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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 29 oktober 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 20 23 oktober  2019

Dorpsgenoot Ralf Aben gepromoveerd.

Op 15 oktober jl. promoveerde Ralf Aben aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op zijn proefschrift 
“To boost or not to boost: How functional plant groups and warming influence aquatic greenhouse gas 
emissions”.
Hoe plantengemeenschappen en klimaatopwarming broeikasgasemissies uit meren en plassen 
beïnvloeden.

Meren en plassen hebben veel nuttige toepassingen, maar stoten meestal ook broeikasgassen uit.

Ralf deed 4 jaar onderzoek deels aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) te Wageningen en aan 
de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het werd een Vierlingsbeeks feestje mede omdat zijn paranimfen (secondanten) bij de promotie oud 
Vierlingsbekenaren Bart Grutters en Michiel Verhofstad waren.

Beiden heren zijn ook een paar jaar terug gepromoveerd.

Vlnr: Michiel Verhofstad, Ralf Aben en Bart Grutters
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Van de Redactie: 

 Lichtelijke paniek...: het kapelletje op de 
Weerd was helemaal leeg gehaald.... Dat 
bleek vals alarm.Het kapelletje zit van 
binnen nu weer strak en fris in de verf 
en Maria en alles wat er bij haar stond is 
schoon en fris terug!! Alle lof en compli-
menten voor dit mooie werk. Inmiddels 
heeft er ook weer de jaarlijkse herdenking 
van de evacuatie (75 jaar geleden !!!!) plaats 
gevonden.

 Om “onze “ korfbalvereniging DES  kunnen 
we niet meer heen...: Daar mag deze vereni-
ging met recht trots op zijn!. Kampioenen, 
kampioenen..... Kei, kei, kei moi: meiden en 
leiding van harte proficiat!! 

 We gaan de klok weer verzetten. In de 
nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 
27 oktober gaat de klok om 3.00 een uur 
terug uit.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl 

Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl 

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

www.dorpsbladglobaal.nl

AGENDA
2019

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.
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/   
 Groeningen
26 okt Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Gryphus: open podium: TALENTENTUIN:  
 JACKSON’S CAGE + BLACK SOLID +  
 NO PERMISSION; zaal open: 20.30 uur
2 nov Gryphus: concert; BEUKFEEST:   
 PROCREATION + ICONS OF BRUTALITY  
 + MASS DECLINE; zaal open: 20.30 uur

5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
8 nov Gryphus: cabaret; Kasper van der Laan;  
 zaal open: 20.30 uur
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
10 nov Zangvereniging Vondel: Vondel neemt   
 deel aan “Concert Zonder Grenzen” in   
 Bergen lb
11 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
13 nov Organisatie STER gemeente Boxmeer;  
 Bijeenkomst toerisme bij Knillus in   
 Vortum-Mullem
14 nov KBO: Herfstwandeling
16 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal   
 (uitkomen prins en boerenbruidspaar) in  
 zaal Concordia
17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
 Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
22 nov CV de Keieschieters: 
 Jeugdprins(es)enbal in de Wildeman
22 nov Gryphus; vinylavond; OP LOSSE   
 GROEVEN; aanvang: 20.30 uur
23 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief;  
 zaal Concordia
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
  Lindt/Kerstmarkt Aken
9 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
13 dec Gryphus: cabaret; Thijs Kemperink; zaal  
 open: 20.30 uur
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
18 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
28 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u 
  Valentinus weer bellen.

2020

24 jan Gryphus: cabaret; Jeroens Clan; zaal   
 open: 20.30 uur
25 jan Ophalen oud papier: 
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  Herleving, tel. 06-48236890
25 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 jan CV de Keieschieters: 
  Rondbrengen carnavalskrant
25 jan Zanggroep Evergreen:  
  Liedjesavond in zaal Concordia
29 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop   
 Pronkzitting in Concordia
1 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
 Concordia
1 febr Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
9 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting  
 in zaal Concordia
14 + 
15 febr CV de Keieschieters: 
  Zittingsavonden in Concordia
23 febr CV de Keieschieters: Jeugdprins(es)en  
 receptie in de Wildeman
23 t/m 
25 febr CARNAVAL
29 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 mrt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers; 
 zaal open: 20.30 uur
28 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
28 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 mrt 
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede 
  Doelen
5 apr  Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
  danstoernooi, De Pit, Overloon
25 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
25 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal; aanvang   
 19:00 uur op een geheime locatie
1 t/m 
3 mei Dansvereniging Bekse Klinkertjes   
 Eurodance 2020 
 De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje
14 t/m 
17 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
  JOC Vierlingsbeek/Groeningen
30 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
30 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
13 juni Stichting Op De Tôffel: 
  Op De Tôffel 2020
19 t/m 
21 juni Goei leven beleven
27 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032

27 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
29 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
12 sept Zanggroep Evergreen 
  Vierlingsbeek: Een dag vol muziek met  
 een gouden tintje in het kader van het   
 50-jarig jubileum!
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
22 nov CV de Keieschieters: Receptie 66-jarig  
 jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest

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

ALLERZIELENVIERING

Zondag 3 november vieren wij ALLERZIE-
LEN. Tijdens deze viering worden onze overle-
den  parochianen van het afgelopen jaar speciaal 
 herdacht. 

De viering begint om 15.00 uur in de Mariakapel 
onder de toren.

Na deze plechtigheid brengen we een bezoek aan 
het Kerkhof.

De overledenen van het afgelopen jaar zijn:

Marlies Verstappen - Muijsers
An Fleuren - Voesten
Tiny Telkamp - Wolters
Herman van Hooft
Annie Albers - van Benthum
Maria van Mil - Nabuurs
Toon Bus
Gerrit van den Broek
Jan van Bon
Mary Martens - Jansen
Fons Broeren
Jan Robesin
Leo Collaris
Mina Hendriks - Jacobs
Bert Wolfs
Ger Nabuurs

Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES
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CONCERT ZONDER GRENZEN IN 
SIEBENGEWALD

Het jaarlijkse ‘concert zonder grenzen’ vindt dit 
jaar plaats in Siebengewald. Zondag 10 november 
bent u welkom in MFC de Klaproos, het concert 
begint om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Deelnemende verenigingen 
Ook dit jaar is het concert weer een muzikale ont-
moeting tussen muzikanten, zangers en zange-
ressen uit Duitsland en Nederland. Maar liefst zes 
verenigingen nemen deel. Studieorkest Fanfare 
Helpt Elkander uit  Afferden,  Zangvereniging Von-
del uit  Vierlingsbeek, Gulden Euro Trio uit Cuijk, 
Jeugd Joekskapel  d'r An uit Gennep, Weberstadt 
Frauenchor 1994 uit Goch en der Frauenchor 1982 
uit  Weeze staan garant voor een gevarieerd en 
aantrekkelijk programma.

