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32e jaargang no. 21 8 november 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

Berichten uit het veld

Medio oktober is het wintervogel telseizoen weer 
begonnen en met z’n tweeën vertrekken we om 
10.00 uur per fiets om het gebied tussen Boxmeer 
en Smakt te tellen op watervogels en andere bij-
zondere soorten. Een bevriende buurtgenoot ver-
gezelt me op mijn tocht. Het is nog bewolkt en fris, 
maar er is ons zon en warmte beloofd. Al tijdens 
het eerste deel van onze tocht op de Kiekuutweg 
zien we grote groepen vogels vrij laag overtrekken 
richting zuidwest. We zien Houtduiven, Holendui-
ven, Spreeuwen en vooral Vinken, Groenlingen en 
Putters. Het zijn er honderden. Het is voor ons ge-
weldig om te zien hoe groepen vogels in golven 
over het landschap trekken in het licht van de door-
brekende zon. Een flink aantal Roeken en Kauwen
struint de landerijen af op zoek naar bodem insec-
ten en oogstresten. Een groep Kokmeeuwen 
zwermt achter de ploeg van een landbouwer. Af en 
toe horen we uit het struikgewas het gezang van 
een Roodborst. Ondanks het wat grijze weer met 
een wazig zonnetje is er genoeg te zien en te tellen. 
Op de Sambeekse Uitwatering tellen we een Aal-
scholver, Knobbelzwanen, Wilde Eenden, Meer-
koeten en Waterhoentjes.
We gaan verder met onze tocht richting het Lu-
neven in Boxmeer en vandaar fietsen we via de 
Oude Waranda in Sambeek naar de Malders bij 
Vortum. Daar zien we onze eerste Grote Zilverrei-
gers, Blauwe Reigers en Buizerden. Vanaf het dak 
van een boerderij kijkt een Witte Kwikstaart ons 
verbaasd aan. Ook hij is op trek naar het zuiden. 
Inmiddels is de zon doorgebroken en het wordt 
warmer. Via de Steeg en de Passtraat fietsen we 

naar Groeningen. 
Op een hijskraan 
aan de Hultenhoek 
zit een vogeltje 
zenuwachtig met 
zijn staart te trillen. 
Het is een Zwarte 
Roodstaart.

Zwarte Roodstaart

Al weer een trekvogel die hier uitrust en jaagt op 
insecten op het terrein van een constructiebedrijf. 
Langs de beek op de Hultenhoek zien we ook weer 
Grote Zilverreigers en Blauwe Reigers. Inmiddels 
is het middag en tijd voor de lunch. Na de lunch 
ga ik alleen verder. Nu gaat de tocht via de Water-
molen, de Warmeer, Maashees en de Campagne 
naar de vennen bij Holthees. Hier zie ik, tot mijn 
verbazing, een Roodborsttapuit in het riet en een 
aantal Slobeenden op het water. De Roodborstta-
puit is ook al een trekvogel die hier even uitrust en 
voedsel zoekt om aan te sterken voor zijn reis naar 
het zuiden.

Slobeenden

Het mannetje Slobeend is een bont gekleurde eend 
met een grote platte spatelvormige snavel en een 
donkergroene kop. De spatelvormige snavel maakt 
het slobberen naar kroos en waterdiertjes makke-
lijker. Het vrouwtje Slobeend ziet er uit als een Wil-
de Eend maar dan wel met een grote platte snavel.
Via Smakt fiets ik naar het Afleidingskanaal waar 
een paartje Kuifeenden spetteren in het water in de 
nu warme zon. Opvallend vind ik het grote aantal 
Waterhoentjes dat hier nu vertoefd sinds het Aflei-
dingskanaal gereconstrueerd is. Overal vinden ze 
nu voedsel en beschutting langs de begroeide oe-
vers van het meanderende kanaal. 
Door het centrum van Holthees fiets ik naar huis, 
maar niet nadat ik nog een Buizerd genoteerd heb 
die zweeft boven de Ezelshemel.

Ton van den Berg
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Van de redactie:
●	 Het Nationaal Schoolontbijt.... daarmee 

mogen deze week onze basisschool 
kinderen een keer de dag beginnen 

 (dankzij "onze" Plus)!. 
 Laat het jullie smaken!.
●	 Niet in de nieuwe tv-show van Chantal...

voor ons zijn en blijven ze echter 
"onze"super kanjers: Marlies en Marion!.

