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32e jaargang no. 22      22 november 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

28 november 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

November

De novembermaand is vol verwachtingen. We verwachtten zoveel dingen die gingen komen: 
een heleboel prinsen, prinsessen, narren en ander carnavalsgedruis. Sint Martinus die zijn mantel 
doorsneed om een bedelaar wat warmte te geven. 
De intocht van de lieve Sinterklaas was een en al vrolijkheid en plezier. 

We verwachtten herfststormen die er misschien al wel geweest zijn. Het was prachtig weer en de zon 
scheen volop. Niks grijs en donker, ’s morgens witte nevel en nog steeds maaiden we het gras, 
al hebben we een keertje nachtvorst gehad.

De blaadjes verkleuren langzaam, hier en daar komen herfstkleuren tevoorschijn. 
Een beetje rood, geel, bruin is sporadisch waar te nemen. In het bos ruikt het naar herfst. 
Paddenstoelen in overvloed van groot naar klein. Het is vochtig en vol met mos. 

Bij het bankje waait een frisse wind, we blijven niet lang zitten, ondanks het uitzicht, 
dat steeds mooier wordt naarmate de bomen hun blad verliezen. 
Ons schoeisel hebben we aangepast aan de modder wanneer je van het gebaande pad afgaat. 
We zien flinke sporen in de blub en met hink-stap-sprong kom je een heel eind als je tenminste geen 
schuiver maakt in de gladde brij. 

Wanneer we naar huis lopen denk ik aan iets lekkers. Warme glühwein is een goed idee. 
Dat het klaar staat verwachten we niet want er is niemand thuis. 
We maken het zelf en zetten een kaarsje erbij voor de gezelligheid.

November, wat een heerlijke maand.  

Na 31 jaar Kapsalon José mag ik met trots 
zeggen dat Yolanda per 1 januari het stokje over 
gaat nemen. Dit gaat ze doen samen met ons 
geweldig team. Yolanda is inmiddels al 23 jaar 
met heel veel toewijding en enthousiasme 
werkzaam bij Kapsalon José. Ik ben iedereen 
ontzettend dankbaar voor alle mooie jaren van 
Kapsalon José en hoop dat jullie Yolanda een 
warm hart toe blijven dragen. Yolanda gaat verder 
onder een nieuwe naam en ik spreek de hoop uit 
dat de salon in Vierlingsbeek nog lang een begrip 
zal blijven. Ik wens haar met haar team heel veel 
succes en plezier met de voorbereidingen.

José



2

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR  Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG  Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen: 
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Van de redactie:
●	 Keieschieters en Keieschieterinnekes 

ALAAAAAAAF!!! Prins Ger II (Joosten, 
 Prinses Katja en adjudant Koen Klaassen) en 

Jeugdprins Rens (Peters) en adjudant Tristan 
(van Daal)  zijn de nieuwe heersers over Het 
Keieschietersriek! VEUL LEUT!!!

●	 Een ander feestje dat al eerder gevierd gaat 
worden: De Sint en zijn (zwarte???) Pieten 
zijn weer in het land!. Voor de kinderen een  
spannende tijd en voor menig volwassene 
roept het (dierbare??) herinneringen op. 

 De volgende Globaal komt net in de 
 Sinterklaas-week uit dus is dit onze 
 "Sinterklaas uitgave".
●	 Zanggroep Evergreen heeft voor ZEV 
 interactief Brabantse koren uitgenodigd en 

met als thema: Let me entertain jou en het 
motto : Samen zingen en swingen, moet dat 
wel goed komen!.

●	 Verzoeken indienen bij de Gemeente 
 Boxmeer heeft tot resultaat geleid: 
 de Kreupelstraat en de Merletgaarde zijn 
 toegevoegd aan het lijstje: 
 gladheidsbestrijding. Goed plan!
●	 En ineens is daar de nieuwe aanplant bij het 

Kapelletje op de Weerd gedeeltelijk 
 vernield/verdwenen! JAMMER….

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.
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   Voorlezen in Bibliobeek voor kinderen  
  van 0-3 jaar. aanvang 11.00 uur
25 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief

8 t/m JOC: ophalen bestellingen 
24 dec oliebollenactie
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
15 dec 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.
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen 
  bestellingen
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
21 jan Gilde van Groeningen: St. Tunnis      
22 jan Groeningen: küpkesmert in de Zandpoort
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
27 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2 +  CV de Keieschieters: 
3 febr Zittingsavonden
6 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
11t/m  CARNAVAL
13 febr 
12 febr  CV de Keieschieters: 
  Jeugdprinsenreceptie
24 feb Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
24 feb Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; Kom  
  Maar Op (try-out); zaal open: 20.30 uur
6 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
21 mrt Ladies Event in Zalencentrum 
  Concordia van 19.00 tot 22.00 uur



3

31 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
28 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking 
  vanaf Koningskerkje
17 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
20 mei Stichting JOC
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 juni Zanggroep Evergreen: 
  Muziek op de Maas
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
30 juni Ophalen oud papier:                                                              
  Volharding, tel. 06-51823265
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en  Gilde van Groeningen: 
30 juni Gildenfestijn in 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
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Groeningse
t/m 3 sept kermis 2018
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:                                        
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
29 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

Vierlingsbeek/Groeningen

Jeu de Boules 
Er zijn twee nieuwe groepen begonnen met jeu de 
boules spelen. Er wordt gespeeld op woensdag- en 
donderdagmorgen van 9.30  - 11.30 uur in het 
Joffershof. Bij beide groepen kan men zich nog 
aansluiten. Voor informatie belt u naar Jan Spee, 
tel. 631233.

Biljarten
In de wintermaanden wordt op woensdagmiddag 
een biljartcompetitie gespeeld door de vaste spe-
lers in Joffershof. Toeschouwers zijn hierbij vanaf 
13.30 uur van harte welkom.

Wandelvoetbal 
Bent u geïnteresseerd in wandelvoetbal, als speler 
of toeschouwer, dan bent u welkom tijdens de 
trainingen op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 
11.30 uur op het hoofdveld van Sportpark Soeten-
daal. Contactpersoon is Jos van Boekel, 
tel. 631839.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 24 november, 8 en 22 december 
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
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Het Vernieuwde 
Grote Sinterklaasfeest.

Zondag 26 november, bij Herberg Thijssen.

Het is Herberg Thijssen wederom gelukt om de 
Sint en zijn Pieten naar de Herberg te halen.                       
Dit jaar is de organisatie mede in handen van het 
Vierlingsbeekse Sinterklaascomitee. Zij zullen de 
enige echte Sinterklaas en Pieten verzorgen.

