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32e jaargang no. 19 11 oktober 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Uitstekende prestaties Judoka’s Vierlingsbeek

Zondag 1 oktober hebben een aantal judoka van Judoclub Randori Vierlingsbeek deelgenomen aan het 
“Hajime toernooi” in Bergen, een leuk toernooi ter voorbereiding (voor de wedstrijdselectie) op het Districts-
kampioenschap eind oktober.
De onderstaand judoka’s hebben hier vanuit Randori aan deelgenomen: 

1ste - Maikel Toonen

2de - Lieke van Oeffelt  

2de - Jan Willems 

2de - Gio Simons  

2de - Max Kollenburg

3de - Job Simons  

3de - Demian van de Ven

3de   Dion Janssen

4de - Ceriel Janssen  

4de - Dominiek Smijers

5de - Calvin Smijers

Alle judoka’s hebben weer een zeer leerzame sportdag gehad. De meeste vooraf besproken doelstellingen 
zijn behaald en er zijn weer uren gemaakt op de wedstrijdmat. Zowel fysiek en mentaal hebben de meeste 
judoka’s weer een stapje kunnen maken. Top!!

Is je interesse gewekt, kom dan gerust een keer kijken hoe wij jonge kinderen spelenderwijs het judo en val-
len aanleren.

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van Basisschool 
Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. 

Voor meer informatie kijk op onze website: www.judo-vierlingsbeek.nl

Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.
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Van de redactie:
●	 Het jubileumconcert van Vondel was tot in 

de puntjes verzorgd en absoluut genieten! 
Diversiteit in repertoire, telkens met veel 
passie en zichtbaar plezier ten gehore 
gebracht. Onder het genot van een (warm) 
drankje en heerlijk, door de koorleden zelf 
gebakken caké en wafels, was het 

 GENIETEN !! Complimenten!!
●	 Dit jaar geen bladenmanden... onze "eigen" 

groencontainer wordt daarentegen elke 
week geleegd..

●	 Oktober: Woonmaand, Pink Ribbon 
(borstkanker) -maand en nieuw dit jaar: 
Stoptober! Samen diegene die willen 
stoppen met roken stimuleren, motiveren 
en vooral ook ondersteunen!

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.
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
14 okt CV de Keieschieters: Verkoop loten
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
18 okt Wandelvoetbal: Vierlingsbeek tegen VVV  
  Venlo; aanvang 11.00 uur
20 okt Gryphus: cabaret: Martijn Kardol; Bang  
  (try-out); zaal open: 20.30 uur
26 okt KBO: Stadiontour PSV Stadion
28 okt Ophalen oud papier:            
  Volharding, tel. 06-51823265
28 okt Bèkse Biercantus 2017
29 okt Optreden Van Heure Zinge op 
  Fonkelfestival Helmond
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie 
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal

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

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

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

Wij danken iedereen voor 
de overweldigende hoeveelheid belangstelling, 

mooie woorden, brieven en kaarten 
die wij hebben ontvangen na het overlijden 
van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Karel Hendriks

Het is voor ons een troost in een moeilijke tijd.

Familie Hendriks
Merletgaarde 22
Vierlingsbeek

Herdenking van de evacuatie 
bij de kapel op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op 
zondag 22 oktober om 15.00 uur bij de kapel 
op de Weerd in Maashees. 
Op de plek van de kapel verbleven in 1944 
vele mensen van Maashees, Vierlingsbeek en 
omliggende dorpen nadat ze door de 
strijdende partijen uit hun huizen verdreven 
waren.
De bevolking leefde in die dagen in het bos op 
de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken 
en stro. De burgers moesten aanzien hoe de 
nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.
Na de oorlog werd op deze plek een kapel 
gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de 
evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.