Samenwerking 
Het 'Konzert ohne Grenzen / Concert zonder gren-
zen' wordt georganiseerd en gefinancierd door de 
Nederlandse gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk 
en Gennep en de Duitse gemeenten Goch en 
Weeze. Deze gemeenten beschouwen het Concert 
als een vast onderdeel van het cultuurprogram-
ma. Ze worden in het kader van het INTERREG V 
A-programma Deutschland-Nederland mede ge-
financierd met middelen uit het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bestuur en leden vinden het bijzonder prettig om 
Vierlingsbeekse fans te kunnen begroeten.
Wij gaan ons beste beentje voorzetten.

Berichten uit het veld

De lucht is donkergrijs, maar het regent nog net 
niet. De temperatuur is nog aangenaam en er staat 
een zwakke zuidenwind. Het is begin oktober en 
ik ben op de fiets onderweg van Boxmeer naar 
huis. Boven de Kiekuutweg ontdek ik plotseling 
een grote groep Boerenzwaluwen die in een breed 
front naar het zuiden vliegen. Zo te zien hebben ze 
geen haast, want ze buitelen door de lucht en van-
gen her en der nog wat insecten voor onderweg. 
Ze scheren hoog over mij heen alsof ze willen zeg-
gen: "Gegroet en tot volgend voorjaar". Er wacht 
hen nog een moeilijke en lange vliegreis naar hun 
eindbestemming in West- en Centraal-Afrika. In 
gedachte wens ik de kleine sierlijke vogeltjes een 
behouden reis.

Thuis aangekomen zie ik een grote groep kleine 
vogels en een aantal grotere vogels opvliegen van-
af het Makkenveld. Blijkbaar zijn ze in paniek, want 
ze vliegen alle richtingen uit. Automatisch kijk ik 
omhoog en zie een jonge Havik cirkels draaien in 
de lucht. Langzaam schroeft hij omhoog. Hij heeft 
nog geen prooi. Dat komt waarschijnlijk door zijn 
onervarenheid. 

Jonge Havik

In het Makkenveld, langs het "Ommetje Zuid", 
is begin dit jaar een perceel ingezaaid met wilde 
bloemen. Dat is gedaan om insecten, en dan voor-
al bijen en vlinders, een voedselbron te bieden. Ze 
hebben het hard nodig want het gaat niet zo best 
met onze wilde bijen en vlinders. Tussen die wil-
de bloemen staan ook veel zonnebloemen. Na de 
warme zomer hebben die nu een overvloed aan 
zaden gevormd. Deze olierijke zonnepitten zijn erg 
gewild bij vogels. Honderden Vinken, Groenlingen 
en Putters storten zich massaal op de rijpe zonne-
pitten. Hun aantal zal in de loop van de herfst al-
leen nog maar toenemen als de grote vogeltrek 
echt goed op gang gekomen is.
Op het onlangs geoogste maïsveld pal naast de 
bloemenweide, zoeken een aantal Houtduiven en 
Holenduiven naar achtergebleven maïskorrels.

In de eiken langs de rand van het park hangt nu 
een overvloed aan eikels. Een aantal Gaaien die 
ook al op trek zijn vanaf hun noordelijke broedge-
bieden, doet zich te goed aan al dat lekkers. Het is 
een ware invasie van Gaaien dit jaar. Vooral in het 
zuidoosten van Nederland is dit al vroeg begon-
nen. Ze zijn meestal nogal luidruchtig, maar tijdens 
de trek moeten ze hun energie sparen omdat het 
niet zulke goede vliegers zijn.
Al deze vogels van verschillende pluimage en 
grootte lokken natuurlijk ook weer diverse roofvo-
gels. En zo is de voedselketen weer bijna rond. Je 
zaait bloemen voor de bijen en vlinders en uitein-
delijk profiteren hier ook de roofvogels weer van.

Ton van den Berg
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Konzert ohne Grenzen
Mit Musik aus sechs Grenzgemeinden

Concert zonder grenzen
Met muziek uit zes grensgemeenten

Sonntag, 10. Nov. 2019, um 14 Uhr

Zondag, 10 nov. 2019, om 14 uur

in MFC de Klaproos
Gaesdoncksestraat 2, Siebengewald

Programm:
Mit Beteiligung / met deelname van:

Cuijk NL:  „Gulden Euro Trio“
Goch D: Weberstadt Frauenchor Goch 1994
Weeze D: Frauenchor Weeze 1982
Gennep NL: Jeugd Joekskapel Gennep „d‘r An“
Boxmeer NL: Zangvereniging „Vondel“ 
 Vierlingsbeek
Bergen NL: Studie orkest „Fanfare Helpt Elkander“  
 Afferden

Diese kostenlosen Euregio-Konzerte 
werden Ihnen angeboten von
Deze gratis Euregioconcerten worden 
u aangeboden door

gemeente Cuijk

HISTORISC H. NAT ÜRLICH.  LEBENSWERT.

Kampioenenregen bij DES

Een ware kampioenenregen viel de afgelopen we-
ken neer op korfbalclub DES in Vierlingsbeek. 

Maar liefst zes teams van de vereniging (A1, B1, 
C1, D1, F1 en F2) konden de afgelopen weken, 
vaak onder toeziend oog van tientallen fans, tij-
dens de buitencompetitie de kampioensvlag hij-
sen. 
Maar geen succes zonder begeleiding op het veld: 
DES A1 en DES B1 staan onder leiding van de 
trainer-coaches  Wim van den Munckhof en Ron 
Koenen.  DES C1 wordt getraind door Ron en Ni-

cole Koenen, die samen met Inge Litjens dit team 
tijdens wedstrijden begeleidt. DES D1 wordt ge-
traind en gecoacht door Marijn Tacken, Esther Ver-
voort en Pien Jansen. DES F1 greep onder leiding 
van trainer-coach Marijn Tacken de titel en DES 
F2 deed datzelfde onder leiding van  trainer-coach 
Kristie Hofmans. 