Na drie jaar theatergroep Speelgoedt op bezoek te 
hebben gehad hebben we er dit jaar voor gekozen 
om een geheel nieuwe indeling aan het Grote 
Sinterklaasfeest te geven. De middag begint om 
14.00 uur met het ontvangst van alle kinderen en 
hun ouders. Hierna zal om 14.30 uur theatergroep 
Kris Kras uit Beek en Donk een heuse poppenkast 
voorstelling verzorgen. Met als thema natuurlijk
Sinterklaas. Het geheel zal zich afspelen in en 
rondom een prachtige poppenkast decor. Na de 

voorstelling komt Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten 
nog even op bezoek, en eenieder die wil mag 
natuurlijk op de foto met de goed Heilig Man.

Het vernieuwde Grote Sinterklaasfeest, zondag-
middag 26 november, aanvang 14.00 uur en is 
geheel gratis.

Groetjes van uit het Zonnige Spanje. 

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

Hallo,                                                                     
ik stel me graag aan u voor…

Mijn naam is Lisanne Rijs. Sinds kort mag ik mezelf
allround schoonheidsspecialiste én pedicure noe-
men. Eindelijk kan ik mijn passie gaan uitvoeren. 
Het verzorgen van het grootste orgaan (de huid) 
en jou een ontspannen gevoel geven vind ik het 
leukst om te doen. En wat geeft het een voldaan 
gevoel wanneer ik mensen zonder pijn en met 
verzorgde voeten naar huis kan laten gaan. 

Ik heb een salon aan huis waar ik met veel plezier 
de deur voor jou open maak. Even een moment 
voor jezelf bij mij in de salon. Tijdens je bezoek 
aan Lisanne's schoonheidssalon staat persoonlijke 
aandacht voorop. Iedere huid is uniek en verdient 
een speciale behandeling. Mijn behandelingen zijn 
divers, compleet en aanvullend. 
Dankzij de producten van Extenso en mijn ervaring 
is iedere behandeling, groot of klein, een waar 
moment van ontspanning voor jou. 

Ik bied diverse gezichtsbehandelingen, lichaams-
behandelingen zoals een heerlijke ontspannings-
massage, harsen van lichaam of gezicht, epileren 
en verven van de wenkbrauwen en wimpers, 
pedicure behandelingen en nu nieuwe in de salon, 
lash lifting. Wil je voor de eerste keer komen? 
Kies dan voor het kennismakingsgesprek. 
Geheel kosteloos en zo kijken we samen welke 
behandeling het beste bij jou past. 

Neem gerust een kijken op mijn website: 
www.lisannessalon.nl. 
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste 
ontwikkelingen en aanbiedingen kun je mij volgen 
op facebook onder de naam, Lisanne’s schoon-
heidssalon en pedicure. 
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IS UW TUIN 
WINTERKLAAR?
Wij nemen u graag de zorg uit handen.
De meeste mensen weten niet meer dat je juist in de herfst en winter de tijd is om met je tuin aan de slag te gaan. 

Wij spreken over ‘Het vergeten Tuinseizoen’. De herfst of winter betekent van je tuin genieten en aan de slag gaan. 

Wat veel mensen niet meer weten is dat okt t/m januari een ideaal moment is om je tuin aan te planten, snoeien en 

bemesten (Winterbeurt), renoveren of helemaal te vernieuwen. 

Graag delen wij u enkele voordelen van je tuin renoveren of aanleggen in het vergeten tuinseizoen:

•	 Bomen	en	stuiken	zijn	in	‘slaap-stand’.	Daardoor	kunnen	ze	makkelijk	worden	gerooid	en	verplant.	

•	 		Er	is	meer	tijd!	De	grond	plakt	zich	geleidelijk	aan	om	de	wortels	en	als	het	straks	nodig	is	kunnen	die	wortels	

	 daardoor	makkelijker	voeding	en	water	opnemen.	

•	 Tijd	om	te	planten!	Je	hoeft	niet	bang	te	zijn	voor	uitdrogen	van	plantgoed	en	alle	soorten	zijn	nog	

	 voldoende	leverbaar.	

•	 Tuinaanleg	=	voordeliger.	In	de	winter	de	tuin	aanleggen	zou	voordeliger	kunnen	zijn.	

	 Neem	bijvoorbeeld	beplanting:	planten	zonder	pot	zijn	goedkoper	dan	in	een	pot	gekweekte	planten	

•	 	Essentiële	aandacht.	Een	heel	praktisch	voordeel	van	tuinaanleg	in	het	vergeten	tuinseizoen	is	dat	de	aandacht	tijdens		

het	proces	ook	uitgaat	naar	hele	essentiële	zaken	als	grondbewerking,	wateroverlast,	privacy-beheer,	uitzicht,	

tuinafscheidingen	en	overkappingen.

•	  WINTERBEURT: KLAAR VOOR HET VOORJAAR!	Door	in	het	vergeten	tuinseizoen	te	gaan	beginnen	met	snoeien,	

bemesten	en	spitten	ben	je	straks	in	het	voorjaar	helemaal	voorbereid	op	je	onderhoudstaken.

www.blommesteintuin.nl

INTERESSE?Maak nu een afspraak06 - 21 57 44 52
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Prins Ger II heerst over 
Keieschieters

Bij De Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen 
is Ger Joosten zondagmiddag in zalencentrum 
Concordia uitgeroepen tot prins Ger II. Hij wordt 
komend seizoen tijdens alle carnavalsactivitei-
ten bijgestaan door zijn prinses Katja en zijn 
adjudant Koen Klaassen.

De Keieschieters krijgen een carnaval met een Lim-
burgs randje, want Ger Joosten (50) is geboren en 
getogen in Horst, zijn prinses Katja (45) in Bergen 
en adjudant Koen (47) in Leunen. Ze wonen alle-
maal echter al jaren in Vierlingsbeek, waar ze ook 
actief zijn in het verenigingsleven en hun kinderen 
het levenslicht zagen. De familie Joosten telt vier 
telgen (Fleur, Dirkje, Loek en Wieke), de familie 
Klaassen twee (Merel en Roos)

Prins Ger II is een levensgenieter en een muzikant 
pur sang. Hij is onder meer drummer van de U2-
tributeband  LikeU2. Daarnaast is hij lid van de 
boerenbruiloftscommissie van De Keieschieters en 
draagt  hij al jaren zijn muzikale steentje bij aan al-
lerlei liedjesfestivals en concerten in het dorp. Hij 
is werkzaam als ict’er bij Lantech  in Cuijk. Zijn 
vrouw Katja Graat is werkzaam als dermatologie-
assistente/bandagiste op de polikliniek in het 
Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Naast haar 
werk, huishouden en druk gezinsleven fietst, wan-
delt en zwemt zij graag. Ook is ze creatief in haar 
vrije tijd.