●	 Dit jaar gaan ze "hand in hand": Prins én 
Jeugdprins(es)!. Op 12 november is het 
zover: de aftrap van carnaval 2018! 

 Kei Kei Kei veul plezier/leut!!!

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.
12 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en   
  Jeugdprins(es)enbal
13 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling o.l.v. wandelcoach
17 nov Gryphus: Bekse Pubquiz: 
  aanvang: 20.30 uur 
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 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
8 t/m 
24 dec JOC: ophalen bestellingen oliebollenactie
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort

13 dec VOVG: Kerstviering
15 dec Gryphus: cabaret: William Boeva; Reset  
  (try-out); zaal open: 20.30 uur
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen 
             bestellingen
2018
6 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek  
  ervoor geeft"
13 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
17 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
21 jan Gilde van Groeningen: St. Tunnis      
22 jan Groeningen: küpkesmert in de Zandpoort
26 jan Gryphus: cabaret: Emiel van der Logt;   
  Stop Met Huilen; zaal open: 20.30 uur
27 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
27 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2 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
24 feb Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; Kom  
  Maar Op (try-out); zaal open: 20.30 uur
31 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
17 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m.
20 mei Stichting JOC
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
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26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
23 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
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
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

DANKBETUIGING

Via deze weg willen wij iedereen 
ontzettend bedanken voor alle 

condoleances, bloemen en kaarten die 
wij hebben mogen ontvangen na het 

overlijden van mijn man, 
ons pap en onze opa

Jan Jenniskens

Uw aanwezigheid op de dag van de 
begrafenis en alle andere blijken van 

deelneming zijn ons tot steun bij 
het verwerken van dit verlies.

Fien Jenniskens - Van Bracht
Marie-José - Leo - Sophie - Bart

Pieter - Carin - Sven - Maud

 
Dank allemaal

Hiermee willen we iedereen bedanken
bij het medeleven van het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder,

oma en overgrootoma.

To Rijnen-Rutten

Donderdag 23 november vieren we met de leden 
een heerlijk avondje of te wel ‘de Sinterklaas-vie-
ring’ van de VOVG. In de kalender staat dat deze 
zal plaatsvinden bij de zaal van de Vier Linden. 
De viering zal echter niet bij de Vier Linden plaats 
vinden, maar in de zaal van de Zandpoort in 
Groeningen. We beginnen gewoon zoals afgespro-

ken om 19.30 uur. De zaal opent haar deuren om 
19.00 uur. 

NB: iedereen die zich voor de Sinterklaasviering 
heeft opgegeven, moet natuurlijk niet vergeten 
haar cadeautje van €3,00 mee te brengen. 
Wij hebben er in ieder geval zin in…. 

Tot dan

St. Maarten 2017                               

Daarboven stralen de sterren, 
beneden stralen wij. 
Mijn licht is aan, ik loop vooraan, 
la bimmelebammelebom. 
Mijn licht is uit, ik ga naar huis, 
la bimmelebammelebom. 

Op 11 november vieren we het feest van Sint 
Maarten. Het feest, waarbij de kinderen met hun 
lichtje de straat op gaan om voor de mensen te zin-
gen. Spannend om met een hele groep ’s avonds
als het donker is met al die lichtjes over straat te 
gaan en de liedjes van Sint Maarten te zingen.
Om 17.30 uur zal de lampionnenoptocht vanaf het 
plein voor basisschool Laurentiushof vertrekken 
om het St. Maartensfeest te vieren.

St. Maartensfeest, 1ste feest van het licht, het 
samen delen, het samen zijn op een koude 
novemberavond, licht scheppen in de duisternis, 
het gedenken van de sterfdag van St. Martinus 
ofwel St. Maarten.