Niet alleen het aantal titels groeit, maar ook het 
aantal leden. Opvallend en positief is dat steeds 
meer meiden uit omliggende dorpen de weg naar 
DES, dat het afgelopen tijd veel tijd en energie 
heeft gestoken (en natuurlijk blijft steken) in het 
verbeteren van het niveau van de trainingen en het 
opzetten van een (jeugd)beleidsplan, weten te vin-
den. Presteren en plezier gaan hand in hand bij 
DES. 
Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt, blijkt wel 
uit het feit dat zes van de zeven jeugdteams van 
DES de afgelopen weken de (kinder)champag-
neflesssen konden ontkurken. 

Alle kampioensteams kregen van het bestuur te-
vens rozen en mochten vervolgens in de kantine 
genieten van (gratis) friet, snack en drinken. Bo-
vendien werden de meesten van hen ook nog door 
hun ouders verrast met, bijvoorbeeld, een nieuw 
kampioenshirt of –sweater. 
De blik gaat nu op de zaalcompetitie, waarin DES 
traint in de sporthallen in Maashees en Overloon 
en zijn thuiswedstrijden speelt in Overloon.  Gere-
geld houdt de vereniging proeftrainingen voor po-
tentiële nieuwe leden om op die manier op een 
laagdrempelige manier zelf kennis te maken met 
de korfbalsport bij DES. 
Ook interesse in een proeftraining? Of wil je je 
steentje bijdragen als trainer of begeleider of an-
derszins? Meld je dan aan via e-mail tc@des-vier-
lingsbeek.nl. Dit adres staat ook open voor ouders 
en/of kinderen die meer informatie willen over de 
sport en/of de vereniging.
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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 zaterdag 23 november 
 tussen 14.00 en 19.00 uur en op zaterdag  
30  november tussen 14.00 en 19.00 uur  

Heeft u interesse? Stuur dan voor 5 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 begin november contact met u op over 
de definitieve planning.

Sinterklaascomite Vierlingsbeek en Groeningen

Op 3 oktober jl. hield het Groenings Koor haar 
jaarlijkse bloemenactie. Wij danken iedereen die 
ons gesteund heeft door een bloemetje of bloem-
bollen te kopen of een donatie te geven.

Op zondag 6 oktober hebben we met veel plezier 
deelgenomen aan de Roermondse Koordagen. 
Het koor heeft zich hiervoor enorm ingezet en dan 
is het fijn te beseffen  dat we tussen al die aan-
wezige koren heel goed voor de dag kwamen. Dat 
vond ook de jury die in hun feedback o.a. schreef 
dat we heel integer muziek maken, muzikaal zijn, 
‘n mooi goed mengende klank hebben en een stijl-

volle outfit. Natuurlijk kregen we ook tips hoe het 
beter kan, daarvoor namen we ook deel. Enkele 
tips: de muziek nog meer laten stromen, de stem-
groepen homogener laten klinken, meer communi-
ceren met publiek. Dat nemen we ons ter harte en 
gaan met positieve energie verder met repeteren. 
Kerst komt eraan met op 8 december een con-
cert met Vomuzi in Vortum-Mullem, deelname aan 
Kerst Sing Along en natuurlijk de nachtmis op 24 
december in de kapel in Groeningen.

Popconcert The Sky is the Limit 
in Concordia in Vierlingsbeek

Op zaterdag 23 november 2019 organiseert 
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek weer een 
concert in de grote zaal van Concordia in Vier-
lingsbeek met twee gastkoren, Avolon uit Ar-
cen en ZIP uit Landhorst. Het concert begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. 
De entree is gratis. Deze avond is de negende 
in een reeks jaarlijkse concerten met de naam 
ZEV-Interactief. Na de optredens van de drie 
koren is er een DJ zodat er nog ook gedanst 
kan worden. 

ZEV, Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek, is een 
groep van vijftig zangers en zangeressen in de 
leeftijd van 30 tot 75 jaar, ontstaan uit een in 1970 
opgericht jongerenkoor. In de loop der jaren is het 
repertoire veranderd van kerkmuziek naar wat het 
nu is. Het koor staat onder leiding van dirigen-
te Nancy Meijer en treedt enkele malen per jaar 
op in allerlei gelegenheden, van bruin café tot cul-
tureel centrum, van winkelgalerij tot stadspark. 
Naast evergreens is het repertoire opgebouwd uit 
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musicalsongs, popsongs, gospels en jazz-achti-
ge nummers. Bijna alle liederen worden minimaal 
vierstemmig gezongen. Enkele nummers worden a 
capella gezongen, maar de meeste liederen wor-
den begeleid door een combo met gitaar, basgi-
taar, piano en drums.

Vocalgroup Avolon is een koor afkomstig uit Ar-
cen en bestaande uit ongeveer vijfentwintig vrou-
wen. Ze streven er naar een zo gevarieerd moge-
lijk repertoire op te bouwen. Inmiddels bestaat dat 
uit pop, wereldmuziek, licht klassiek en alles daar 
tussen in. Dat betekent Ramses Shaffy naast the 
Beatles, Henk Badings naast Metallica en een go-
spel naast Balkan-muziek. Vrijwel alle stukken zin-
gen ze a capella. 
Sinds 2011 staan ze onder de inspirerende en 
deskundige leiding van Sandra Halmans. Samen 
met haar vierden ze in 2017 het 35-jarig jubileum 
met een Avolon-versie van De Wereld Draait Door. 
Dit was een groot succes! 

Popkoor ZIP uit Landhorst doet haar naam eer 
aan. Immers ZIP staat voor Zingen Is Plezier. En 
plezier is waar het om draait bij dit bijna vijftig per-
sonen tellende koor. Zeven jaar geleden werd ge-
start met ZIP en er werd een stormachtige ont-
wikkeling doorgemaakt. Van vijftien leden bij start, 
groeit het aantal nog steeds. Die komen niet al-
leen uit thuisbasis Landhorst, maar ook uit de wij-
de omgeving zoals Oploo, St. Anthonis, Wanroij, 
Langenboom, Sambeek, Boxmeer en Haps. El-
ke dinsdagavond zijn de leden aanwezig bij de re-
petitie. Onder de bezielende leiding van dirigen-
te Victorine Egelmeers werkt ZIP aan een groot en 
veelzijdig repertoire. Zo hoor je hele actuele num-
mers, maar ook klassiekers en zelfs stevige hard-
rock wordt niet uit de weg gegaan. Wat te denken 
van Sweet child o’mine van Guns N Roses. En een 
medley van ABBA vinden ze ook altijd heerlijk om 
te zingen.