Adjudant Koen Klaassen is getrouwd met een ras-
echte Vierlingsbeekse, Mira Goemans (48). Zij werkt 
als intern begeleider op basisschool De Meulebeek
in Oostrum. Koen is werkzaam als teamleider soft-
ware bij Fuji Seal Europe BV in Deurne. De hobby’s
van adjudant Koen zijn films maken en bewerken, 
lekker eten en hardlopen, zijn vrouw Mira is lid van
zanggroep Evergreen in Vierlingsbeek en ook zij 
trekt regelmatig haar trimschoenen aan om aan 
haar conditie te werken.

De leus van prins Ger II en zijn adjudant Koen 
luidt: ‘Iedereen is de klos, heel Bèèk en Gruuninge 
goan los… mit os!

Jeugdprins Rens I en 
adjudan Tristan

Rens Peters (12) is uitgeroepen tot nieuwe jeugd-
prins Rens I van De Keieschieters Vierlingsbeek-
Groeningen.

Zijn adjudant is Tristan van Daal (11). Rens en 
Tristan zijn vrienden. Ze zitten beiden in groep 8 
van basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek en 
voetballen ook allebei in het team JO13-1, de 
vroegere D1, van Volharding. Andere hobby’s van 
de twee zijn gamen en chillen met hun vrienden. 

Rens woont samen met zijn vader Iwan en moeder 
Regy en zijn broers Tom en Gijs in Groeningen. De 
meisjesnaam van moeder Regy is Arts. Net als va-
der Iwan is ook zij afkomstig uit Boxmeer. Dat bij 
Rens het carnavalsbloed door de aderen stroomt, 
is niet zo vreemd. Want zowel Regy als Iwan zijn 
carnavalsvierders. Zo heeft vader Iwan bijvoor-
beeld twee keer met de Metworstrennen meege-
daan. 

Tristan is samen met zijn vader Richard en moeder 
Marjon woonachtig in Vierlingsbeek. Hij heeft een 
zus: Janneke. Zij maakt ook deel uit van het jeugd-
gezelschap, dat jeugdprins Rens I en adjudant 
Tristan tijdens alle carnavalsfestiviteiten in de voet-
sporen volgt. Vader Richard groeide op in Vierlings-
beek, moeder Marjon (Boumans) in Sint Anthonis. 
Ook Tristan kreeg het carnaval met de paplepel in-
gegeven, want zijn oom Ron en neef Hank waren 
in het seizoen 2013-2014 respectievelijk prins en 
jeugdprins van De Keieschieters.

Bijzonder is dat Rens en Tristan twee vrienden af-
losten als prinselijk jeugdduo van De Keieschieters. 
Ze namen de scepter namelijk over van jeugdprins  
Sam Hendriks en adjudant Max van Mill, die het 
nieuwe jeugdduo als raadsleden en oud-jeugdprins
en -adjudant  tijdens het komende carnavalsseizoen 
ongetwijfeld met raad en daad bijstaan. 

Carnavalsdinsdag 13 februari houden jeugdprins 
Rens I en adjudant Tristan receptie, vanaf 11.11 uur 
in De Wildeman. Hun leus: 'Mit het carnaval in onze 
gene, kriege wij alle Keieschieters op de bene'.
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Hoe is het met de 
financiële situatie van Bibliobeek?

In 2011 is Bibliobeek gestart met de 10-tjes actie. 
Dit betekent dat je voor minimaal 10 euro per jaar 
vrijwillig Bibliobeek ondersteunt. Deze steun staat 
los van een bibliotheek abonnement bij Biblioplus. 
Bibliobeek zorgt voor de ruimte, de vrijwilligers, de 
lokale organisatie en koopt de bibliotheek diensten 
in bij Biblioplus. Biblioplus is de organisatie waar 
de gemeente Boxmeer de bibliotheek diensten 
voor deze regio bij heeft ondergebracht.

De 10-tjes actie in 2011 resulteerde in 588 leden. 
Bijna al deze leden zijn trouwe leden en steunen 
ons na 6 jaar nog steeds. Chapeau!!
We hebben nu ongeveer 600 tientjesleden, teza-
men schenken zij ongeveer € 9.000 per jaar.  
Dit is de belangrijkste steun waar Bibliobeek op 
draait.

Begroting Bibliobeek 2017
Inkomsten:
Subsidie Gemeente Boxmeer €   7.740
Tientjesleden/boekensteunen €   9.000
Activiteiten                                   €   3.460
Totaal inkomsten: € 20.200

Uitgaven:
Huisvesting/ gas, water en licht 
gemeent.ksn,                                €  16.000
Biblioplus Boekenprodukt     €    5.110
Overige kosten:  €       390
Totaal uitgaven: €  21.500

Zoals te zien is komen we iets te kort op de jaar-
lijkse begroting. Met creatieve activiteiten lukt het 
om voldoende inkomsten te creëren om te blijven 
voortbestaan.

Voor mensen die nog geen tientjeslid zijn en graag 
Bibliobeek willen steunen;

Boekentips van deze week;
Jong adult boeken;
Beukenkamp, Greet Mijn onvergeetlijke 
 ontvoerder
Stoffels, Maren Ik zie je tussen de 
 wolken
Vries, Anke de Littekens
Gerritsen, Tess Ik weet een geheim
Vlugt, Simone van der De doorbraak
Lagercrantz, David De man, die zijn 
 schaduw zocht.        

Mogelijkheden:
- Een bedrag naar keuze over te maken op 
 NL03 RABO 0121 3595 14 t.n.v. SBV 
 (Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek)
- Tientjeslid worden. Vraag een formulier aan via 

info@bibliobeek.nl of haal dit op in de 
 Bibliotheek
- Een schenking doen.
Bibliobeek heeft een ANBI cultuur status, wat in-
houdt dat u bij een gift belastingvoordelen heeft.
Alvast onze hartelijke dank!
Hopelijk tot binnenkort bij Bibliobeek.

Bestuur Bibliobeek
www.bibliobeek.nl

Het jeugdgezelschap bestaat verder uit Joyce 
Kusters (hofdame), Tara Jansen (hofdame), Aniek 
Janssen (prinsengarde), Lisanne Koenen (prinsen-
garde), Margot Heuven (prinsengarde), Tessa 
Oudenhoven (prinsengarde), Jort Spee (nar), 
Daphne Gooren, Jannus Ebben, Radbout Egger, 
Sharan Molenaar, Simone Derkx, Tara 
Oudenhoven, Tom Koenen, Wieke Joosten, 
Yasmine Thoonen, Cas Bouten, Fin Teunesen, 
Kim Gooren, Menno van den Hoogen, Mischa Bos, 
Noa Jansen, Tijn de Bruijn en Michéle Tönissen.

