihnachtswald" staan marktkramen en hoge dennenbomen. 
 Je voelt je als in een echt bos! Ze zijn allemaal prachtig verlicht met kerstlampjes. 
 Er zijn schilderachtige huisjes, een historische draaimolen en een treintje voor de kinderen. 
 Bij sommige kraampjes is er nog echt traditioneel vakmanschap. 
-  17.00 uur Vertrek vanuit Oberhausen.
-  18.30 uur Terug bij Herberg Thijssen, alwaar een heerlijk 3-gangen  winterbuffet voor u klaar staat 
 bestaande uit een heerlijk voor-, hoofd- en nagerecht.
-  20.00 uur Sluiting van een heerlijk dag, met voor wie wil een leuke afterparty.

De kosten voor deze Kerstreis bedragen € 32,50 per persoon.

Uiterste boekingsdatum 15 november.

Reserveren is noodzakelijk voor deze Kerstmarktreis, dit kan uitsluitend via ons emailadres 
cafe@herbergthijssen.nl onder vermelding van Kerstreis 2018. 
Wees zeker van een plaats en reserveer tijdig.

Berichten uit het veld

In middels zijn alle zwaluwen vertrokken naar war-
mer oorden. De Boerenzwaluwen overwinteren in 
West en Centraal Afrika, terwijl de Huiszwaluwen 
hun heil zoeken in tropisch Afrika. Hun plaats in de 
lucht wordt nu ingenomen door groepen spreeuwen. 
Onze eigen spreeuwen aangevuld met spreeuwen 
uit Scandinavië die hier komen overwinteren. Het 
spectaculairst zijn de grote spreeuwenwolken die 
ontstaan in de avondschemering vlak voordat ze hun 
slaapplaats gaan opzoeken. De zwermen kunnen 
plotseling met hoge snelheid van richting verande-
ren zonder dat individuele spreeuwen tegen elkaar 
botsen. Een knap staaltje vliegwerk. Het is nu herfst, 
al doet de temperatuur anders vermoeden. Het zal 
niet lang meer duren voordat de winterganzen hier 
arriveren. Brandganzen, Grauwe Ganzen en Nijl-
ganzen hebben al grote groepen gevormd op de 
landerijen langs de Maas. Vooral bij de veerpont zijn 

er nu veel te zien. Kolganzen en Rietganzen kunnen 
nu weldra hier te zien zijn, maar dat is een beetje af-
hankelijk van het weer. Bij koud weer met noord-
oosten wind zal dat eerder gebeuren dan bij warm 
weer.
In de eiken vlakbij ons huis zijn de Gaaien druk 
doende met het verzamelen van eikels voor hun 
wintervoorraad. Samen met beukennootjes en ha-
zelnoten verstoppen ze die op diverse plaatsen om 
te voorkomen dat soortgenoten hun voorraad ste-
len. Helaas, of gelukkig, kunnen ze zelf sommige 
plaatsen niet meer terug vinden. Zo ontstaat spon-
taan een nieuw bos. 
Medio oktober stond de tweede (winter)watervo-
geltelling op het programma. Het leek die zaterdag 
meer op een zomertelling, bij een temperatuur van 
27 ˚C en een zeer lage waterstand. Watervogels 
waren dan ook nauwelijks aanwezig. De trekvogels 
leken zich hier echter nauwelijks iets van aan te 
trekken. 
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“Braintrigger”

Deze expositie is op zondag 28 oktober en 4 no-
vember 2018 van 11.00u tot 17.00u in het Ko-
ningskerkje te Vierlingsbeek

Deelnemers;
José Keurentjes
Beppie Nabuurs-Jacops
Miriam Meulepas

(Olieverf schilderijen, mixed media en beeldhouw-
werken)

José Keurentjes is gespecialiseerd in het werken 
met olieverf. Zij gebruikt vaak de ‘nat in nat’ tech-
niek waardoor er prachtige kleurovergangen ont-
staan. Haar landschappelijk en industriële abstrac-
te olieverfschilderijen roepen een bepaalde sfeer 
op maar laten steeds iets tot de verbeelding over.
Haar ervaringen en observaties worden intuïtief en 
op gevoel afgebeeld op doek. Hierdoor behoudt 
het werk zijn spontaniteit.
José laat zich niet beïnvloeden door trends. Daar-
door behoudt haar werk een eigen karakter.