Samen met je kind sporten

In Vierlingsbeek gebeurt het al, ouders die hun 
kind brengen en zelf ook meedoen.
Het idee kwam indertijd van de kinderen zelf.
Uitgangspunt voor de sportlessen zijn de ver-
schillende vecht- en zelfverdedigingsporten: 
 taekwondo, kung-fu en aikido
De kinderen oefenen samen met de ouders (of 
met elkaar) verschillende trap- en slagtechnieken, 
stoktechnieken en zelfverdediging.
Ook leren ze hoe ze kunnen vallen en rollen.
Op deze manier heb je de volle aandacht voor 
 elkaar.
Lekker bewegen dat is voor iedereen goed, zeker 
als je ouder word.
Kinderen kunnen ook zonder de ouders meedoen, 
dat is geen probleem.

De lessen zijn:  
zaterdags om 10.00-11.00 vanaf 6 jaar; 
 donderdagsavonds voor 15/16 jaar en ouder om 
20.00-21.30

Bel/mail gerust als je vragen hebt. Of kom gewoon 
een keer (vrijblijvend) kijken of meedoen. 
Spoorstraat 8 Vierlingsbeek
Maarten Evers

Tel 06-48367188
maarten2465@gmail.com

Anno 1494
Onderscheiden met de 

Koninklijke Erepenning 1994

Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek 
en andere geïnteresseerden,

Het Gildenfestijn2018 ligt alweer meer dan een 
jaar achter ons. We kunnen terugkijken op een 
fantastisch en succesvol weekend.

Na dat weekend lijkt het klaar 
te zijn, maar de financiële ad-
ministratie is dit jaar pas af-
gerond en achter de scher-
men is er nog hard gewerkt 
aan het samenstellen van 
een mooie samenvatting van 
de Kringgildedag op DVD.
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Er zijn twee DVD’s gemaakt: één DVD bevat de 
complete Heilige Mis en één DVD bevat een sa-
menvatting van de Kringgildedag vanaf de op-
tocht. Beide DVD’s hebben een speelduur van on-
geveer 60 min.

Is het niet leuk om nog eens terug te kunnen kij-
ken op het Gildenfestijn2018 dat het thema 
“kleurrijk en bijzonder” droeg?

We willen iedereen in de gelegenheid stellen om 
deze set van twee DVD’s te bestellen.

Bestellen kan t/m 15 november 2019 bij Marjon 
Hermans per mail: marjon@gildegroeningen.nl of 
telefonisch: 06-13396427. Graag gelijktijdig met 
de bestelling het bedrag ad € 5,- per bank over-
maken op IBAN NL13 RABO 0154 3070 33 t.n.v. 
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen on-
der vermelding van ‘DVD’ en naam en adres. 
Indien gewenst is er ook een mogelijkheid om 
contant te betalen bij bestelling of bij aflevering, 
geef de gewenste betaalwijze even aan bij de be-
stelling.

Op het moment dat alle bestellingen binnen zijn, 
zullen de DVD’s gemaakt worden. Hierna worden 
ze persoonlijk afgeleverd. 

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen
Marjon Hermans-Ermers

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 25 oktober en 8 november. Aanvang: 
13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag
Yoga in het Joffershof
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
 dinsdag van 9.15 - 10.15 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 Bewegen voor Ouderen zitgym in het 
 Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur

Info 631839
SWOGB 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 van 13.30 -15.30 uur

Info 631806
0485-573183

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
1e  zondag van de maand om 14.00 u.

Info 632028

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

GESLAAGDE DAG  VAN DE OUDEREN 
OP 5 OKTOBER
Voor deze middag werden een kleine 100 senioren 
verwacht volgens opgave, de koffie stond te prut-
telen en de lange rij met gebak stond klaar.
Bijna klokslag 14.00 uur opende Jan Spee, de 
voorzitter, deze middag en had als afsluiting een 
mooi gedicht, wat echt van toepassing was op de 
actuele situatie. Hij wist echter niet, dat hij vervol-
gens nog een keer naar voren moest komen...
Hierna werd Nico Kollenberg geïntroduceerd, die 
vertelde over de oorsprong maar ook over de ac-
tuele situatie binnen Alles Bijeen, wat nu inmid-
dels al enkele jaren tot tevredenheid van ieder-
een draaide. Een interessant verhaal, waarbij voor 
 iedereen duidelijk werd, dat de noodzaak hiervan 
aanwezig is. 
Hierna was het de beurt aan Gerard van Kol, de 
Liesselse troubadour, die binnen enkele minu-
ten de stemming er in bracht door zijn verhalen 
en toepasselijke Brabantse liedjes, sommigen met 
een lach, sommigen met een traan.
Het ”Liessels dialect” kwam goed binnen en ieder-
een leek te genieten.

Volkomen onverwacht, werd voorzitter Jan Spee 
in de volle zaal naar voren geroepen met echt-
genote Riek, waar hij door onze vicevoorzitter 
 Ria  Weijmans lovend werd toegesproken voor zijn 
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niet te stoppen inzet voor de KBO. Van allerlei ac-
tiviteiten had hij weet, maar bij deze gebeurtenis in 
de pauze was hij niet betrokken.
Jan werd voor zijn vele verdiensten voor de KBO 
benoemd tot lid van verdienste, waarvoor hij een 
mooie oorkonde kreeg met een extra present-
je. Van de aanwezigen kreeg Jan een prachtig ap-
plaus. Ook echtgenote Riek werd in de bloeme-
tjes gezet, voor de vele uurtjes die Jan altijd bezig 
was, maar ook voor de trouwe steun naar Jan.

Hierna werd het programma weer vervolgd, waar-
bij de zaal nog meer luisterend en betrokken was 
dan voor de pauze. Een speciaal nummer werd 
gezongen door Gerard voor een aanwezige vriend, 
die er zowel in goede als slechtere tijden voor hem 
geweest is.
De middag werd verzorgd door de vrijwilligers van 
de Joffershof en iedereen genoot van de lekke-
re hapjes en drankjes die geserveerd werden. Ook 
hierbij bleek weer dat de vrijwilligers onmisbaar 
waren.
Al met al kunnen we terugzien op een zeer ge-
slaagde middag, waarvan iedereen genoten heeft. 
Beslist voor herhaling vatbaar. Wie weet.....