Berichten uit het veld

Wellicht heeft u er al iets over gehoord via de krant,
radio of tv? Momenteel is er een “invasie” van 
Grote Kruisbekken in Nederland aan de gang. Dat 
betekent niet dat deze vogels ons land met geweld 
en wapengekletter bezetten. In vogelaartermen 
betekent een invasie dat vogels die ons land zel-
den of nooit bezoeken, plotseling in flinke aantal-
len te zien zijn. Dat gebeurt dus heel af en toe. 
De laatste grote invasies van Grote Kruisbekken 
vonden plaats in de winters van 1982/1983 en 
1990/1991. Ze trekken dan massaal vanuit de 
dennenbossen van Noord Scandinavië en Noord 
Siberië naar het zuiden omdat er te weinig voedsel 
is. In Nederland doen ze zich vooral te goed aan 
de zaden van dennenappels.

Grote Kruisbek
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De Grote Kruisbek is een tamelijk grote vinkachtige 
met een stevig, compact lichaam en vrij grote kop. 
Uniek, maar vaak moeilijk te zien is de gekruiste 
snavel. De basiskleur van mannetjes is prachtig 
karmijnrood, de vrouwtjes zijn bijna egaal groen. 
Ze doen een beetje denken aan een klein pape-
gaaitje. De speciale gekruiste snavel stelt hen in 
staat om dennenappels open te breken en open 
te houden totdat ze de zaden eruit gepeuterd heb-
ben.
Als rechtgeaarde vogelaar was ik natuurlijk ook 
alert geworden door dit nieuws. Via mijn kanalen 
hoorde ik dat er Grote Kruisbekken waargenomen 
waren in de Rips en in Boswachterij St. Anthonis. 
Daarop ben ik onmiddellijk zelf op onderzoek uit-
gegaan. Helaas heb ik ze niet gezien, maar ver-
moedelijk wel gehoord. Hun tamelijk harde roep 
“kiep, kiep” is goed te horen. Ook in de bosjes 
met dennenbomen in en rondom Vierlingsbeek heb 
ik gespeurd naar deze zeldzame vogels. Helaas 
heb ik ze niet waargenomen, maar dat kan nog 
komen want de winter is nog lang. Dus de komen-
de tijd ogen en oren open vooral in de buurt van 
dennenbomen.
Mijn speurtocht naar Grote Kruisbekken is echter 
niet voor niets geweest want ik heb 2 Appelvinken 
en 1 Middelste Bonte Specht ontdekt in de haze-
laars en beuken op het Overambt. Er zijn volop ha-
zelnoten en beukennootjes dus er is volop voedsel 
en daar komen ze op af. De vogeltrek is nu in volle 
gang en ik heb het zelden zo uitbundig gezien als 
dit jaar. Grote groepen vogels trekken over richting 
het zuidwesten. Tientallen Putters, Groenlingen en 
Vinken doen zich tegoed aan de overvloed aan za-
den van beuk en hazelaar. Terwijl ik ze observeer-
de trok een groep van ongeveer 45 Kraanvogels 
over. Even later zag ik een Slechtvalk omhoog cir-
kelen. Ik volgde hem met mijn verrekijker totdat er 
een grote groep Houtduiven verscheen. Toen de 
Slechtvalk ruim boven de Houtduiven was dook 
hij naar beneden en de groep Houtduiven splits-
te zich in paniek in tweeën die samenbalden tot 
compacte groepen. Werkelijk een spectaculair 
schouwspel dat je in dit jaargetijde gewoon vanuit 
je eigen tuin kunt zien.

Ton van den Berg

Open kerkendag in Brabant

Op 26 november 2017 wordt in Brabant de Open 
Kerkendag gehouden. Het streven is dat op die 
zondag zoveel mogelijk kerken - protestants en 
katholiek - in onze provincie zijn geopend. Dit 
unieke evenement wil Brabanders bewust kennis 
laten nemen van het grote culturele belang van de 
kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden 
van goede herbestemmingen van kerken die aan 
de eredienst zijn of worden onttrokken.   

Beste ouders, 

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn 
twee dezelfde informatieavonden voor het 
H. Vormsel 2018 gepland op diverse locaties:
-  Op maandag 27 november van 
 20.00 - 21.15 uur in het parochiecentrum 

Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 
Sint Anthonis;

-  Op dinsdag 28 november van 
 20.00 - 21.15 uur in de sacristie van de 
 San Salvator kerk, Kerkplein 4, Oeffelt. 

Op deze avonden informeren wij u graag over 
het vormselproject Vormfun2 en is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt 
u op deze avond het aanmeldingsformulier. 
U wordt verzocht het formulier uiterlijk 7 decem-
ber in te leveren bij de vormselwerkgroep ter 
plaatse of op te sturen naar/ af te geven bij het 
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn 
om op één van deze avonden aanwezig te zijn, 
dan kunt u een e-mail sturen naar 
secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl 
of bellen naar 0485-471246 (op werkdagen 
van 9.00 - 12.30 uur behalve donderdags) en 
zenden wij u een aanmeldingsformulier toe. 

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Mevrouw Jantje Bax
pastoraal werkster
T: 06-30517629
M: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
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De kapel in Groeningen doet ook mee aan deze dag 
en is op 26 november geopend van 11 tot 16 uur. 
Maak een wandeling en loop even binnen. Het is 
de moeite waard deze eeuwen oude kapel een be-
zoekje te brengen

Kapel van St. Antonius en Nicolaas. 15e eeuwse 
kapel, gewijzigd in de 18e eeuw, hersteld in 1822, 
bestaande uit een schip met driezijdig gesloten 
smaller koor en bekroond door een dakruiter. Ge-
pleisterde neggen aan de rondboogvensters. Hou-
ten altaarretabel uit het einde van de 18e eeuw.                                                                                        
Op de site van het BHIC staat onder Sint Antonius-
kapel een beschrijving van de kapel.
  

In 2016 is een grote restauratie uitgevoerd
 

Esra te Brinke gepromoveerd

Op 8 november jl. is onze dochter Esra te Brinke 
gepromoveerd tot doctor in de Fysische Organische 
Chemie op haar proefschrift “FtsZ bundling and 
dynamics in cell-like environments”.

Esra is geboren in 1989 in Vierlingsbeek en is hier 
ook opgegroeid. Na basisschool Laurentiushof te 
hebben afgerond ging ze naar het Elzendaalcollege
in Boxmeer, waar ze het Gymnasium doorliep. Ver-
volgens ging ze Natuurwetenschappen studeren 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ze 
zowel haar Bachelor als haar Master cum laude be-
haalde. Daarna deed Esra haar promotieonderzoek 
op de afdeling Fysische Organische Chemie van 
dezelfde universiteit. 