jose-keurentjes.jimbo.com
jose.keurentjes@outlook.com

Beppie Nabuurs werkt graag met vele verschillen-
de materialen. Ze is altijd op zoek naar het juiste 
materiaal dat voor haar gevoel het werk versterkt. 
Een versterking van emotie of van contrast en 
spanning. Ze houdt van de sleetse uitstraling van 
oud papier, ijzer en hout en gebruikt dit graag in 
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haar werk. Door het vele gebruik van recycle ma-
teriaal krijgt dit een tweede leven.
De stik- en collage technieken die zij toepast in 
haar tekeningen en ontwerpen geven het werk 
meer spanning. En toevalligheden die tijdens het 
vele experimenteren ontstaan, geven het een ver-
rassend en speels effect.

beppiejacops.webs.com
beppienabuurs@gmail.com

Beeldend kunstenares Miriam Meulepas maakt 
beelden van watergedragen polyester met als the-
ma de kwetsbare mens. Vergankelijkheid en psy-
chische stoornissen spelen hierbij een grote rol. 
Ze toont de emoties van deze mens. Ook de emo-
ties die ze door een beperking juist niet kunnen to-
nen. Er is voor deze mens weinig plaats in onze 
perfectionistische en gehaaste samenleving. Maar 
juist deze “imperfectie” maakt deze mens juist 
zo uniek. En dat is wat Miriam zo fascineert! Wat 
schuilt er achter deze blik?
Naast dit confronterende werk maakt ze ook fan-
tasievoertuigen van oude machineonderdelen die 
bestuurd worden door een eigen ontworpen volk-
je van keramiek. Dit is voor haar pure ontspanning 
omdat ze hierin haar fantasie de vrije loop kan la-
ten. Toch sluit het perfect aan bij haar emotionele 
en confronterende grote werk. Juist deze afwisse-
ling schept voor haar een balans.

miriammeulepas.wix.com/kunst
janssenmeulepas@gmail.com

Tijdens deze expositie speelt het akoestische duo 
Djoly Faraday. Zij brengen zowel eigen werk als 
covers ten gehore.
Het duo bestaat uit Djoly Janssen en Stephan 
Brouwers. Stephan heeft een geheel eigen manier 
van gitaar spelen. Hij onderscheidt zich door zijn 
soepele techniek en eigen warme maar spranke-

Veldleeuwerik

Groepen Veldleeuweriken, Vinken, Graspiepers 
en Gele Kwikstaarten trokken van Noordoost naar 
Zuidwest, gevolgd door Kieviten en enorme wolken 
Houtduiven. Werkelijk duizenden Houtduiven trok-
ken langs verdeeld over groepen van enkele hon-
derden exemplaren. Het was zo mooi om te zien, 
dat ik een tijdlang heb zitten genieten boven op de 
dijk aan de Veerweg in Vortum.

Ton van den Berg
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Bridgedrive UNICEF in Boxmeer
 
Op zondag 18 november 2018 vindt voor de vijfde 
keer de landelijke bridgedrive “Hartentroef voor 
UNICEF” plaats.
Unicef wil kinderen een  kans geven om zorgeloos 
op te groeien. Welk een troef hebben wij in handen 
voor al die kinderen, als wij gezamenlijk de kaarten 
op tafel leggen. 

De opbrengst van “Hartentroef voor Unicef” gaat 
dit jaar specifiek naar vluchtelingenkinderen. 
Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor 
oorlog en geweld. Leren, spelen, gezond opgroei-
en in een veilige omgeving zit er niet in als kinderen 
op de vlucht zijn. 

Bijeenkomsten Wonen & Zorg 
voor senioren

Welke wensen en ideeën hebben senioren over 
wonen, welzijn en zorg en welke knelpunten zien 
zij? 
Als u ouder wordt wilt u dan bijvoorbeeld uw wo-
ning aanpassen of verhuist u liever naar een dorp 
met alle voorzieningen? Of heeft u andere ideeën?
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) en KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer 
willen dit graag van senioren uit de gemeente we-
ten. Daarvoor worden er, in samenwerking met de 
gemeente, zes bijeenkomsten georganiseerd; op 
23 en 30 oktober en 6 november.

Alle senioren uit de gemeente wordt gevraagd om 
mee te denken over dit onderwerp. Om die reden 
krijgen alle inwoners in de gemeente van 60 jaar 
en ouder een uitnodiging om aanwezig te zijn bij 
één van de zes bijeenkomsten. 

Nadat alle ideeën, wensen en knelpunten zijn ver-
zameld gaan vrijwilligers aan de slag om concrete 
plannen te maken. Hierbij worden zij ondersteund 
door organisaties als Pantein, Mooiland, Sociom, 
Stichting Wonen Vierlingsbeek, Stichting Wonen 

De C1 van DES is vandaag kampioen 
geworden. KEI KEI KEI PROFICIAT MEIDEN 

MET JULLIE KAMPIOENSCHAP!!.