Wie was Sint Maarten?
Martinus was offi cier in het leger van de Romeinen 
en hij leefde ongeveer drie en een halve eeuw na 
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gen moet sluiten. De bieb Vierlingsbeek heeft dan 
1166 leden en verzorgt 48.458 uitleningen per jaar. 
Veel mensen zijn verontwaardigd en vormen een 
actiecomité.
September 2011; De protesten en acties zijn ge-
slaagd !! De Bibliotheek gaat als Stichting Biblio-
theek Vierlingsbeek (SBV) zelfstandig verder. Onder 
de nieuw naam; Bibliobeek, bedacht door Rick 
Geurts. Dit betekent dan dat Bibliobeek zorgt voor 
de ruimte, de vrijwilligers en de bibliotheek diensten.
Het “boekenprodukt” wordt vervolgens ingekocht 
bij Biblioplus.
Vierlingsbeekse vrijwilligers, gaan “de tent zelf 
draaien“. Met een vaste pool (30 pers) vrijwillige 
bibliotheek medewerkers, wordt Bibliobeek ge-
rund en bemand. Deze pool bestaat na 6 jaar nog 
grotendeels uit dezelfde aantal personen. 
Chapeau!! 

Hoe gaat het verder na 6 jaar?
Over het algemeen gaat het goed. Het ledenaan-
tal (1008) is ongeveer hetzelfde gebleven. Er wordt 
wel minder geleend. Deze trend zien we ook lande-
lijk terug. Op dit moment zijn er 1632 jeugduitle-
ningen en 700 volwassen per maand. Mooi is dat 
onze leentrend boven het landelijk gemiddelde zit. 
Opmerkelijk is verder bij Bibliobeek dat het leden-
aantal tussen 13 en 18 jaar stijgt.
Verder huisvest Bibliobeek de BOS, Bibliotheek op 
School. Dit betekent dat de school gebruik maakt 
van een volwaardige bibliotheekvoorziening. Elke 
dag komen ongeveer 25 kinderen met hun juf/
meester zich 2 leuke boeken uitzoeken.
Na 6 jaar zijn de openingsuren nog altijd hetzelfde, 
23 uur per week.

Huiskamerplek
De leestafel is een fi jne ontmoetings- en koffi eplek 
voor velen geworden. Ieder is hier met zijn of haar 
verhaal welkom. Even bladeren door een tijdschrift,
van de rust genieten, nieuwtjes horen of inspiratie 
opdoen. Het kan allemaal.

Assortiment Bibliobeek
Zoals gezegd bij Biblioplus kopen wij ons “boeken-
produkt” in. Jaarlijks ontvangt Bibliobeek onge-
veer 150 nieuwe boeken. We hebben onlangs een 
schenking van 1000,- euro gehad van een particu-
lier. Deze is gebruikt voor de aanschaf van 60 
nieuwe jong adult boeken (leeftijd tussen 12 en 18 
jaar). Verder proberen we door onze boekenruil-
dienst veel recente boeken binnen te halen.
Voor 10 euro per jaar bent U Bibliobeeklid en mag 
u van de boekenruildienst gebruik maken. Dit be-
tekent U brengt een boek mee en kiest een boek 
naar keuze uit de kast. In deze kast staan o.a. veel 
nieuwe spannende detectives en thrillers.
Het leengedrag van boeken is in de loop van jaren 
veranderd. We merken dat er steeds meer boeken 
via internet gereserveerd worden. Deze boeken 
staan dan vervolgens klaar in de Bieb.

Bibliotheek nieuws

Met deze column willen we U bijpraten over 'onze‘ 
Bibliobeek.

Wat is er de afgelopen 6 jaar gebeurd?
November 2010 besluit de gemeente Boxmeer dat 
o.a. bibliotheek Vierlingsbeek vanwege bezuinigin-