HET NIEUWE FIETSEN: EEN 
 LEERZAME MIDDAG VOOR ONZE 
KBO-LEDEN:
Voor 36 deelnemers werd de dag geopend door 
wethouder Bouke de Bruin.
Zij gaf aan dat veiligheid hoog in het vaandel van 
de gemeente staat en daarom zeer verheugd was 
dat door diverse KBO’s deze dag werd georgani-
seerd. Mede door gemeente en SWOGB was deze 
dag mogelijk gemaakt.
Na de opening opende Veilig Verkeer Nederland 
met de presentatie.
• Waar mag b.v. een speed pedelec rijden? Of 

een scootmobiel. Veel voertuigen passeerden 
de revue en soms was het lastig om te bepa-
len waar zij mochten rijden.

• Hoe is het zicht van een vrachtwagenchauf-
feur? Wanneer zien zij een fietser niet meer als 
deze zich bij de vrachtwagen bevindt.

• Zichtbaarheid van de kleding.
• Waar let je op in het verkeer.
• Fietsen is gezondheid.
• Waar moet een fiets aan voldoen.
Op al deze punten werd een duidelijk antwoord 

gegeven.

Na een lunchpauze werd het programma voortge-
zet door fysiotherapeut Wouter van Dongen. Hij 
besprak de voor- en nadelen van een gewone fiets 
en een e-bike.
Veel tips werden gegeven om op een veilige ma-
nier te fietsen. Denk b.v. aan het op- en afstap-
pen. Beweging blijft het sleutelwoord om gezond 
te kunnen blijven fietsen.

Als afsluiting deden we samen de zonnegroet, een 
beweging waar alle spieren aan bod komen en 
daarna een balansoefening.
Geert de Groot besteedde aandacht aan het EH-
BO-gedeelte.
Geert liet ons zien wat hij zoal meenam in zijn 
fietstas om veilig te kunnen fietsen.
Uit de fietstas kwamen attributen om een kapotte 
fiets te herstellen als ook koekjes om een honger-
klop te voorkomen. Natuurlijk ontbraken de pleis-
ters niet.
Geert liet ook zien hoe we een snelverband kun-
nen aanleggen bij een schaafwond als je bent ge-
vallen.
Het was een zeer leerzame middag voor de deel-
nemers, die met alles wat ze gehoord hebben  in 
praktijk kunnen brengen, nu met een nog veiliger 
gevoel op de fiets stappen.

Hét adres voor meubels op maat 

“NLmeubel staat voor service en klantgericht 
werken, omdat we het belangrijk vinden dat 
je meubels krijgt zoals je ze graag zou willen. 
Meubels laten zien wat je persoonlijke smaak 
is en daarmee zijn ze belangrijk voor de uitstra-
ling van je huis of kantoor. Kom maar eens een 
kijkje nemen in onze vernieuwde showroom.”

Ze zegt het met een lach, Linda van den Berg, ei-
genaresse van NLmeubel in Vierlingsbeek.   Tij-
dens een rondleiding door het bedrijf is één 
ding zo klaar als een klontje: NLmeubel maakt 

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 
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Accordeonfestival.

Op zondagmiddag 27 oktober vindt er bij ons in 
de Herberg weer het jaarlijkse accordeonfestival 
plaats. ’s Middags vanaf 12.00 uur klinken de eer-
ste noten door de zaal en het café.

Het accordeonfestival is een middag genieten van 
deze sfeervolle muziek, daar waar mogelijk kan er 
ook gedanst en/of worden meegezongen op de 
mooiste meezingballades die zullen worden ge-
speeld deze middag. Heeft u zelf een  accordeon 
en wilt u een of meerdere nummers ten gehore 
brengen deze middag? Breng dan uw accordeon 
mee en laat het aanwezig publiek verrassen.

Dus liefhebbers van Zuiderzee muziek, 
 Amsterdamse meezingers enz., u bent  zondag 
27 oktober vanaf 12.00 uur van harte welkom 
bij Herberg Thijssen, aan de Spoorstraat 5 te 
 Vierlingsbeek. Entree is gratis en deze middag zal 
tot 18.00 uur duren.

kwaliteits meubels op maat. “Dat is ook onze 
kracht”, weet Linda van den Berg. “Mensen die 
bijvoorbeeld een tafel in de keuken willen, maar 
de standaardmaten daarvoor te groot vinden, kun-
nen bij ons een tafel tot op de centimeter precies 
laten maken. Maar ook een kast kan op maat ge-
maakt worden voor, ik noem maar iets, een nis in 
de woon- of slaapkamer. En als je je droom meubel 
wel op internet ziet, maar niet in de woon winkel, 
dan ben je bij ons natuurlijk ook aan het juiste 
adres.”

Linda van den Berg is de drijvende kracht ach-
ter NLmeubel, dat het pand aan het Schootsveld 
5 deelt met Meubelmakerij Lima. “Mijn ouders zijn 
jaren geleden met de meubelfabriek begonnen; 
zij maken halffabricaten voor de meubelindustrie. 
Particulieren informeerden steeds vaker naar meu-
bels op maat. Dat in combinatie met mijn pas-
sie voor interieur en design resulteerde in de start 
van NLmeubel. In eerste instantie online en in-
middels hebben we een ontwerpstudio en show-
room bij  Lima. Je kunt het zo gek niet bedenken 
of we kunnen het maken. Als het maar van hout 
is…” In de vernieuwde showroom staat het woon-
programma, inclusief dressoir, tv-meubel, tafel en 
kasten. “Meubels worden dagelijks gebruikt, dus 
is het belangrijk dat het kwaliteitsmeubels zijn. Dat 
garanderen wij door alleen te werken met door 
ons geselecteerde vakmensen. De meubels die wij 
aanbieden worden op ambachtelijke wijze vervaar-
digd van kwalitatief hoogwaardig Europees eiken-
hout of Amerikaans notenhout. We verkopen uit-
sluitend in Nederland geproduceerde meubelen, 
waardoor kwaliteit en betrouwbaarheid wordt ge-
garandeerd. Wij werken ook intensief samen met 
Lima, waardoor we de levertijd op de meubelen zo 
kort mogelijk kunnen houden.”