Dag van Ouderen

's Middags half twee bij elkaar komen op de Joffers-
hof om de jaarlijks Dag van Ouderen mee te mogen
beleven. Een kopje koffie, een lekker stukje vlaai en 
een optreden van Dè Stutter Nie. Ik had er zo mijn 
gedachten bij, wat moet dit worden!! Oordopjes in 
en dan carnavalsmuziek aanhoren (?) maar wat 
schetst mijn verbazing: bij het openingsnummer 
kwam er een beheerst gespeelde mars mijn (of ik 
kan beter zeggen onze) oren binnen. Na de volgen-
de stukken werd het alleen maar beter en mooier.
De gespeelde stukken werden door Jan Ewals 
mooi en netjes aan elkaar gepraat met iets uit de 
oude doos en 'n grap. Maar ik wist niet altijd wat 
de titels van de stukken waren tot je ze hoorde. 
Zoals I Will Follow Him of het Kufsteiner lied, ge-
weldig mooi en beheerst zoals jullie jonge lui (en 
een paar oudere) dit speelden, zoals dat Dixieland-
nummer (ik weet niet hoe het precies heette), maar
machtig mooi zoals de solo's vertolkt werden. Zo 
wil ik nog een paar stukken noemen zoals Sierra 
Madre, de Beatles, Johan Straus, Rivers of Baby-
lon, de Vogelwies (geloof ik dat Jan zei), Egerland 
Heimatland en dan de Tulpen uit Amsterdam nog. 
Maar ik ben d'r nog een vergeten! Die solo die die 
jongeman van Broeren er uit blies: Il Silenzio. 
Chapoo, geweldig.

Zo kwam er een einde aan een middag waarvan ik
eerst dacht "wat moet ik hier" (en ik denk dat 
meerdere dit ook dachten) maar het was boven 
verwachting! Jongens en Meiden van Dè Stutter 
Nie, CHAPOO!! Na nog een zugabe gegeven te 
hebben (de Woonboot) werd de middag afgeslo-
ten door onze voorzitter Jan Spee.

Geweldig mooi!! Nogmaals CHAPOO CHAPO 
CHAPOO!!

Een aanwezige oudere.

Vierlingsbeek/Groeningen

Fietsmiddag
De fietsmiddag op donderdag 21 september werd 
een prachtige middag. Het was fantastisch fiets-
weer, bijna geen wind en het zonnetje scheen vol-
op. Daardoor was de opkomst groot. De route 
ging deze keer via de pont in Sambeek naar de 
overkant van de Maas en de pauze werd gehoud-
en bij ’t Rimpelt in Afferden. Na deze pauze ging 
het via Bergen weer naar huis.

Dag van de ouderen 
Zaterdag 30 september werd de dag van de oud-
eren gevierd in het Joffershof. Na een kopje koffie 
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Fitness in fi tnesscentrum 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

met vlaai werden we overgoten met de mooie 
klanken van muziekkapel “Dè Stûtter Nie” uit 
Vierlingsbeek. Zij verzorgden een prachtig concert 
met o.a. Duitse muziek, walsen van Strauss, mars-
muziek, oude hits en muziek van de Beatles. De 
aanwezigen genoten volop en vroegen na drie uur 
muziek nog een toegift die met plezier werd gege-
ven. 

Wandelvoetbal
Het wandelvoetbal draait nu enkele maanden en nu 
de herfst zich aankondigt, komen steeds meer voet-
balliefhebbers trainen. De trainingsdag is verscho-
ven van woensdag naar dinsdag van 10.00 uur tot 
11.30 uur op het hoofdveld van Volharding. Intus-
sen is een groepsapp aangemaakt zodat men on-
derling nieuws kan uitwisselen. Lijkt het u leuk om 
mee te doen, zowel dames als heren, schroom 
niet en kom op dinsdagmorgen naar het sportveld 
of neem contact op met Jos van Boekel, 
                 tel. 631839.

PSV Stadiontour
Donderdagmiddag 26 oktober 
bezoeken wij het stadion van PSV 
te Eindhoven. Meer dan honderd 

jaar historie in een inmiddels hypermodern stadi-
on, nog altijd gevestigd op de plek waar het ooit 
begon: de Frederiklaan in Eindhoven. Met de PSV 
Stadiontour breng je een bezoek aan het veld,de 
spelerstunnel en de kleedkamers! Ook kom je op 
bijzondere plaatsen zoals het Perscentrum, de 
Bestuursloge en de Sponsoretage. De gids vertelt 
je leuke anekdotes en wetenswaardigheden over 
PSV. Daarna is het tijd je onder te dompelen in 
de clubhistorie. Met een bezoek aan het museum 
maak je jouw dagje PSV compleet. Na afl oop van 
het PSV Museum heb je nog de mogelijkheid om 
een gratis drankje te nuttigen in Caffee 1913. 
De eigen bijdrage is € 12,50 + reiskosten p.p.
Informatie en aanmelden bij Jos van Boekel, 
tel. 631839.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 13 en 27 oktober aanvang: 13.45 uur

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

Eerste wedstrijd 
wandelvoetballers.