Oeffelt, Zorgcoöperatie De Haven en de gemeente.
Aan het einde van elke bijeenkomst kunt u zich 
aanmelden  als u hieraan mee wilt werken.

Wilt u meer informatie of aanmelden voor een van 
de bijeenkomsten? Neem contact op met het Be-
drijfsbureau Inwoners via telefoonnummer: 
(0485) 585 815 of e-mail: i-bi@boxmeer.nl.

Inschrijving kinderkleding- en 
speelgoedbeurs.

Op zondag 4 november wordt van 11.00 tot 
13.30 uur een tweedehands kinderkleding- en 
speelgoedbeurs gehouden in gemeenschapshuis 
“De Pit” in Overloon.

Huur een tafel voor € 5,00 en verkoop hier je kin-
derkleding, het speelgoed dat je ontgroeid bent 
of de babyuitzet die je niet meer gebruikt. De op-
brengst van je verkoop is voor jezelf. De opbrengst 
van de entree gaat naar ons goede doel: Edukans.

Entree volwassene:  € 2,00.

Entree kinderen: t/m 12 jaar gratis,                                            
13 - 18 jaar € 1,00.

Verkoopplek: € 5,00 (grondplek 200x200cm incl. 
1 tafel 120x80cm).

Kijk voor meer info op onze facebookpagina: 
kindermarkt Overloon.

Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een 
e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com.

lende sound. Djoly is een veelzijdig zangeres met 
een aangenaam eigen geluid. Muzikaal voelen zij 
elkaar feilloos aan wat het tot een perfect geheel 
maakt.
Djoly Faraday is geïnspireerd door artiesten als 
Newton Faulkner, Fink, Ed Sheeran en Eefje de 
Visser

djolyjanssen@hotmail.com
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Dag van de Mantelzorg 2018 

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
Dag van de Mantelzorg 2018              
                                
Datum en tijd: vrijdag 9 november 2018 
 Middag van 14.00 - 17.00 uur 
 en avond van 18.30 - 21.30 uur.
Locatie: Café Zaal de Spijker in Beers 
 
Eens per jaar staat Nederland stil bij de grote zorg 
die mantelzorgers dragen en uitvoeren.
Op 9 november 2018, de landelijke ‘Dag van de 
Mantelzorg’, organiseert het Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk een feestelijke dag voor alle 
mantelzorgers in het Land van Cuijk. 
Mantelzorgers kunnen elkaar op deze dag 
ontmoeten en samen genieten van een High Tea of 
Walking Dinner.   

De Dag van de Mantelzorg 2018 vindt plaats in 
Café Zaal de Spijker in Beers. Er is keuze uit een 
middagprogramma (high tea) van 14.00 tot 
17.00 uur of een avondprogramma (walking dinner) 
van 18.30 tot 21.30 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk. 
 
Voor meer informatie en aanmelden (vóór 29 okto-
ber 2018) via het aanmeldformulier op de website: 
www.mantelzorglvc.nl of tel: 0485-846739.

NB. Mantelzorgers die moeilijk van huis kunnen 
vanwege de zorg voor een naaste, kunnen contact 
opnemen met Centrum Mantelzorg om samen een 
passende oplossing te vinden.

Museum in het donker

Het Oorlogsmuseum in Overloon komt in novem-
ber met een speciaal avondprogramma. Het heet 
Museum in het Donker. En het draait om de Ame-
rikaanse veteraan Vincent Speranza, die tijdens 
de oorlog meevocht in de strijd om Bastogne. 

’s Nachts een museum bezoeken spreekt erg tot 
de verbeelding. Met die wetenschap in het achter-
hoofd is in Overloon een nieuw programma be-
dacht. Het museum wordt speciaal daarvoor met 
kleurenspots en grote filmschermen omgebouwd 
tot een soort museumschouwburg. De kleurrijke 
militaire loopbaan van de soldaat Speranza biedt 
daar ook alle aanleiding toe. Als zoon van Italiaan-
se immigranten werd hij in het Amerikaanse leger 
tot “paratrooper” opgeleid. Daarna ging hij naar 
Europa om bij aankomst direct ingezet te worden 
bij de slag in de Ardennen. De Amerikanen waren 
toen dagenlang omsingeld door de Duitse troepen 
en het peloton van Speranza leed grote verliezen. 