Op deze afdeling wordt onderzoek gedaan naar 
het functioneren van cellen door cellulaire proces-
sen na te bootsen. Om beter te begrijpen hoe bac-
teriën in elkaar zitten, heeft Esra geprobeerd de 
celdeling van bacteriën na te bouwen in kunstma-
tige cellen. Hieruit bleek dat het celdelingsproces 
ingewikkelder is dan aanvankelijk werd gedacht. 
Esra heeft vervolgens een gemakkelijkere manier 
ontdekt om kunstmatige cellen te laten delen. 
Deze ontdekking van een zelfstandig delend sys-
teem kan bijdragen aan het ontwikkelen van inno-
vatieve, slimme materialen. 

Een leuke bijkomstigheid is dat Esra bij de verde-
diging van haar proefschrift werd bijgestaan door 
haar jongere zus Dana in de rol van paranimf. 
Dana is dit voorjaar cum laude afgestudeerd in de 
Moleculaire Levenswetenschappen, ook aan de 
Radboud Universiteit.

Thea van Kempen en Tonnie te Brinke

ZEV Interactief 
in Vierlingsbeek

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek (ZEV) organi-
seert ZEV-INTERACTIEF: de zevende uitvoering in 
de reeks jaarlijks terugkerende concerten in 
Vierlingsbeek.

Op zaterdag 25 november om 20.00 uur zal deze 
muzikale avond plaatsvinden in zaal Concordia 
aan het Vrijthof in Vierlingsbeek.                               
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek heeft voor deze
editie opnieuw twee koren uitgenodigd, KoBra uit 
Brandevoort en Theaterkoor STEM uit Schijndel, 
St. Oedenrode en Veghel.

Het thema is dit jaar: “Let me entertain you” en 
zoals altijd is het motto “Samen zingen en swin-
gen”.  

KoBra
KoBra werd ruim tien jaar geleden opgericht: in 
januari 2007 ontmoetten de leden elkaar voor het 
eerst in Wijkhuis ’t BrandPunt. Elke donderdag-
avond repeteert KoBra onder de vakkundige en 
bezielende leiding van dirigent Nancy Meijer. 
KoBra is een gemengd koor met 17 leden. Bassen,
tenoren, alten, mezzo’s en sopranen laten hun 
stem horen binnen een gevarieerd repertoire van 
klassieke en moderne popnummers en ballads. 
Elk jaar treedt KoBra een aantal keren op, zowel 
binnen als buiten: op het ‘eigen’ podium van 
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7 November wandelden we met z’n allen vanuit 
Fitnesscentrum en Fysiotherapie van Dongen naar 
het Joffershof. Wouter van Dongen legde duidelijk 
uit wat het belang voor de mens is van gezond be-
wegen. Met name ook in relatie tot pijn. 
Het is al goed te merken; de dagen worden korter, 
de temperatuur is flink aan het zakken en zo af en 
toe schijnt de maan door de bomen. Sinterklaas is 
afgelopen weekend gearriveerd in ons land. Donder-

’t BrandPunt, in het Caratpaviljoen, tijdens het 
Drakenbootfestival en het eerste Klapstoelconcert 
in Brandevoort. 

Theaterkoor STEM
Theaterkoor Stem wil een theaterkoor zijn door en 
voor de gemeente Meierijstad en omgeving, dat 
zang en theater weet te combineren tot mooie op-
tredens. 
Het theaterkoor is bedoeld voor mensen die goed 
zingen en het brengen van theater willen combine-
ren. De basis van het theaterkoor is het gezamen-
lijk met elkaar repeteren: gezelligheid en gedreven-
heid zijn de juiste combinatie om het theaterkoor 
op niveau te brengen en te houden.

ZEV en ZEV-Light
Zanggroep Evergreen is in 1970 opgericht en be-
staat uit ongeveer 50 leden, wordt begeleid door 
een 4-koppig combo en staat onder de bezielende 
leiding van Nancy Meijer. Het repertoire bestaat uit 
musicalsongs, popsongs, en jazznummers. 
De jongerengroep van ZEV, ZEV-Light bestaat uit 
ongeveer 20 jongeren.
Zij brengen eigentijds repertoire, nu eens                            
a capella, dan weer begeleid door piano. 

Vanaf ongeveer half elf tot een uur is er een 
“afterparty” met medewerking van huisdeejay 
Helgo in het café, zodat we met z’n allen gezellig 
kunnen swingen.

ZEV heet u van harte welkom. De zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur en de entree is gratis.

Voor meer informatie kunt u onze website bekijken,
 www.zev.zingt.nl  

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek

Bijzondere vrijetijdbesteding 
 
Het is meer dan waard om in de volle agenda, 
een gaatje vrij te maken voor een boeiende 
tijdbesteding. Want buitengewone contacten 
gaan grenzen verleggen, leveren interessante 
verhalen op en zullen het leven verrijken. 
Het worden vast uren om naar uit te zien. 

Sociale persoonlijkheden die gemakkelijk contact 
maken en zich kunnen verplaatsen in andermans 
gedachtewereld zijn geknipt om een streekgenoot 
uit een sociaal isolement te halen. 
En dan te bedenken, dit kost zo veel uren. 

Iemands sleur doorbreken is erg eenvoudig. 
Afhankelijk van persoonlijke wensen: samen bood-
schappen doen bijvoorbeeld, ergens een kopje 
koffie drinken, een terrasje pikken, wandelen of 
fietsen, een potje kaarten, een bordspelletje doen, 
knutselen, het nieuws in de krant doornemen. 

Allemaal aanleidingen om gezellig te praten.  
Wij zoeken vrijwilligers van minimaal 18 jaar, die 
energie en een beetje tijd willen steken om 
iemands sleur te doorbreken. 
In regio Cuijk-Boxmeer wonen namelijk mensen 
die graag willen uitkijken naar een wekelijks be-
zoek. Zelf contacten leggen is lastig vanwege hun 
psychische beperkingen. 
 
Het spreekt voor zich dat er een goede voorberei-
ding aan vooraf gaat en dat deskundig personeel 
met raad en daad bijstaat. 
Al wordt op het bezoek gerekend, vakanties en 
verplichtingen van een vrijwilliger hebben echter 
áltijd voorrang! 
Voor vrijwilligers is er een reiskostenvergoeding en 
zijn ze verzekerd. 
 
Bij ons hebben veel vrijwilligers het tienjarig jubile-
um erop zitten… dat zegt genoeg over de sfeer en 
waardering. 