Vierlingsbeek tegen VVV-Venlo
Op woensdag 18 oktober speelt Wandelvoetbal 
Vierlingsbeek de eerste wedstrijd tegen de Old 
Stars van VVV-Venlo op het kunstgrasveld van 
Volharding. 
Vanaf begin juni zijn de wandelvoetballers weke-
lijks op dinsdag aan het trainen en de vooruitgang 
is te zien. Vrij lopen en bewegen blijft de hoofdzaak 
en nauwelijks wordt er nog gerend. De onderlinge 
saamhorigheid is steeds aanwezig. 
Om 10.00 uur worden de gasten uit Venlo op die 
dag verwelkomd op Sportpark Soetendaal met een 
kop koffi e. Om 10.30 uur wordt een gezamenlijke 
warming up gedaan, waarna er een wedstrijd van 
2 x 25 minuten gespeeld wordt, 6 tegen 6 op een 
uitgezet veldje van 42 meter bij 21 meter. De doel-
tjes zijn slechts 1 meter hoog en 2 meter breed. 
We verwachten natuurlijk, dat er volop supporters
aanwezig zullen zijn om ons aan te moedigen, 
want die steun zullen we tegen de ex profs van 
VVV-Venlo hard nodig hebben.

EHBO-cursus:
Eerste Hulp aan Kinderen

Weet jij wat je moet doen als een baby of kindje 
een ongelukje krijgt? Zich verslikt en in nood is?
Nee? 
Volg dan deze EHBO-cursus, start woensdag 
8 november. Deze cursus richt zich in het 
bijzonder op (jonge) ouders, opa’s, oma’s, 
oppas- en gastouders.

Info: n.barten@kpnplanet.nl of tel. 06-10624504
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KONINGSKERKJE  SPOORSTRAAT   17  VIERLINGSBEEK 

 

Concert 

De zes heren van ‘4 Way Street’ nemen je mee op 
reis in het muzikale verleden van Crosby, Stills, 
Nash & Young. Vier zangers, een batterij aan 
gitaren, toetsen en een stuwende ritmesectie 
doen de sfeer van Woodstock herleven. Voor 
menigeen zal ‘ Almost Cut My Hair’, ‘Suite: 
Judy Blue Eyes’ en het ingetogen Helplessly 
Hoping een hernieuwde beleving worden. 

Willy van den Bogaard, Frans Boumans, 
Nick van den Bogaard, Cor Donné, 
Henk Koppes & Morris Holtzhuizer.

Zondag 15 oktober aanvang 14.00u. De 
deuren gaan open om 13.30u. 
En tree € 5,-. Reserveren via e-mail: 
csnytribute-4waystreet@outlook.com 
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Berichten uit het veld

Zoals ik ook al meldde in de vorige afl evering, zijn 
er in de afgelopen weken hoog in de lucht boven 
Vierlingsbeek regelmatig groepen zwaluwen te zien 
geweest. Dit waren bijna allemaal naar het zuiden 
trekkende zwaluwen. Onze eigen (hier in de buurt 
broedende) zwaluwen zijn nu wel zo’n beetje ver-
trokken naar hun winterbestemming in centraal en 
tropisch Afrika. De zwaluwen die nu nog overtrek-
ken zijn veelal broedvogels uit Noord Europa die 
nog late broedsels gehad hebben.
Het is me opgevallen dat overdag trekkende 
groepjes zwaluwen zelden in rechte lijn naar het 
zuiden vliegen, maar al dartelend, spelend en voed-
sel verzamelend een zuidelijke koers aanhouden. 
Overnachten doen ze vaak in rietvelden en bij af-
wezigheid daarvan ook wel in de toppen van ma-
isakkers die hier volop aanwezig zijn. De groepen 
trekkende zwaluwen kunnen uit 1 soort bestaan, 
maar soms ook wel uit 3 soorten. Als je goed kijkt 
zijn de soorten wel te onderscheiden. Het meest 
talrijk zijn de Boerenzwaluwen. In de vlucht duide-
lijk herkenbaar aan hun zwarte kop, witte buik en 
zwarte mantel met lange staartpunten. Het lijkt wel 
alsof ze een jacket aan hebben.

Boerenzwaluwen

De Boerenzwaluw broedt graag op boerenerven 
in koeienstallen, schuren en loodsen. Vandaar ook 
hun naam. Meestal zijn boeren wel blij met een 
paartje zwaluwen op hun erf omdat ze veel hinder-
lijke insecten vangen. Ook vaak te zien in de over-
trekkende groepjes zijn Huiszwaluwen. Van nature 
broedden ze tegen rotswanden en kliffen, maar 
ze hebben ontdekt dat de stenen muren van som-
mige huizen in Vierlingsbeek en Oud-Bergen ook 
prima voldoen. Vooral licht gekleurde muren net 
onder de dakrand zijn favoriet. Afgelopen zomer
was er in Oud-Bergen nog een behoorlijke kolonie
Huiszwaluwen. De Huiszwaluw is ook zwart-wit, 
maar onderscheidt zich van de Boerenzwaluw door
een witte stuit (bovenkant staart) en een kortere en 
minder gevorkte staart.