Samen met Bridgeclub De Bok in Boxmeer orga-
niseert het regionale team van UNICEF Land van 
Cuijk en Maasduinen een Bridgedrive in Boxmeer.
Deze kaartmiddag, in combinatie met een goed 
doel, vindt plaats in het Elzendaalcollege, Stations-
weg 38 in Boxmeer, aanvang 12.30 uur. De kosten 
bedragen per paar €35,-, inclusief koffie of thee 
met vlaai, één consumptie per persoon en hapjes 
tijdens het spel. 
Aanmelding kan geschieden via mail bij: 
gtwvandeven@gmail.com.
Betaling bij binnenkomst in de zaal.

Meer informatie kunt u vinden op de website van 
Bridgeclub De Bok.
Dankzij de bijdragen van de middenstand uit het 
Land van Cuijk en Maasduinen wordt een mooie 
prijzentafel verwacht.
Onder alle deelnemende bridgeclubs wordt een 
bridgeclinic verloot die door Berry Westra, voor-
malig kampioen bridgen, wordt gegeven. 

Maar zelf wist hij te overleven. 

Vincent Speranza, nu 93 jaar 
oud, bezocht enkele 
weken geleden het museum. 
Toen zijn de filmopnames ge-
maakt voor dit nieuwe avond-
programma, waarbij ook de 
militaire voertuigen in het muse-
um in een ander licht komen te 
staan. 

Museum in het Donker is te bezoeken op zes avon-
den in november. En natuurlijk kan er eventueel in 
het museum vooraf een echte Italiaanse spaghet-
ti-maaltijd gegeten worden. Want dat was ook de 
laatste fatsoenlijke maaltijd die deze paratroopers 
kregen voordat ze naar Europa vertrokken.
Voor het museum is het een experiment want het 
museum deed zoiets op deze grote schaal nog 
niet eerder. Maar bij succes wil het museum voort-
aan elk najaar zo’n avondprogramma gaan organi-
seren, met telkens een andere hoofdpersoon. 
Voor belangstellenden zijn kaartjes voor deze 
avonden te koop via de website van het museum 
en ook via www.museuminhetdonker.nl
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Kleindierenshow 
K.S.V. Venray e.o.

Van konijn tot duif en van hoender tot watervo-
gel, voor elke dierenliefhebber is er wel wat wils. 
Dit jaar is er ook een heuse uilenshow waarbij je 
zeker 15 verschillende uilen van dichtbij zult kun-
nen bewonderen. Natuurlijk is er ook de befaam-
de knuffelhoek met niet alleen knuffelbare konij-
nen maar ook de kippen laten zich gewillig aaien.
Voor groot en klein is er ook weer de tombo-
la met altijd een prijsje voor de kleintjes.Ook de 
inwendige mens wordt in deze twee dagen na-
tuurlijk niet vergeten. En bent u op zoek naar 
een triootje kippen, een lief konijnte of een kop-
peltje duiven, dit weekend kunt u daarvoor te-
recht op de kleindierenshow van K.S.V. Gewoon 
een dagje uit en dat alles in een fraai met veel 
groen en bloemen aangeklede tentoonstellings-
ruimte met ook nog eens een mooi aangeleg-
de vijver en fraaie volière met gezelschapsdieren.                                                          
En dit alles in de showroom van:                                                                     
Wilms Bestratingen (en tuinideeën)                        
Stationsweg 175a                                       
Oostrum.

Kijk daar wat een mooi vogeltje.

Wat een gepraat. ( vaak negatief bedoeld )

Het botje van de ham dat is voor de honden.

Dat zijn schooiers ( ook wel benaming voor zigeu-
ners )

Dat is een opstandige kerel.

Je moet geen onzin verkopen man.

Daar was alles zoals het hoorde te zijn.

Ik heb last van mijn benen ( gewrichten )

Jij gaat je gang maar hoor. ( minder prijzende op-
merking )

Hij is behoorlijk dronken.

De show is geopend                                                      
op zaterdag 27 okt. van 10.00 uur tot 22.00 uur               
en op zondag 28 okt. van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De entree is gratis en er is voldoende parkeergele-
genheid.
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vrijdag 2 november > ANDRÉ MANUEL 
> DREEJKLEZOEW (try-out)
In zijn zestiende (!) solovoorstelling duikt André 
Manuel in de gitzwarte en toch ook meer dan dar-
tele geest van Dreejklezoew, de even geliefde als 
verguisde mythische Twentse clown die al sinds 
de ontdekking van de hemel door de Nedersak-
sische geschiedenis dendert als Herman Finkers 
on speed. Dreejklezoew is een politiek incorrecte 
hork, een mensonvriendelijke sater, de Kaffer der 
Lage Landen, een duivelskind. Een buitengewoon 
onfatsoenlijk mens.