Sinds kort heeft NLmeubel  tevens een dealer-
schap met Haveco.  “Als je een eettafel koopt, wil 
je er stoelen bij. Je kunt bij deze producent kiezen 
uit tal van soorten leer, met of zonder leuning, ver-
schillende wieltjes en ga zo maar door. Zo kom je 
tot een combinatie van stoel en tafel die je nergens 
anders ziet.”  Het ontwerpproces is stap één “We 
bespreken natuurlijk eerst het idee dat de klant 
heeft: houtsoort, vorm, kleur, aanvullende materia-
len en ga zo maar door.. Zo komen we tot een ont-

werp, dat we meesturen met de offerte. Gaan ze 
akkoord, dan zijn hun meubels binnen zes tot acht 
weken klaar en komen wij ze installeren”, besluit 
Linda van den Berg. 

Kijk voor meer informatie op 
de website www.nlmeubel.nl
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Vanaf september 2009 bestaat in onze gemeente 
de Stichting Toerisme en Recreatie Boxmeer. De-
ze stichting behartigt de belangen van de onder-
nemers en organisaties die belangrijk zijn voor de 
bevordering van het toerisme en recreatie in de 
gehele gemeente Boxmeer. Dat doet ze niet al-
leen door het organiseren van diverse toeristische 
activiteiten, maar ook door het verlenen van hulp 
bij de vergunningaanvraag, communicatie met de 
pers, subsidieaanvraag voor grensoverschrijdende 
evenementen, etc. 

Een intensieve samenwerking met andere partijen 
is daarbij onmisbaar. U moet daarbij denken aan 
ondernemersverenigingen, horeca, Bed & Break-
fast en natuurlijk de gemeente Boxmeer. Het doet 
ons deugd dat hieraan de afgelopen periode met 
succes is gewerkt. 
Evenals vorig jaar hebben wij nu in samenwerking 
met deze partijen weer een thema-avond geor-
ganiseerd. Vorig jaar is de Unesco status van het 
Maasheggengebied uitgebreid toegelicht. Nu la-
ten wij enkele ondernemers aan het woord die in 
de afgelopen periode nieuwe  initiatieven hebben 
ontwikkeld gericht op het onderwerp  Maasheg-
gen, met als doel dat deze initiatieven een inspira-
tiebron kunnen zijn om deze handschoen ook op 
te pakken. 

Daarnaast wordt het project Groeters nader toe-
gelicht en de ondernemers bijdrageregeling voor 
toeristische evenementen opnieuw bij u onder de 
aandacht gebracht.

Wij hebben voor dit alles een infoavond georgani-
seerd op 13 november 2019, inloop vanaf 19.00 
uur, aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis 
 Knillus te Vortum Mullem, waarvoor wij u van 
 harte uitnodigen.

Het programma ziet er als volgt uit:
- 19.00 uur inloop
- 19.30 uur openingswoord door Bert van de  
 Weijer, voorzitter van de STeR.
- 19.45 uur Presentatie door diverse onder- 
 nemers met nieuwe Maasheggenactiviteiten  
 en nieuw ontwikkelde Maasheggenproducten
- 20.30 uur Vragenronde
- 20.45 uur Toelichting project De Groeters

- 21.00 uur Toelichting Ondernemers  
 Bijdrageregeling
- 21.15 uur Vragenronde
- 21.30 uur Informele afsluiting

Voldoende reden dus om aanwezig te zijn.

Mocht u verhinderd zijn of nog vragen hebben, 
dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de 
STeR, P. van Laarhoven 06 – 15376267 /  
pietlaarhoven@home.nl 

Stichting Toerisme en Recreatie gehele  
gemeente Boxmeer
Ondernemersvereniging Regio Overloon- 
Vierlingsbeek
Centrum Ondernemers Boxmeer
Ondernemersvereniging Oeffelt

Vijf gemeenten en het  
waterschap werken samen aan 
een klimaatbestendiger Land van 
Cuijk 

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en   St. 
Hubert en St. Anthonis werken samen met het wa-
terschap Aa en Maas om het Land van Cuijk kli-
maatbestendiger te maken. Doel is (en blijft) om in 
de toekomst beter opgewassen te zijn tegen wa-
teroverlast, droogte en hitte. 

Samen de schouders eronder
Klimaatbestendig Land van Cuijk is één van de 
koplopers in Nederland op gebied klimaatsamen-
werking! En daar zijn de bestuurders terecht trots 
op. Alle gemeenteraden hebben de ambities reeds 
bekrachtigd. De financiële middelen zijn opgeno-
men in de nog vast te stellen gemeentelijke begro-
tingen. 
Vanuit het klimaatprogramma worden tuinen sa-
men met bewoners groener ingericht, wordt in-
gezet op klimaatbestendige bedrijventerreinen, 
worden klimaatkansen voor de agrarische sector 
benut en schoolpleinen groenblauw gemaakt. Al-
les is er op gericht om het Land van Cuijk zo kli-
maatproof mogelijk te maken!

Wat kan ik zelf doen? 
Iedereen kan iets doen om het Land van Cuijk kli-
maatbestendiger te maken. Denk aan meer groen 
rondom de woning, zodat water beter weg kan lo-
pen in de grond en de hitte minder lang blijft han-
gen. Of regenwater opvangen in een regenton en 
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dit water gebruiken in de tuin. Er is heel veel  
mogelijk om bij te dragen aan  
een klimaatbestendiger  
Land van Cuijk. 

Kijk voor meer informatie op 
www.landvancuijk.nl/klimaat

Na meer dan een jaar repetities, avonden vol lol en 
plezier presenteren wij een spektakel toneelstuk 
(bekend van theater en film) voor jong en oud.
Vol spanning en met een vleugje humor, ge-
baseerd op een Nederlandse vertaling van de 
 Engelse thriller: "The Ghost Train" door: Arnold 
Ridley. 
Onze eerste voorstellingen in het nieuwe MFA 
Knillus in Vortum-Mullem op 27 oktober, 1 en 2 
november 2019

Laat je door ons meevoeren naar de vorige eeuw, 
ten tijde van de 'stomme film' en station 'De Halt' 
aan het spoor tussen Sambeek en Vortum.
Een bont gezelschap mist de trein, blijft noodge-
dwongen achter op een 'verlaten station' en zijn 
aangewezen op elkaar... 
Beleef samen met het gezelschap een middag- of 
avondvullend avontuur.
 