Daarom vooral niet gewacht met reageren. 

Aanmelden per e-mail voor vrijblijvende informatie: 
Vrijwilligers@ggzoostbrabant.nl 
 
p.s. Wij zijn verplicht om van personeel en vrijwil-
ligers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
te kunnen overleggen. Deze VOG wordt verstrekt 
door de gemeentesecretarie. De kosten hieraan 
verbonden, worden volledig vergoed door GGZ 
Oost Brabant. 
 
GGZ Oost Brabant biedt hulp aan mensen met 
psychische en psychiatrische problemen. 
Betrokken, betrouwbaar en ambitieus. 
Dát zijn de kernwaarden van GGZ Oost Brabant. 
Betrokken bij de mens, betrouwbaar als partner in 
behandeling en ambitieus in het voortdurend 
verbeteren van onze zorg.
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De eerste Kerst Sing Along van 
Vierlingsbeek 

Wat is het allerleukste aan kerstavond? 
Het gezellig samen zingen in de kerk, “Stille nacht, 
heilige Nacht” en “de herdertjes lagen bij nachte”. 
En daarna door de kou naar huis wandelen voor 
de chocolademelk en worstenbroodjes. 
Dat is een echt gezellig begin van de Kerst. 

Dit gevoel willen we graag weer terugbrengen! 
En daarom organiseren wij op zaterdag 23 decem-
ber de eerste Vierlingsbeekse Kerst Sing Along. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om de kerst-
klassiekers mee te komen zingen, bij gestaan door 
Bekse muzikanten. We zingen de aloude bekende 
liederen, maar ook ‘Happy Xmas’ van John Lennon 
en ‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey. 
Voor de kleintjes -en de groten- vertelt Marijke van 
Bergen een mooi verhaal. 

Na afloop verzamelen we ons rondom de kerst-
boom op het Vrijthof om de laatste lampjes van 
de boom te ontsteken onder het genot van een 
drankje en hapje. We zetten de vuurkorven klaar 
om ons warm te houden. 

De Kerst Sing Along begint om 18.30 uur op 
zaterdag 23 december, in de kerk van 
Vierlingsbeek. Om ongeveer 19.30 uur gaan 
we naar buiten voor de kerstboom op het Vrijthof.  

Graag tot dan, 

Het Kerst Sing along Comité 
Joke Deriet, Marloes Lenkens, 
Christa Moeskops en Marjolein de Bruin 

UITNODIGING voor alle kinderen 
en ouders uit Vierlingsbeek en 
Groeningen!

Vol trots nodigen wij iedereen uit voor de opening 
van de Bèkse Pumptrack op zaterdag 25 novem-
ber om 14.00 uur (tot 16.00 uur) in de groenstrook
van het grasveld De Legt, in het verlengde van de 
Udo de Boyenstraat te Vierlingsbeek.
De Opening wordt verricht door ex- deelneemster 
van EK en WK- BMX-fietsen.
Sem Lourensen uit Siebengewald verzorgt een 
fietsclinic. 
(Sem is 14 jaar en vertegenwoordigt op dit mo-
ment Nederland op EK’s en WK’s) 
Vervolgens kunnen de kinderen officieel gebruik 
maken van de Bèkse pumptrack die de afgelopen 
weken al flink door hen is getest.
Kinderen: Pak je fiets en kom naar de Bèkse 
Pumptrack. 
De Bèkse Pumptrack is een initiatief van vele vrij-
willigers, Stichting GroeVie, Dorpsraad 
Vierlingsbeek in samenwerking met de Gemeente 
Boxmeer. 

dag 23 november vieren wij daarom ook het heer-
lijk avondje met leden. We maken er samen een 
gezellige avond van. Alle deelnemers worden dan 
op tijd verwacht, maar niet zoals op de kalender 
staat bij  de Vier Linden. De belangstelling was zo 
groot dat we gaan uitwijken naar de zaal van de 
Zandpoort in Groeningen. En dames, vergeten jul-
lie niet het cadeautje mee te brengen! Hierover is 
of een mailtje of een briefje in de bus gekomen. 
Over een maand is het al weer Kerstmis. Dus ook 
weer tijd voor onze Kerstmarkt. Deze zal gehou-
den worden op zondag 10 december, dus zet 
hem alvast op de kalender. Natuurlijk  vieren we 
ook weer Kerst met onze leden. Voor de Kerstvie-
ring krijgt iedereen nog een persoonlijke uitnodi-
ging. 
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Nieuwe indeling milieustraat 
Haps biedt voordelen
Laad thuis uw aanhangwagen en/of auto zo 
praktisch mogelijk in

De milieustraat gaat is afgelopen week veran-
derd. Haps biedt vanaf nu een milieustraat die 
voldoet aan de eisen van deze tijd en onder 
meer past bij het samen werken aan 100% 
afvalscheiding in 2030. U komt eerst langs de 
recyclebare grondstoffen en als laatste komt u 
langs het restafval waar u voor moet betalen. 
Houd hiermee rekening tijdens het laden van 
uw aanhangwagen of auto.
Vrijwel alle grondstoffen tot 2m² zijn gratis, mits 
deze gescheiden worden aangeboden. Op de 
plattegrond kunt u zien hoe de vernieuwde milieu-
straat wordt ingericht. Goederen die geschikt zijn 
voor hergebruik kunt u inleveren bij kringloopwin-
kel Stichting Actief in Cuijk en Boxmeer. 

Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl 
Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl 
Volg Twitter: @BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn:  (0485) 338 352

Gerard Stoffels, voorzitter Bestuurscommissie 
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel en wet-
houder gemeente Cuijk: “Wist u dat Afvalinzame-
ling Land van Cuijk en Boekel op het gebied van 
afvalscheiding landelijk gezien tot de absolute top 
behoort? Dit komt doordat u uw afval zo goed ge-
scheiden aanbiedt. Zowel thuis als op de milieus-
traat”. 

Betalen per pin
Op de milieustraat kun u alleen betalen per pin. 
Dit heeft voordelen voor u én voor de medewerkers 
op de milieustraat. Naast het verhogen van de vei-
ligheid zorgt het betalen met de pinpas ook voor 
een betere doorstroom op de minimileustraat. Be-
talen met pin gaat sneller dan contant afrekenen. 
Het pinapparaat is mobiel, dus u hoeft uw auto 
niet te verlaten.
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Uitrol start komend voorjaar

Iedereen in het Land van Cuijk 
krijgt glasvezel

De overeenkomsten met EFiber zijn deze week 
door zowel LVCNET als de gemeenten onder-
tekend. De aanleg van een 100% dekkend glas-
vezelnetwerk is nu écht dichtbij. Zodra E-Fiber 
de financiering rond heeft, wordt met de aanleg 
gestart. Naar verwachting gaat in het eerste 
kwartaal van 2018 de schop in de grond. 