Christus. Op een koude, gure dag reed hij met zijn 
soldaten een stadje in Frankrijk binnen. Bij de stads-
post zat een arme man te bedelen om een aalmoes.
De arme man had het zo koud dat hij helemaal rilde. 
Martinus wilde hem zo graag helpen maar hij had
geen geld bij zich. Hij nam zijn zwaard en sneed zijn
kostbare mantel in 2 stukken en gaf de helft aan 
de rillende bedelaar. Die nacht ligt Maarten in bed 
en heeft een droom. In die droom komt Jezus naar 
hem toe, alleen maar gekleed in een halve solda-
tenmantel. Maar die had hij toch aan de arme be-
delaar gegeven? Dan hoort hij Jezus tot de engel-
en zeggen: “Hier heb je nou die Maarten. Die onge-
doopte Romeinse soldaat. Hij heeft mij zien staan 
en mij gekleed!”
De droom maakt zo’n indruk op Maarten dat hij zich
de volgende dag laat dopen en christen wordt. 
Hij wil ook niet langer meer in het leger blijven. Hij 
gaat helemaal alleen wonen, in de buurt van de 
stad Tours, als monnik. Hij doet veel goede din-
gen voor de mensen daar. Zo veel dat zijn naam in 
heel de streek bekend wordt. Wanneer op zekere 
dag de bisschop van Tours sterft, willen de men-
sen Maarten tot bisschop maken. Hij wordt door 
deze mensen meegenomen naar Tours en wordt 
daar bisschop. Maar Maarten blijft eenvoudig. Hij 
blijft goed doen, juist voor de armen.
Op 11 november van het jaar 397 stierf bisschop 
Martinus en na zijn dood werd hij een heilige. We 
herdenken St. Martinus dus, net als alle heiligen, 
op zijn sterfdatum.

Dus kinderen, ouders, opa’s en oma’s, bij deze 
nodigen wij jullie allemaal uit om op 11 novem-
ber samen met ons dit mooie lichtfeest te vie-
ren. 

Ook de mensen die niet mee willen of kunnen lopen 
nodigen wij uit om naar de optocht te komen kij-
ken. Vanaf het plein lopen wij richting het Hulder 
en vervolgens gaan wij via de Luciastraat, 
Beekstraat, Jan de Beyerstraat, de Merletgaarde, 
Prins van Oranjestraat, 
Udo de Boyestraat naar 
het veldje.

Tot 11 november
Werkgroep St. Maarten
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Vierlingsbeek/Groeningen

Wilt U Bibliobeek steunen?
Dit kan door een bedrag naar keuze over te maken 
op NL 03RABO.0121.359.514 t.n.v SBV 
(Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek).
Alvast bedankt !

Volgende week praten we U bij over de financiële 
stand van zaken van Bibliobeek.

Boekentips van deze week

Jong adultboeken;

Bon, Annemarie        Free run
Cazemier, Caja         Like me !
Samsom, Gideon       Eilanddagen
Sanderson, Brandon Staalhart
Slee, Carry            Kapot
Terlouw, Jan           Het hebzuchtgas: een 
                     sprookje….
Vlugt, Simone van der   Ginevra: een 
 italiaanse….  

Wandelen met wandelcoach
Donderdag 16 november maken we een wande-
ling van zo’n 5 km. met wandelcoach Wouter van 
Dongen van Fysiotherapie van Dongen, We starten 
bij het Joffershof om 13.30 uur en na de wandeling 
drinken we daar een kopje koffie/thee. 
Aanmelden is niet nodig. 

Sinterklaasviering
Woensdag 22 november vieren we het feest van 
Sinterklaas in het Joffershof. De middag begint om 
14.00 uur en duurt tot ± 16.30 uur. Hoe deze mid-
dag ingevuld zal worden blijft alsnog een verras-
sing. We vragen iedereen om een surprise of ka-
dootje mee te brengen. Het mag niet duurder dan 
€ 3,-- zijn maar het kan natuurlijk ook iets zijn wat 
zelf gemaakt is. DUS heeft u zin in een paar gezel-
lige uurtjes tussen speculaas en pepernoten, kom 
dan! U wordt ontvangen met een kopje koffie of
thee. Aanmelden via de opgavestrook t/m zondag 
12 november bij Maria Leijssen, Laurentiusstraat 43.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 10 en 24 november aanvang: 13.45 uur

Jeu De Boules
De nieuwe groep begint donderdag 9 november te 
spelen van 9.30  - 11.30 uur in het Joffershof.