Huiszwaluw

Huiszwaluwen zijn beter bestand tegen lage tem-
peraturen en vertrekken daarom vaak later naar 
tropisch Afrika dan de andere zwaluwsoorten. 
Huiszwaluwen kunnen per jaar wel 3 broedsels 
groot brengen. De derde en minst talrijke soort 
overtrekkende zwaluwen zijn de Oeverzwaluwen. 
Ze broeden in steile oeverwanden langs rivieren en 
waterplassen. Hierin graven ze zelf gangen waarin 
ze hun eieren leggen. Ze maken dus geen nest zo-
als de andere zwaluwen. Ze maken ook graag ge-
bruik van kunstmatige wanden zoals er een aan-
gelegd is in de tuin van Vivara. 
De Oeverzwaluw is een overwegend bruingrijze 
vogel met een vuilwitte borst en buik. Ze hebben 
een ondiep gevorkte bruine staart en een bruine 
borstband. Oeverzwaluwen trekken meestal wel in 
rechte lijn en met een behoorlijke snelheid direct 
naar het zuiden in tegenstelling tot de andere zwa-
luwen. Dat is ook een van de redenen dat ze min-
der vaak gezien worden.

Oeverzwaluw

Ton van den Berg
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Geslaagde Streekmarkt 
Groeningen

De 1e Streekmarkt Groeningen, die plaatsvond op 
zondag 24 september, was een groot succes.            
Ongeveer 500 bezoekers bezochten het evene-
ment dat in een gezellige ambiance plaatsvond op 
het landgoed rondom kasteel De Voirt. De weer-
goden waren dit nieuwe initiatief goed gezind en 
zorgden voor een stralende zon met voor eind sep-
tember aangename temperaturen van meer dan 
20 graden. 
Op de markt stonden ongeveer 40 standhouders, 
variërend van een Middeleeuwse smid en een 
houtkunstenaar tot honing en zelfgebakken brood. 
Er waren veel leerzame ambachten te zien zoals 
het beslaan van een paard of het vlechten van een 
mand. Ook voor kinderen was er genoeg te doen. 
Bij de koperslagers konden ze een koperen boom-

blaadje maken en even verderop werden ze mee-
gelokt door de sprookjes van vertelster Marijke 
van Bergen. Op het terras van het kasteel schmink-
te Monica Schrenke kinderen onder de goedkeu-
rende ogen van de ouders. In de zon genoten veel 
andere gasten van een kopje koffi e met iets lekkers
of soep en een lekker broodje. Wie wilde, kon met 
Kika van Es, Europees voetbalkampioene uit 
Groeningen op de foto of een praatje maken.
Op de markt was ook ruimte voor non-profi t orga-
nisaties als Bronlaak, gezinshuis Aventurijn, de 
Lourdesgroep en de ideële stichting Pink Mama. 
Mooi om te zien hoeveel creativiteit en zelfwerk-
zaamheid er in de regio Land van Cuijk voorhanden
is. Wist u trouwens wat wasnoten zijn? Nee, geen 
walnoten maar wasnoten. Je doet ze in een linnen 
zakje in de machine en schoon is je was! Heel mi-
lieuvriendelijk. Kortom een markt vol ambachten, 
gezelligheid, duurzaamheid en gezondheid. 
Uniek in het land van Cuijk.

Soep & Sandwich catering
Carla Mulder ponyrijden
Hedwig de Wit bloemen
Jolmer Langen hoefsmid
Marianne Schrijen wol- en vilt creaties
Wim Geurts houtsculpturen
Manon, Marit en 
Elyse Morsink aardewerk, versieringen met  
 stoffen
Koperslagersgilde koper smeedwerk
De Vrije Heerlijkheid antiquariaat, streekboeken
Piet Ermens mandenvlechter
Tonny Thijssen keramiek
Renés Metal Art siersmid
Hermien Prinsen bloemcreaties en decoraties
fam. Kuijpers brandrode runderen
Petra Verberne wasnoten
t´ Groenings Hòfke vruchtensap en jam
Pink Mama lotgenotengroep borstkanker
Lourdesgroep 
Maas- Peel producten van patiënten
Bakblik zelfgemaakt gebak
Kika van Es voetbalkampioen