(V.l.n.r.) Hugo Bens, wethouder Van den Boogaart, 
Eric Vos, wethouders Jilisen, Stevens en Voncken

Lange aanloop
“Het blijkt een traject waarvoor een lange adem 
nodig was” aldus wethouder Jilisen. “Al in 2013 
zijn de eerste activiteiten opgepakt om na geruime 
tijd - waarin door heel veel mensen heel hard is 
gewerkt - te komen waar we nu staan. De samen-
werking van de gemeenten én gemeenschappen 
in het Land van Cuijk in dit traject was bijzonder 
en kent nu écht een verdiend resultaat!”

In februari van 2016 begonnen circa 400 vrijwillig-
ers met de zogenaamde vraagbundeling. Het doel 
was om zoveel mogelijk abonnementen op te ha-
len. Zodat een glasvezelnetwerk aangelegd kon 
worden. Ondanks de inspanningen van alle betrok-
ken vrijwilligers bleek de opbrengst onvoldoende. 
Daardoor kon LVCNET het netwerk zelf niet aan-
leggen. Hugo Bens, voorzitter van LVCNET, vertelt 
met gepaste trots: “Maar LVCNET en de gemeen-
ten wisten met dit resultaat wél een commercië-
le partij tot de aanleg te verleiden en daarmee is 
onze hoofddoelstelling bereikt”.

Overeenkomsten 
Nadat alle details de afgelopen maanden tussen 
partijen zijn besproken en afgestemd, tekenden de 
gemeenten onlangs de overeenkomst met EFiber 
en werd ook een handtekening gezet op het docu-
ment waarin de afspraken zijn vastgelegd die 
LVCNET met EFiber maakte. 

E-Fiber
E-Fiber is een jong bedrijf dat is gespecialiseerd in 
de aanleg van glasvezel. Ook voor directeur Eric 
Vos is dit een memorabel moment. “Na de aanleg 
van het glasvezelnetwerk in Boekel, Landerd en 
Bernheze, gaan we heel graag snel aan de slag in 
de regio Land van Cuijk. Wij zijn van mening dat 
iedereen, waar je ook woont, recht heeft op glas-
vezel. Samen met de providers gaan wij ervoor 
zorgen dat je niet alleen supersnel internet krijgt, 
maar ook televisie in de aller hoogste kwaliteit en 
dat tegen zeer concurrerende prijzen.”

In 2019 gereed
E-Fiber wil met twee aannemers gaan werken. Het 
netwerk moet medio 2019 klaar zijn. In de tussen-
tijd kan iedereen alsnog een abonnement afsluiten 
bij een van de providers. “Dat zijn in elk geval de 
providers die ook betrokken waren bij de vraag-
bundeling. Mogelijk komt er nog breder aanbod 
voor de inwoners van het Land van Cuijk”, aldus 
Eric Vos. Voorafgaand aan en tijdens de aanleg 
worden burgers zorgvuldig geïnformeerd over de 
aanleg van het netwerk. “Als eerste wordt de wijk-
centrale in het dorp geplaatst en vervolgens de 
woningen aangesloten. Die woningen kunnen dan 
al direct gebruikmaken van het glasvezelnetwerk 
en hoeven niet te wachten totdat alles klaar is”, 
ligt Vos toe. Wanneer exact gestart wordt met de 
eerste werkzaamheden, is afhankelijk van het mo-
ment dat E-Fiber de financiering definitief rond 
heeft. Op dat moment krijgen aannemers formeel 
opdracht en kunnen alle werkzaamheden - die in-
middels achter de schermen deels al in voorberei-
ding zijn - ook werkelijk worden gestart. 

Geen prijswijzigingen
LVCNET heeft bedongen dat alle contracten die in 
2016 afgesloten zijn bij de providers, geldig blijven. 
Ook de prijzen en de samenstelling van de pakket-
ten veranderen niet. Hugo Bens licht toe dat LVC-
NET zich gedurende de aanleg blijft inspannen om
zoveel mogelijk inwoners te overtuigen van het nut 
en de noodzaak van glasvezel. “Daarnaast gaan wij 
nieuwe diensten en producten promoten. Bijvoor-
beeld digitale mantelzorg of diensten die veilig wo-
nen bereikbaar maken. Voor bedrijven komen spe-
ciale pakketten zodat zij cloud-diensten betrouw-
baar kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering”, vertelt 
Bens enthousiast. Iedereen die nog wil overstap-
pen naar glasvezel kan zich via www.lvcnet.nl 
inschrijven. Ook worden er weer in elke plaats in-
schrijfavonden gehouden.
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Rene van der Vleuten 
sleept trofee in de wacht.

Het was een spannende dag, 3 november 2017.

Samen met Van Eeden autoschade uit Cuijk en 
AVG uit Gennep was Globemilk/De Romkan van 
Rene van der Vleuten genomineerd voor de onder-
nemersprijs Land van Cuijk en Noord Limburg.

Deze prijs, die gesponsord wordt door o.a. de 
Rabobank land van Cuijk en Maasduinen wordt 
al vele jaren uitgereikt en diverse ondernemers uit 
het zuiden van de gemeente Boxmeer, het gebied
van de ondernemersvereniging OVRV, gingen Rene 
voor in deze prestigieuze prijs. Denk bijvoorbeeld 

aan, Rene Brienen van “Onder de Boompjes”, De 
Olijfboomspecialist, Vivara, Lima, Laarakkers etc..

De drie genomineerden hebben al kennis genomen
van elkaars bedrijven, gingen samen al naar het 
voetballen en hebben ook al een hapje gegeten. 
Ze vinden het leuk om in elkaars keuken te kunnen 
kijken en voelen zich nu reeds, ongeacht de uitslag
van de avond, alle drie winnaars. 

De drie genomineerden werden met hun partners 
met een heuse limousine thuis opgehaald en ge-
durende de reis mochten ze reeds van een heerlijk 
glas champagne genieten. Om 18.00 uur schoven 
ze aan, aan een heerlijk diner en kreeg de winnaar 
van verleden jaar de gelegenheid om zijn ervarin-
gen van het afgelopen jaar te delen.

Ondertussen reed de bus van de OVRV via 
Vierlingsbeek naar Overloon waar collega’s en 
vrienden van Rene opgehaald werden om deze 
avond mee te maken. 