In verband met de maatschappelijke onrust die is 
ontstaan rondom alleen al de aankondiging van 
deze voorstelling zijn er overal in de theaters in dit 
land nog meer dan voldoende kaarten beschik-
baar. En zo ziet Dreejklezoew dat graag. Want hij 
is toch godverdomme niet voor niks het exact te-
genovergestelde van het succesverhaal.

André Manuel gebruikt het podium precies waar 
het voor bedoeld is: een plek waar je de dingen 
onomwonden kan zeggen. Actueel, pijnlijk rele-
vant, inhoudelijk en uiterst geestig. 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl > win gratis entreekaar-
ten bij PLUS Verbeeten

zaterdag10 november > concert > 
BEUKFEEST: TOXOCARA + DAUTHUZ 
+ BLOODMOON
Opener van het 31e Beukfeest is het Arnhemse 
Bloodmoon. De band is in 2016 opgericht door vijf 
enthousiaste vrienden die allen flink wat jaren er-
varing hebben. Het vijftal speelt old school death 
metal die death ‘n‘ roll invloeden mengt tot een 
stevig, stampend, opzwepend geheel. Bloodmoon 
heeft net de debuut-EP XXXI-I-MMXVIII uitgebracht 
en deze is goed ontvangen in de pers.

Dauthuz zal als tweede band de avond opluiste-
ren met onvervalste death metal. In hun relatie-
ve korte bestaan hebben ze in Nederland al hoge 
ogen gegooid. In 2016 kwam de veelbelovende EP 
Dauthuz uit en eind 2017 verscheen het eerste full 
lenght album Destined For Death. Fel klinkende 
death metal  met de nodige aandacht voor melo-
die en een tempoversnelling op het juiste moment.

Na een zeven jaar durende rustperiode is een van 
de smaakmakers van de Nederlandse death metal 
terug! Toxocara, met een honger naar brutaliteit,
zal het pad van vernietiging met een aantal nieuwe 
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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                   

 
 

 

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

leden voortzetten. De muziek is een mix van snelle 
en technische drums, oorverdovende riffs en bru-
tale vocalen en teksten die meestal over oorlogs-
scenario’s gaan. Toxocara heeft het podium ge-
deeld met Krisiun, Master, Obituary en Napalm 
Death, om er maar een paar te noemen. Het laatste 
album dateert alweer van 2011 maar er ligt nieuw 
werk op de plank. Kom maar op met die moshpit!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen nadert zijn einde en de strijd om de 
titel lijkt gestreden. Wat natuurlijk nog wel spannnd 
blijft is de strijd om de winst in de Gryphus Formu-
le 1 Pool. En er staan nog mooie races op de rol. 
Kan onze Max nog een deuk in het pakje boter rij-
den? We zullen het zien want ook de laatste GP’s 
‘van dit seizoen worden op een grootbeeldscherm 
vertoond. Wij gaan er nog eens goed voor zitten. 
En U?

	zondag 28 oktober: GP MEXICO                      
(start: 20.00 uur)

	zondag 11 november: GP BRAZILIE 
 (start: 18.00 uur)
	zondag 25 november: ABU DHABI               
  (start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
	vrijdag 16 november > open podium > 
 TALENTENTUIN
	vrijdag 30 november > vinylavond > 
 OP LOSSE GROEVEN

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

Denk aan wintertijd op 

28 oktober om 03.00 uur 

naar 02.00 uur,

dus één uur terugdraaien.
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Actie geldt van 22 oktober t/m 3 november 2018

OP GORDIJNEN
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

  UW
 SPECIALIST SINDS 19

88
   

   
  
  
  
 U

W
 S

PE
CIALIST SINDS 1988 

30 jaAR

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

 

 

 

 

 
Gastouderopvang ’t Hoedje in Groeningen 

kleinschalige opvang in huiselijke sfeer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELKE DAG EEN MOOIE DAG 
 

geopend van maandag t/m vrijdag 
voor kinderen van 0 t/m 13 jaar  

website: www.thoedje.nl 
 

e-mail: ilke_zegers@hotmail.com | tel. 06 51 97 94 98 
geregistreerde gastouderopvang 

� adverteren
doet verkopen
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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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

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

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

24

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
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 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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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Fons Peltenburg

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Warme Bakker Degen
Reclame 29 oktober t/m 3 november
 • Halloweenvlaai € 10,45
 • Waldkornbrood € 2,40
 • Peperkoek € 2,40

Reclame 5 t/m 10 november
 • Christoffelvlaai € 10,45
 • Spelt meergranen donker € 1,95
 • Saté broodje € 1,20

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

24

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
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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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

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