Smulbrood Zelfgebakken brood
Bronlaak shawls, kaas ed.
De Kracht van de natuur natuurlijke zeep en oliën
Gezinshuis Aventurijn zelfbereide etenswaren
Guido Daamen zonnepanelen, kerstbomen
Toon Hendriks pompoenen
Harm Martens oldtimer Fiat 500
Miep Willems kantklossers
imkervereniging Ambrosius honing en bijenproducten
Monica Schrenke kinderschminken
Theater Pimpernel sprookjes 
Mariëlle Janssen bad/ en beddengoed
Diny van Demen sierraden van gerecyclede
  kralen
Jose van de Ven Mylene, Beauty consulent
Glasatelier Estrella glas in lood
Willy Ars zelfgemaakte kaarten
Han Morsink kinderschilderijen
Ria van Raaij Ria Vera Natural Products
Wim Gooren ondersteuning
Huub Camps ondersteuning
Harrièt Verstappen Tupperware consulente
Harrièt Verstappen Mylene Lifestyle consulente

Foto’s van de Streekmarkt zijn te zien op www.landgoeddevoirt.nl 

Standhouders en ondersteuners

Smartlappen- en 
kapellenfestival 
Vierlingsbeek 
wederom groot succes

Op zondag 10 september jl. vond de tweede editie 
van het Smartlappen- en kapellenfestival van Van 
Heure Zinge plaats. Om de dag een extra invulling 

voor jong en oud te geven had VHZ dit maal de 
handen ineen geslagen met de Stichting Groevie, 
waardoor er onder de titel "Expeditie Beek" tege-
lijkertijd ook allerlei spannende beweegactiviteiten 
voor kinderen plaatsvonden.

Voor VHZ lag de nadruk natuurlijk op muziek en 
zang. Maandenlange voorbereidingen van de 
koorleden gingen hieraan vooraf om ervoor te zor-
gen dat alles tot in de puntjes geregeld was. Het 
enige dat nog roet in het eten kon gooien was het 
weer. Maar terwijl een week tevoren de meteorolo-
gen nog regen voorspelden, bleek op de dag zelf 



8

dat de weergoden ons toch gunstig gezind waren. 
In een prachtig nazomerzonnetje konden we dertien 
koren en zeven kapellen verwelkomen. 
De gezelschappen wandelden vervolgens in bonte 
stoeten door het dorp van de ene locatie naar de 
volgende.Alle acht locaties waren voor deze gele-
genheid opgetuigd met bloemen en andere versie-
ringen. De deelnemende koren en kapellen vonden 
het dan ook een genot om het publiek hier te ver-
maken met hun vrolijke muziek, hun soms uitbun-
dige shows maar vooral met hun enthousiasme. 
Door een perfecte organisatie konden de koren en 
kapellen elkaar naadloos afwisselen. Gezelschap-
pen die niet wilden lopen werden vervoerd in de 
speciale schoolbus of in het zonnetreintje. Onder-
weg konden ze bij het mobiel “Druppelkot” een 
echte Bèkse Borrel nuttigen, maar ook bij de loca-
ties stonden vrijwilligers paraat om iedereen te 
voorzien van spijs en drank. Ook was er gezorgd 
voor een loterij met prachtige prijzen.

De deelnemende koren en kapellen kwamen uit alle 
windstreken: de Sjanellekes uit Venray, Amor uit 
Den Bosch, Leedvermaak uit Oeffelt, Nôw Weej uit 
Venray, Huur ôs uit Grubbenvorst, De Waalzangers 
uit Nijmegen, De Straetlappen uit Mill, 2 Veur Aff uit
Afferden, De Noorderdiva's uit Den Bosch, 
de Gezellige Noten uit Herpen, de Tissues uit 
De Meern, 't Koor uit Beuningen en de 
Schlagerfreunde uit Groesbeek. Tot de deelne-
mende kapellen behoorden Femmes Kabaal uit 
Boxmeer, Dè Stutter Nie uit Vierlingsbeek, Vur 
de Joeks/Hoe Zit dè dè Naw uit Overloon/Bakel, 
Zuutjes An uit Venray, Boerenkapel de Fluttetutters 
uit Haarlem, Falso Pero Forte uit Malden en 
Joekskapel Naovenant uit Leunen.