De regie is in handen van: Erik Bok
 
Zondag 27 oktober, 14:30 uur
Vrijdag 1 november, 20:00 uur
Zaterdag 2 november, 20:00 uur
MFA Knillus te Vortum-Mullem

Entreekaarten: € 10,- per persoon

Entreekaarten koop je op  
onze website:  
www.vest-toneel.nl/tickets

in De Elsenhof (Sambeek)
en Pakhuus Peeters  
(vortum-Mullem)

Waar wil jij straks thuiskomen? 
In de gemeente Land van Cuijk!

Na een spannende stemperiode, waarbij ruim 
20.000 inwoners antwoord gaven op de centra-
le vraag ‘waar wil jij straks thuiskomen?’, werd 
het stemresultaat afgelopen vrijdag bekendge-
maakt. Met 63,22% van de stemmen is geko-
zen voor ‘gemeente Land van Cuijk’ als naam 
voor de nieuwe gemeente.

De naamgevingscommissie, bestaande uit drie in-
woners per gemeente, selecteerde in een eerdere 
fase drie namen uit 1.037 naamsuggesties die in-
woners ingediend hadden. 

Van de 20.149 stemmen ging 29,17% van de 
stemmen naar ‘Maasheggen’ en 7,61% naar 
‘Maasbroek’. “Dat meer dan de helft van de stem-
men naar de naam ‘Land van Cuijk’ is gegaan, 
geeft aan dat de naam veel draagvlak heeft, aldus 
wethouder Bellemakers, bestuurlijk trekker van het 
naamgevingsproces. We gaan ons samen rich-
ten op de mooie toekomst die ons wacht in de ge-
meente Land van Cuijk.”

Ben Willems winnaar onderling 
Jeu de Boulestoernooi.

KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft drie Jeu de 
Boules groepen, die wekelijks op dinsdagmiddag, 
woensdagmorgen en donderdagmorgen hun sport 
beoefenen. In de week van maandag 30 septem-
ber tot en met vrijdag 4 oktober speelden de deel-
nemers van de drie groepen een onderlinge wed-
strijd om een wisselbeker. Door de vele regen 
waren de buitenbanen bij Dorpshuis Joffershof on-
bespeelbaar en werd uitgeweken naar binnen naar 
de grote zaal van Joffershof. De onderlinge partij-
en waren na loting vastgesteld en er werd één te-
gen één gespeeld. De mannen speelden tegen 
elkaar, evenals de vrouwen. In de finale kwam zo-
doende een man tegenover een vrouw te staan. 
Degene, die als eerste twee werpronden won, ging 
verder naar de volgende ronde. Op vrijdagmiddag 
werden eerst de halve finales gespeeld. De oud-
ste deelnemer, Toon Lenkens, werd in een span-
nende partij verslagen door Ben Willems. De eind-
stand van de derde werpronde was 13-12 in het 
voordeel van Ben. De andere halve finale was tus-
sen Truus Kusters en Ria Raafs. Laatstgenoem-
de was de meest gelukkige in deze partij en ook zij 
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Dat het in de regio barst van het kunstzinnig ta-
lent staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater of 
welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies 
te zijn: de Talententuin. De tiende editie inmiddels 
met deze keer in de hoofdrollen: Jackson’s Çage, 
Black Solid en No Permission.

Gewapend met een akoestische gitaar, een piano, 
basgitaar en nog wat trommelwerk zal Jackson’s 
Cage deze avond in hun thuisstad Vierlingsbeek 
in een speciale, want akoestische, setting openen. 
Toen op een koude winteravond de stroom  uitviel 
werd Jackson’s Çage gedwongen om het een en 
ander zonder elektriciteit te doen. En dit pakte bij-
zonder goed uit. Dus vanavond gaan de verster-
kers uit en het drumstel weg, en zijn de vijf man-
nen gekleed in een iets dunner jasje dan normaal. 
En ook wordt de set aangevuld met een aan-
tal klassieke covers. Op geheel eigen wijze ge-
bracht uiteraard. Heel erg lekker. Black  Solid is 
ontstaan in 2016 als pop/rockcoverband. In 2018 
heeft de band de ommezwaai gemaakt naar een 
ware hardrock- en metalmachine. Het viertal uit 
Oeffelt covert op eigenzinnige wijze nummers van 
onder andere Judas Priest, Van Halen, Black Sab-
bath en Metallica. Betonnen krakers die je vol 
heimwee herinneren aan de geweldige jaren ’70 
en ’80. Meezingen mag! De Lottumse band No 
 Permission kent een verleden in Stressed en staat 
garant voor een energieke set hard- en metalcore. 
Het vijftal is actief sinds 2017 en speelt naast co-
vers van onder andere Parkway Drive steeds meer 
eigen nummers. Een eerste EP is inmiddels opge-
nomen en zal binnenkort worden uitgebracht. Zon-
der twijfel wordt dit een prachtavond vol bijzonde-
re talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >  
entree: gratis

zaterdag 2 november> concert > 
BEUKFEEST: PROCREATION + 
ICONS OF BRUTALITY + MASS 

vrijdag 1 november > open po-
dium > TALENTENTUIN: JACK-
SON’S CAGE + BLACK SOLID + 
NO PERMISSION

ging naar de finale. De belangstelling van de me-
de Jeu de Boulers nam toe en de finalisten wer-
den volop aangemoedigd. De ene na de andere 
mooie worp van beide finalisten werd door de toe-
schouwers met bewondering aanschouwd. Ben 
Willems, vorig jaar ook al finalist, wist de tweestrijd 
van Ria Raafs te winnen en nam de titel over van 
Bets Jansen, de winnares van het vorige toernooi. 
Een staande receptie volgde en beide spelers wer-
den gecomplimenteerd door de aanwezigen voor 
het spel, dat van een hoog niveau was. De wed-
strijdleider, Jos van Boekel, bedankte alle deelne-
mers voor hun sportieve strijd en men kon terug-
zien op een geslaagde week met mooie onderlinge 
wedstrijden. Wederom een activiteit van KBO Vier-
lingsbeek/Groeningen die goed verlopen was, De 
prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de Kerstvie-
ring van de KBO op dinsdag 17 december.
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DECLINE
Het is de hoogste tijd om weer eens een flinke pot 
te headbangen. Ook deze editie van Beukfeest 
biedt voldoende kopschudmateriaal gebracht door 
Procreation, Icons Of Brutality en Mass Decline. 