Vanaf 19.30 uur stroomden de overige bezoekers 
binnen en om 20.00 uur nam de presentator van 
de avond, Niels Houtepen, het woord en stelde 
hij de 3 genomineerden voor. Daarna met zijn al-
len de nieuwe Schouwburgzaal van Cuijk in en de 
spanning steeg steeds verder.

Er was betoverend entertainment en er werden 
filmpjes gedraaid. De 3 kregen de gelegenheid om 
hun verhaal te doen en na 2 uur was het eindelijk 
zover. De publieksprijs werd bekendgemaakt, en 
ondanks het feit dat velen van jullie de stem uit-
gebracht hebben op Rene, won hij deze prijs niet. 
Deze ging naar AVG. Daarna kwam de echte prijs, 
de vakjury oordeelde dat Rene absoluut de win-
naar was en er klonk een grandioos en welver-
diend applaus door de schouwburgzaal.

De bar ging open en het feestje van Rene en uiter-
aard ook Jose, kon beginnen. Rond 24.00 uur trok-
ken we richting Overloon waar het bij Feestcafé 
Bos tot in de late uurtjes verder ging.

Op de foto: de moeder van Rene deelt trots de 
felicitaties uit. Foto Michel Jansen. 

Eigen bijdrage vervalt
Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied 
was eerst sprake van een éénmalige eigen bijdrage 
van € 495. Dit is bij EFiber niet meer aan de orde. 
Iedereen krijgt gratis een aansluiting in de meter-
kast. 
Wanneer gedurende de aanleg géén abonnement 
wordt afgesloten, dan moet voor het activeren van 
een abonnement na de aanleg wél eenmalige acti-
vatiekosten worden betaald.

PINNEN IN DE BUURTBUS

Vanaf 1 december is het niet meer mogelijk 
om met geld een kaartje te kopen in de 

buurtbussen en grote bussen.
Je kunt dan nog alleen met pin betalen of 

meereizen met een OV-chipkaart.
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vrijdag 24 november > cabaret > YOUS-
SEF EL MOUSAOUI > HELEMAAL 
ALLEEN
Succesvolle Vlaamse komiek die zijn rampzalige 
levensverhaal koppelt aan humor. Een vermakelijke 
onemanshow. Persoonlijk en oprecht. 

Hier is hij dan eindelijk. De onemanshow Helemaal 
Alleen van cabaretier Youssef El Mousaoui. Youssef 
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 > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

Gryphus Formule 1 Café
Het is bijna winter en de Formule 1 blijft leuk! Zeker
nu Max de kolder in de kop heeft. De strijd tussen 
Vettel en Hamilton mag dan beslist zijn, de aller-
laatste GP van dit seizoen wordt zeker en vast 
écht een mooie race nu iedereen zonder reserves 
kan gaan rijden. Nog genoeg te beleven dus. Ook 
de laatste Grand Prix race van dit seizoen zal op 
een grootbeeldscherm worden vertoond. En na 
deze GP wordt ook de winnaar van de Gryphus 
Formule 1 Pool bekend. Wij gaan er voor de laatste 
keer weer eens goed voor zitten.. 
En U?

➜	zondag 26 november: GP ABU DHABI
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

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

 
 

 

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

Te huur

Kostuum Sinterklaas en pakken voor 
Zwarte Piet
Kosten: sinterklaas kostuum € 25,00
  zwarte piet pak € 15,00

Informatie bij: Sinterklaascomite
 John Hendriks
 Cath. Berthoutstr. 14
 Vierlingsbeek
 Tel.: 0478-631962 
 Na 18.00 uur bellen
 Email: jehendriks@telfort.nl                              

Kerstbomen te koop 
in Groeningen

Diverse maten in de soorten:
✹	 Picea Omorica
✹	 Abies Nordmanniana (Nordmann)
✹	 Abies Fraserie 

Prijzen vanaf € 7,50.

Start verkoop op zaterdag 
2 december 2017. 

Mogelijkheid 
adoptie / huur kerstboom.

Bezorgservice in verspreidingsgebied 
Globaal.

Kerstboomkwekerij Groeningen
Voortweg 13 a, 5826 AG Groeningen.

Guido Daamen gsm: 
06-46827684 

E-mail: 
GuidoDaamen@live.nl
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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

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

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën
Sinds 1974!

Autobedrijf Kusters B.V.
Grotestraat 69

5821 AB  Vierlingsbeek
Tel. 0478-631901

✔  SCHADEHERSTEL & SPUITWERK

✔  ONDERHOUD & REPARATIE (OOK LEASEAUTO’S)

✔  VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT

✔  CAR CLEANING & WASCONTRACTEN

✔  ZAKELIJKE & PRIVÉ LEASING

✔  GRATIS NATIONALE PECHHULPPAS (BIJ ONDERHOUD)

AUTOBEDRIJF KUSTERS GAAT VERHUIZEN!

Autobedrijf Kusters is, zoals elke onderneming, constant 
bezig met het ontwikkelen van de organisatie en de toekomst 
hiervan. 
Wij zijn van mening dat wij in de toekomst u de beste service, 
kwaliteit en dienstverlening kunnen blijven bieden wanneer 
wij de vestiging Overloon gaan samenvoegen met de 
vestiging Vierlingsbeek!

Wanneer : per 1 december 2017 

Wat wordt er aangepast: alle activiteiten van Autobedrijf 
Kusters Overloon verhuizen naar Autobedrijf Kusters in 
Vierlingsbeek. 

Onze klanten hebben een persoonlijke brief ontvangen. 
Indien u een brief verwacht van ons maar deze nog niet 
gekregen heeft, aarzel niet en neem contact op via 
info@autokusters.nl of 0478-631901. 

Wij zien er naar uit om u binnenkort te mogen begroeten in 
onze vestiging in Vierlingsbeek. De koffie staat klaar!

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën
Sinds 1974!

Autobedrijf Kusters B.V.
Grotestraat 69

5821 AB  Vierlingsbeek
Tel. 0478-631901

✔  SCHADEHERSTEL & SPUITWERK

✔  ONDERHOUD & REPARATIE (OOK LEASEAUTO’S)

✔  VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT

✔  CAR CLEANING & WASCONTRACTEN

✔  ZAKELIJKE & PRIVÉ LEASING

✔  GRATIS NATIONALE PECHHULPPAS (BIJ ONDERHOUD)

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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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!! 
 

 



19

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: 27 november t/m 2 december
	 ●  3/4 Pepernotenvlaai €  8,45
	 ●  Krentenman €  2,30
	 ●  Oerbrood meergranen €  2,00

Reclame: 4 t/m 9 december
	 ●  3/4 Toffeevlaai (nieuw!) €  8,50
	 ●  V-kornbrood €  2,35
	 ●  4 Winterbolletjes + 1 gratis

 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