Hoogtepunt van de middag was het optreden van 
VHZ in het Koningsparkje - voor deze gelegenheid 
omgedoopt tot Central Park, waar de toeschou-
wers massaal waren toegestroomd. Maar ook aan 
het eind van de dag kwam het publiek in groten 
getale naar het Vrijthofplein voor de samenzang 
van alle deelnemers en publiek, waarmee dit fes-
tijn werd afgesloten.

Uit de reacties die na afloop op allerlei manieren
bij VHZ binnenstroomden bleek dat de deelnemen-
de muziekgezelschappen enorm genoten hebben 
van het spektakel. Er was veel waardering voor de 
perfecte organisatie. 

VHZ dankt dan ook hierbij niet alleen haar ruim 
80 leden, maar in het bijzonder de overige 
60 vrijwilligers buiten het koor die er mede voor 
gezorgd hebben dat deze dag een succes is 
geworden! Natuurlijk willen we ook Herberg 
Thijssen bedanken voor het beschikbaar stellen 
van alle faciliteiten op het Vrijthof, de locaties 
bedanken voor hun gastvrijheid: Fam Verstegen, 
Fam van Riswyck, Fam Kusters, Zalencentrum 
Concordia en de Joffershof.

Zondag 24 september jl. gonsde het van de activi-
teiten in Concordia. Het 70-jarige Vondel heeft op 
een plezierige wijze een geslaagd jubileumconcert 
weten te organiseren.

Wij danken alle aanwezigen,                                                                       
maar in het bijzonder de uitvoerende koren:  
Groenings koor uit Groeningen
Le Rossignol uit Lottum
Klapa per Caso uit Venray
Vondel uit Vierlingsbeek
muzikaal - afwisselend - verrassend - vernieuwend  
                                                                                                 
Groenings koor - Le Rossignol                                                                                        
Klapa per Caso - Vondel
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Alzheimer Café 
afdeling Land van 
Cuijk & Gennep. 

Mill: 16 oktober, 
Myllesweerd, 19.30 uur:  

Thema: Wat is jou talent? 
Denk in mogelijkheden! 
Het thema van deze avond is: denken in mogelijk-
heden voor mensen met dementie. We willen aan-
dacht besteden aan het feit dat mensen met de-
mentie vaak nog heel veel WEL kunnen. Het is voor 
deze mensen zinvol om gebruik te maken van het 
talent dat iemand heeft. Daarmee kunnen ze aan de
slag in een hobbycentrum of als vrijwilliger bv. bij 
een dagbesteding. Hierdoor voelen deze mensen 
zich nuttig, waardevol, gelijkwaardig en gewaar-
deerd. Dit gevoel is ontzettend belangrijk voor men-
sen met dementie en ze blijven hierdoor langer op 
de been. DemenTalent is het uitvergrote voorbeeld
van het denken in mogelijkheden bij dementie. 
Mevrouw Dorry Stuy van Zorginnovatiebureau DAZ 
en Daphne Mensink van DemenTalent gaan hier-
over met de aanwezigen in gesprek. DAZ is de co-
ordinator van de landelijke uitrol van het project 
DemenTalent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Alzheimer Nederland afdeling Land van Cuijk &  
Gennep, tel. 06 - 21207855

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! 
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere belangstellenden. 
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bij-
drage kunt deponeren.  

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in 
Myllesweerd Kerkstraat 3 in Mill
De zaal is open vanaf 19.00 uur 
Programma: 19.30 tot 21.30 uur. 
Informatie: 06-21207855. 

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & 
Gennep i.s.m. de KBO en SWOM. 

Roesje bij plaatsen spiraaltje 

Vrouwen die een spiraaltje laten plaatsen in Maas-
ziekenhuis Pantein kunnen voortaan een roesje 
(sedatie) krijgen tijdens de behandeling. Dit biedt 
uitkomst voor vrouwen die hier erg tegenop zien of 
een slechte ervaring hebben, omdat ze de ingreep 
niet bewust meemaken en geen pijn ervaren. 

Lagere drempel
Angst voor de pijn zorgt ervoor dat bijvoorbeeld 
jonge meiden met hevige menstruatieklachten of 
vrouwen die behoefte hebben aan anticonceptie, 
er tegenop zien om een spiraaltje te laten plaatsen. 
Een roesje kan de drempel verlagen. Een roesje is 
ook mogelijk bij andere kleine gynaecologische 
ingrepen zoals kijkonderzoek en behandeling van 
de baarmoederholte, behandeling bij afwijkende 
uitstrijkjes en curettages.