Mass Decline is een thrash metalband uit Kloos-
terhaar, Overijssel die aan het beuken is sinds 
2014. Het vijftal speelt voornamelijk thrash maar 
hier en daar ruikt het ook een beetje naar death 
metal. Dat maakt de sound soms wat anders maar 
de energie van de thrash blijft de rode draad. 
 Raggen! Moshen! Tempo!

Icons Of Brutality komt uit Hoogeveen en bestaat 
uit kerels die hun sporen al eerder hebben ver-
diend bij bands als Absorbed en The 8th Sin. Een 
collectief met een gitaarsectie die laveert tussen 
Bolt Thrower en Dismember, een lompe grunter en 
een drummer die niet vies is van een hogere/har-
dere versnelling à la Carcass. Brute death  metal 
met een extra dosis melodieuze groove zoals we 
die kennen van bijvoorbeeld Entombed. Ande-
re invloede voor Icons Of Brutality zijn Dismem-
ber, Grave, At The Gates, Edge Of Sanity, Morbid 
 Angel en Gorefest.

Het 34e Beukfeest wordt afgesloten door 
 Procreation. Dit kwartet uit Zwolle speelt een mix 
van death metal met invloeden uit de black en 
thrash metal. Begonnen als side-project en uitge-
groeid tot een volwaardige band, kwam in 2014 
het debuutalbum Ghostwood uit welke negen 
tracks herbergt die naar eigen zeggen ”veel vari-

atie kennen, maar wel één geheel vormen”. Vui-
ge en over het algemeen snelle death metal belegt 
met een zalige laag melodie. De gitaarriffs wor-
den vaak ondersteund door een hoemparitme en 
dat duwt de band in de hoek van Bolt Thrower, en 
Obituary.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

vrijdag 8 november > KASPER 
VAN DER LAAN > 1 KILO (try-out)
Waarom zijn de dingen zoals ze zijn en doen we 
de dingen zoals we ze doen? Kasper van der Laan 
legt het je graag uit in zijn debuutvoorstelling 1 Ki-
lo. Hij is absurd, onvoorspelbaar en ongekend 
grappig. Maak kennis met Kasper en zijn unieke 
kijk op onze leefwereld. 
In 2015 werd Kasper van der Laan lid van Come-
dytrain en inmiddels is hij een vaste waarde bin-
nen dit fameuze collectief. Tijdens het Leids Ca-
baret Festival 2018 won hij de publieksprijs. De 
jury schreef hierover: “Nooit meer normaal je bil-
len af kunnen vegen, je wordt bedankt Kasper. Dat 
is wel typerend voor zijn stijl: een heel eigen logi-
ca die hij tot absurde proporties doorvoert. Daar-
mee neemt hij ons mee naar een andere wereld. 
Zijn wereld! Een labyrint, want we tuimelen van de 
ene in de andere dagelijkse situatie waarin niets is 
wat het lijkt.”

Absurd, onvoorspelbaar, ontwapenend, hilarisch 
en hét comedytalent van 2019 volgens de Volks-
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krant. Om met comedycollega Micha Wertheim te 
spreken: “Kasper van der Laan is geniaal grappig. 
Wat hij doet is razendknap en origineel en geënga-
geerd!”
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus draait alweer zijn laatste 
rondjes en het is nog steeds spannend. Een beetje 
dan. Gaat het piloten als Vettel, Bottas en Leclerc 
nog lukken om King Lewis van de troon te stoten? 
We gaan het zien want ook dit seizoen zullen (on-
der voorbehoud) weer alle Grand Prix races op 
een grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan 
er weer eens goed voor zitten en zetten ons geld 
op onze Max. En U?
 zondag 27 oktober: GP MEXICO (20.00 uur)
 zondag 3 november: GP VERENIGDE STATEN 
 (20.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 vrijdag 22 november > vinylavond > OP  
 LOSSE GROEVEN

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

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                   

 
 

 

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

� adverteren
doet verkopen
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Actie geldt van 28 oktober t/m 9 november 2019. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING OP GORDIJNEN

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Reiscafe ‘s 
Reizen met een echte meerwaarde  zonder meer te betalen dan elders? 
Bezoek dan een van onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis 
maakt met de persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.  

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *GEORGIË 
*ITALIË *INDONESIË *KROATIË *NEPAL*ROEMENIË 

*TENERIFE *TSJECHIE *THAILAND *ZUID-ARIKA 
*VIETNAM*WANDELVAKANTIES CANARISCHE EILANDEN 

 

 
Zo.  3  Nov.  BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY     10.30 uur  
Ma.  4  Nov.  KERKEBOSKE  Koeberg 3 HELDEN             19.30 uur  
Di.  5  Nov.  LEKKER GEWOËN Kloosterstaat 14 GRUBBENVORST 19.30 uur 
Wo. 6  Nov.  DE SCHAKEL Broeklaan 2 REUVER               19.30 uur 
Do. 7  Nov.  DE RIET Weltersweide 22 HORST                       19.30 uur 
Zo.     10 Nov. DE WAEG Horsterweg 203 BLERICK   10.30 uur 
 

 S.V.P.VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.  
 
Met meer dan 28 jaar        Een heerlijke kop 
ervaring ook in 2020        verse koffie/thee 
weer volledig verzorgd          staat voor u klaar 
met ons op reis.         bij binnenkomst. 
 
Duidelijkheid vooraf        Vertrek vanuit 
Geen verrassingen achteraf       uw eigen regio  

 

www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook
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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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS 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
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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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Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
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info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

Fons Peltenburg
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Warme Bakker Degen

Reclame 28 oktober t/m 2 november
 	Halloweenvlaai € 11,00 
 	Waldkornbrood € 2,55 
 	Ontbijtkoek € 2,50

Reclame 4 t/m 9 november
 	Christoffelvlaai € 11,00
	 	Spelt meergranen donker € 2,00
 	Saucijzenbroodje € 1,25

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.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























Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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



20

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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

AKTIEPERIODE: OKTOBER 2019 

 

BRANDER 
MUURVERF ACTIE 
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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

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 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