Positieve ervaring
Chloe kwam naar het Maasziekenhuis om haar 
spiraaltje te laten vervangen: “De eerste keer dat 
er bij mij een spiraaltje werd geplaatst heb ik daar 
veel last van gehad. Ik voelde me licht in mijn hoofd 
en niet lekker. De tweede keer zag ik er heel erg 
tegenop. Daarom stelde de gynaecoloog een 
roesje voor en dat leek me een goed idee. 
Ik heb van de hele ingreep niets meegekregen en 
helemaal geen pijn ervaren. Ik zou het niet meer 
zonder roesje doen en kan het iedereen aanbeve-
len.“ 

Gynaecoloog Sander de Wit en sedatiespecialist 
Ingrid Verweijen 

Verwijzing door de huisarts
Voor gynaecologische ingrepen onder sedatie is 
een verwijzing nodig van de huisarts. Tot 18 jaar 
zijn hier geen kosten aan verbonden. Vanaf 18 jaar 
geldt het eigen risico en eventueel de kosten voor 
de ingreep. 



10

Maasziekenhuis Pantein

Met bedfiets sneller weer op de been
Het Maasziekenhuis heeft sinds kort een MOTO-
med elektrische bedfiets voor patiënten die lan-
gere tijd in bed moeten liggen. De elektrische 
bedfiets voorkomt het verlies van spierkracht en 
houdt gewrichten soepel.

Sneller op de been
Het gebruik van de bedfiets is zeer bruikbaar voor 
mensen die bijvoorbeeld langere tijd aan de be-
ademing of op de intensive care-afdeling liggen en 
al die tijd niet zelfstandig hun benen kunnen bewe-
gen. Ook patiënten op andere verpleegafdelingen 
hebben hier veel baat bij. Met de elektrische bed-
fiets ondersteunt het ziekenhuis patiënten op weg 
naar een sneller herstel.

Afname spierweefsel
Fysiotherapeut Desiree Hilbrands van het Maas-
ziekenhuis over het belang van de bedfiets: “Na 
twee, drie dagen is er al sprake van spierverval. 
De spieren verslappen snel en gewrichten worden 
stijf, simpelweg omdat ze niet meer worden ge-
bruikt en het spierweefsel dan afneemt. Dat voelt 
in je benen alsof je een zware griep hebt gehad.” 
De elektrische bedfiets kan op alle afdelingen wor-
den gebruikt bij iedereen die langdurig in bed 
moet blijven liggen.

Vrienden van het Maasziekenhuis
De aanschaf van de MOTOmed bedfiets is moge-
lijk gemaakt door een royale gift van de stichting 
‘Vrienden van het Maasziekenhuis’. Het apparaat 
werd aangeboden door penningmeester Harrie 
van Boekel van de Vrienden. Fysiotherapeut De-
siree Hilbrands en cardioloog-intensivist Ralf Vro-
mans hadden de aanvraag voor de bedfiets bij de 
Vrienden ingediend en bepleit. Vromans liet na-
mens beiden weten dankbaar en ‘superblij te zijn’ 
met dit apparaat: “Nu wij het in huis hebben zal 
het gebruik ervan snel toenemen.”
Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis’ zet 
zich belangeloos in voor diverse extra’s voor pati-
enten zodat het ziekenhuis nog leefbaarder, aan-
genamer, sfeervoller, en aantrekkelijker wordt.

Vrijwilligerspunt Sociom: 
de nieuwe naam voor vijf 
vrijwilligerspunten!

In het Land van Cuijk zijn vier vrijwilligerspunten 
actief onder de naam Actieradius. Vanaf nu gaan 
deze verder onder de nieuwe naam Vrijwilligers-
punt Sociom. Ook de gemeente Sint Anthonis sluit 
weer aan als vijfde vrijwilligerspunt. Een nieuwe 
naam maar de werkwijze blijft hetzelfde.

Wat doet het Vrijwilligerspunt? 
Het Vrijwilligerspunt is hét portaal voor vrijwillige 
inzet. Een van de belangrijkste taken is het bij el-
kaar brengen van vraag en aanbod. Bewoners op 
zoek naar vrijwilligerswerk worden gekoppeld aan 
vacatures die (vrijwilligers)organisaties plaatsen in 
onze (digitale) vacaturebank. Voor iedereen is een 
passende en leuke vacature te vinden. Wij zorgen 
voor de geslaagde match!

Daarnaast versterkt het Vrijwilligerspunt organisa-
ties door middel van informatie en advies. Bijvoor-
beeld over het opstellen van vrijwilligersbeleid, col-
lectieve verzekering, wet- en regelgeving en ande-
re actuele thema’s op het gebied van vrijwilligers-
werk. 

Het Vrijwilligerspunt vergroot de burgerkracht door 
het stimuleren van vrijwillige inzet. Veel mensen we-
ten ons te vinden voor vrijwilligersvragen, burger-
initiatieven of vragen over burenhulp. We zoeken 
altijd naar een passend antwoord. Ook als dit be-
tekent dat we nieuwe wegen moeten bewandelen. 

Gemeente Sint Anthonis
De gemeente Sint Anthonis is per 1 september 
opnieuw aangesloten bij het Vrijwilligerspunt. 
De vacaturebank wordt weer actief voor organisa-
ties en bewoners kunnen in hun eigen gemeente 
terecht voor het vinden van vrijwilligerswerk.                        
De komende maanden worden vrijwilligersorgani-
saties uitgenodigd, zodat we samen werken aan 
een goed vrijwilligersklimaat in deze gemeente. 

Waar vindt u ons?
In elke gemeente is een lokaal vrijwilligerspunt 
waar een team van enthousiaste vrijwilligers met u 
in gesprek gaat om samen een passende vacature
te vinden. U kunt een afspraak met ons maken 
maar ook tijdens openingsuren binnenlopen. De 
coördinatoren sturen het team van vrijwilligers aan. 
Vrijwilligerspunt is onderdeel van Sociom. 

Openingstijden per vrijwilligerspunt vindt u op onze 
website http://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. 

U kunt ons ook bereiken via 
vrijwilligerspunt@sociom.nl 
of telefonisch op (0485)700500.
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zet fou ten onder voorbehoud

Huishoudelijke hulp gevraagd 
voor een ochtend in de week 

-of- eens in de veertien dagen.
 telefoon: 631324

vrijdag 20 oktober > Martijn Kardol > 
Bang (try-out)
Martijn Kardol won in één theaterseizoen alle prij-
zen op het Leids Cabaret Festival en het Groninger 
Studenten Cabaret Festival. Iets wat nog geen ca-
baretier ooit eerder was gelukt. De Volkskrant om-
schreef hem als een "uitstekende verteller met een 
grote theatrale trukendoos", de NRC noemde hem 
“indrukwekkend” en Dagblad van het Noorden 
“een geweldige winnaar”.

Bang is het cabaretdebuut van deze doodgewone 
jongen uit Barneveld, waarin hij zijn publiek mee-
neemt in zijn wonderlijke wereld vol creatieve ob-
servaties en oplossingen. 

Naast cabaretier is Martijn radiomaker bij 3FM en 
heeft hij een radiocolumn in de ochtendshow van 
Domien Verschuuren. Ook studeerde hij, zonder 

specifi eke reden, Zweeds en sociologie. 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

Gryphus Formule 1 Café
Het is najaar en de Formule 1 blijft leuk! Zeker nu 
Max de kolder weer in de kop heeft. En dan is er 
natuurlijk nog het onderonsje Hamilton vs. Vettel. 
Nog genoeg te beleven dus en dat kan want ook 
de laatste Grand Prix races van dit seizoen zullen 
op een grootbeeldscherm worden vertoond. 
Wij gaan er weer eens goed voor zitten.. En U?
zondag 8 oktober: GP JAPAN
zondag 22 oktober: GP VERENIGDE STATEN
zondag 29 oktober: GP MEXICO
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 oktober
	 ●  Cappuccinovlaai  € 10,35
	 ●  Donker meergranenbrood €  2,35
	 ● 4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame: 23 t/m 28 oktober
	 ●  Appelkaneelvlaai  € 10,35
	 ●  Tarwebrood  €  1,95	

	 ●	 4 Krentenbollen + 1 gratis
 

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Boukje Weel

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

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Gradje Tweewielers

Voor al u � etsreparatie

Bikkel & Gouden Leeuw Dealer
Ook 2de hands � etsen

Openingstijden: Do 9.00-18.00
Vr 9.00-20.00, Za 9.00-17.00

De Bunder 7, 5821 GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl

Gastouderbureau Je Beste Maatje                                                          
Bemiddeling en Begeleiding van ouders en gastouders! 

www.jebestemaatje.nl - angela@jebestemaatje.nl                                                                      
Tel.: 06-24298638                                                             
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Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Judith Rouwens
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend catering op 
bestelling

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
Bandenhandel Groeningen 

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

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

Een aandeel in elkaar

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?opgebouwd?

Ontmoet

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm