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
             donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur 
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur 
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur  
             en van 10.30 - 11.30 uur       
 Info 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

PSV tour en bezoek PSV museum
Op donderdag 26 oktober vertrokken 22 KBO le-
den voor een excursie naar Eindhoven om daar het
PSV-Stadion en het bijbehorende Museum te be-
zoeken. We werden verwelkomd in de FAN shop 
van PSV, waar 1001 artikelen, die aan PSV ver-
want zijn, uitgestald lagen. Onze gids, Simone, liet 
ons aan de Oostzijde van het PSV Stadion binnen. 
Dit is de ingang van de harde kern van PSV. Hier 
worden alle bezoekers en bezoeksters van wed-
strijden van PSV van top tot teen gefouilleerd. Bij 
de deelnemers van onze PSV-tour werd niets on-
toelaatbaars gevonden!! Daarna werden de spe-
lerstunnel en de bestuursruimte  bezocht. In de 
gangen in het PSV Stadion hingen foto’s van oud-
voetballers, die vanaf 1954 actief geweest waren 
als PSV-speler. Helaas hing er geen foto van Vier-
lingsbekenaar Wim Koelen, die in de jaren daar-
voor een aantal wedstrijden in het PSV-shirt had 
gevoetbald. We kwamen in de kleedruimte van de 
bezoekende club terecht, een grijze, koude ruimte
zonder enige uitstraling. Groot was het verschil met
de kleedruimte van PSV. Mooie rode kuipstoeltjes, 
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een binnenhal om een balletje te trappen. Zelfs 
een gebedsruimte ontbrak niet. Na een kop koffi e 
gingen we naar het PSV-Museum. Hier werd het 
heden en het verleden op een bijzondere wijze aan 
elkaar verbonden. Aan de hand van speciale wed-
strijdshirts, maquettes en foto’s maakten we ken-
nis met de historie van PSV. Niet alleen de PSV-
supporters hebben genoten van deze PSV-tour. 
Ook de neutrale voetballiefhebbers en -liefhebsters 
keken met een goed gevoel terug op deze geslaag-
de excursie van KBO Vierlingsbeek/Groeningen.

Beste mensen uit Vierlingsbeek en Groeningen,

Ook dit jaar komen de Sint en zijn Pieten 
Vierlingsbeek en Groeningen bezoeken, en wel op 
19 november aanstaande.
We beginnen de dag, zoals de afgelopen 2 jaren, 
om 10.00 uur in de gymzaal van Basisschool 
Laurentiushof.  In samenwerking met korfbalver-
eniging DES kunnen de kinderen weer allerlei leuke
spellen doen. Natuurlijk komen de Pieten ook nog 
even langs!
Om 11.00 uur gaan we de Sint ophalen en vertrek-
ken we in stoet naar de Maas.
Bij slecht weer adviseren wij u op de site van 
Vierlingsbeek-Groeningen of op onze Facebook-
pagina “Sint in Vierlingsbeek en Groeningen” te 
kijken of de tocht naar de Maas doorgaat.
We vertrekken vanaf het plein tussen de kerk en 
de school.
Als u met de auto komt, verzoeken wij u die op het 
plein bij de PLUS te parkeren. Dit om teveel drukte 
en kans op ongelukken met kleine kinderen te ver-
mijden. 
Rond 11.30 uur arriveert Sinterklaas bij de pont, 
wij wachten hem daar op. Met de stoet en Sint 
gaan we dan terug naar zaal Concordia, waar we 
met Sint een klein feestje gaan vieren. Na afl oop 
van het feestje mag iedereen op de foto met 
Sinterklaas.
In de zaal mogen de kinderen tot en met groep 2 
rondom het podium zitten. De andere kinderen 
mogen, op volgorde van leeftijd, op de stoelen in 
de zaal gaan zitten.
Gelieve de zijkanten vrij te laten voor de harmonie, 
maar ook voor de veiligheid.
Mocht u in de weg of het zicht van de kinderen 
staan, dan kan het zijn dat u door iemand van het 
comité wordt gevraagd een andere plaats te zoe-
ken. 
In de middag gaan Sinterklaas en zijn Pieten op 

visite in Groeningen. Het programma in de Zand-
poort begint om 15.00 uur, alwaar Sint een gezel-
lig uurtje doorbrengt met de Groeningse kinderen.

Op 26 november brengt de Sint een bezoek aan 
de PLUS en Herberg Thijssen. Kijk voor meer in-
formatie op de aankondigingen van de Plus en 
Herberg Thijssen.

Op 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten 
naar basisschool Laurentiushof.

In de week van 13-17 november komen de collec-
tanten van het Sinterklaascomité bij u aan de deur 
voor een vrijwillige bijdrage voor onze activiteiten.
Wij hopen jullie allemaal te zien op 19 november 
a.s.!

Met vriendelijke groet,
Sinterklaascomité Vierlingsbeek-Groeningen

The Embrassibles 
in Concordia

Zaterdag 18 november viert The Embrassibles het 
10-jarig bestaan in Zalencomplex Concordia te 
Vierlingsbeek. Sinds de oprichting in 2007 mixt 
The Embrassibles jazz, funk en soul op een spet-
terende eigen wijze door elkaar. Denk daarbij aan 
een mix tussen Kyteman en Coolio. De avond zal 
dan ook in het teken staan van muzikale hoogte-
punten uit 10 jaar optredens in binnen- en buiten-
land. Daarnaast zal The Embrassibles ook nieuw 
werk door de speakers laten knallen!

Als feestelijke ondersteuning speelt coverband 
Ten50Two. Deze groep ervaren muzikofi elen 
speelt van Golden Earring tot Andre Hazes en van 
U2 tot Iggy Pop. Alle hits komen voorbij.

Het geluid zal piekfi jn verzorgd worden door 
KinkyMusic.nl.

Toegang is gratis. 
Deuren gaan open om 20.00 uur.
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ACTIVITEITEN VAN GROEVIE IN 2018 
Ook in 2018 ondersteunt Stg. GroeVie een aantal 
leefbaarheidsevenementen. Hiervoor zijn op dit 
moment al diverse werkgroepen bezig met de 
voorbereidingen. Er zijn werkgroepen voor 
Koningsdag, Bruggenloop/ Expeditie Beek, Bèkse 
Biercantus, Bèkse Pumptrack, Beek an Toffel, 
Happen en Stappen, PR&Communicatie. 
 

Denk mee, doe mee! 
Vind je het leuk om aan te sluiten bij een van de 
werkgroepen, dan ben je hartelijk welkom. We 
kunnen altijd mensen en ideeën gebruiken om het 
in onze dorpen Vierlingsbeek/Groeningen nog 
leuker te maken. Meedoen? Stuur dan een email 
naar stggroevie@gmail.com. 
 

Voor 2018 hebben we trouwens nog enkele 
nieuwe verrassingen in petto. Hierover volgt 
spoedig meer informatie! 
 
ZESDE BÈKSE BIERCANTUS; een geweldig 
feest 
Ook dit jaar was het een geweldig feest. Hoe mooi 
is het als enkele honderden mensen uit volle borst 
samen zingen. De nieuwe Cantusband THUNK! 
zorgde ervoor dat de stemming er goed in kwam 
èn bleef. Het VIP- arrangement voor de groep met 
de meeste aanmeldingen ging dit jaar naar een 
vriendengroep van 40 personen uit Beugen. Zij 
kregen een mooie aangeklede VIP-tafel, hapjes en 
feestmutsjes. In de pauze was er een livestream 
met het publiek wat voor grote hilariteit zorgde. 
Tot in de kleine uurtjes werd de afterparty bezocht 
waar DJ Mark van Berlo flink los ging. Wij danken 
nogmaals alle sponsoren die dit mooie feest mede 
mogelijk hebben gemaakt. 

 
 

OPROEP: vlag retour! 
Wil degene die tijdens de Biercantus onze 

Gruuningse vlag heeft geleend, deze weer terug 
bezorgen? Je kunt hem bij de Bieb in de brievenbus 

doen. Bij voorbaat hartelijk dank namens de 
organisatie. 

PUMPTRACK NU AL EEN SUCCES! 
Nadat de grove contouren van de pumptrack op 28 
oktober in de groenstrook bij ‘de Legt’ was 
aangelegd door een groep enthousiaste 
ouders/ondernemers werd de pumptrack al volop 
ingereden door grote groepen kinderen. Op 4 
november is de baan afgemaakt en ook de 
omgeving is mooi opgeknapt. De werkgroep 
pumptrack werkt nu aan het programma voor de 
officiële opening. Wij danken alle mensen die 
eraan meegewerkt hebben om de pumptrack 
mogelijk te maken. 
 

 
 

RESERVEREN VAN DE SYMPHONIEKAR 
Organiseer je in 2018 een evenement of heb je een 

activiteit op het programma staan? 
Zorg ervoor dat je de Symphoniekar op tijd 

reserveert. 

 
 

Reserveren kan via het invullen en versturen van de 
gebruikersovereenkomst op www.vierlingsbeek-

groeningen.nl, pagina Verkoop/verhuur. 
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Extra Kerstmarkt reis naar Bochum. (de eerste bus zit al vol)

Herberg Thijssen en Van Dijk 
touringcars hebben speciaal voor u 
een mooie kerstreis georganiseerd 
op zaterdag 16 december. 
Voor de mooie prijs van € 32,50 per 
persoon.

Het Programma bestaat uit.

- 9.30 uur ontvangst met Koffie/thee 
met een huisgemaakte kerstlekkernij.

- 10.30 uur Vertrek per luxe touringcar 
naar de Kerstmarkt in Bochum.

- 12.00 uur Aankomst in Bochum, 
 alwaar u naar eigen invulling de 

kerstmarkt kunt bezoeken.

- 17.00 uur Vertrek vanuit Bochum.

- 18.30 uur Terug bij Herberg Thijssen, 
alwaar een heerlijk 3 gangen winters-
buffet voor u klaar staat.

- Bestaande uit een heerlijk 
 voorgerecht hoofdgerecht en 
 nagerecht.

- 20.00 uur Sluiting van een heerlijk 
dag, met voor wie wil een leuke 

 afterparty.

Reserveren is noodzakelijk voor deze 
Kerstmarkt reis, dit kan uitsluitend via 
ons emailadres 
cafe@herbergthijssen.nl  
onder vermelding van Kerstreis 2017.
 
Wees zeker van een plaats en reserveer 
tijdig.
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Zangroep Evergreen Vierlingsbeek 
presenteert: 

ZEV Interactief  

Let me entertain  
you 

25 november 2017 
Aanvang: 19.30 uur 

Hotel Concordia Vierlingsbeek 

uuuu
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vrijdag 17 november > quiz > BEKSE 
PUBQUIZ

De Bèkse PubQuiz is vanavond weer op bezoek bij 
Gryphus. Dit is niet alleen de Grande Finale van dit 
seizoen, maar ook de 25e Quiz in totaal. 
En tevens de allerlaatste ooit. Die superspeciale 
editie wil niemand missen! De BPQ zorgt voor 
hapjes, drankjes en een spetterende afterparty. 
Be there! 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

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

Hier is hij dan eindelijk. De onemanshow Helemaal 
Alleen van cabaretier Youssef El Mousaoui. 

Nieuws van het Groenings Koor.

Het is alweer een tijdje geleden dat wij een bericht 
in Globaal hebben geplaatst. Toch is er in de afge-
lopen periode van alles gebeurd. We hebben niet 
stil gezeten.
Voor de zomer namen wij afscheid van onze diri-
gent Hans van Zeeland en meteen daarop volgend 
is onze nieuwe dirigent gestart, Sjraar Klaassens.  
Enthousiast zijn we met hem van start gegaan  en 
hebben we in een paar weken tijd een optreden 
in Vierlingsbeek neer weten te zetten ter gelegen-
heid van het jubileum van Vondel. Daar brachten 
we een aantal oude bekende nummers in een min 
of meer nieuw jasje. Een andere dirigent brengt 
immers ook weer een andere interpretatie van de 
muziek met zich mee. 
Inmiddels werken we onder leiding van Sjraar aan 
een aantal nieuwe nummers. Pittig om in te stude-
ren maar heel mooi. U gaat ze ongetwijfeld horen 
in de komende tijd. 
Ook zijn we van start gegaan met de voorbereidin-
gen voor kerst. Een koor kan daar niet vroeg ge-
noeg mee beginnen. Zoals het er nu uitziet kunt u 
ons in de Groeningse Kapel beluisteren in de mis 
op kerstavond. Wat is het mooi dat we deze tradi-
tie kunnen handhaven. Meer informatie hierover en 
andere optredens kunt u binnenkort ook vinden op 
onze website.
Eind september zijn we langs de deuren van Groe-
ningen en Vierlingsbeek gegaan met onze jaarlijk-
se bloemenverkoop. Het heeft het koor een mooi 
bedrag opgeleverd, waar we zeker goede bestem-
mingen voor hebben, zoals de aanschaf van nieu-
we muziek. Namens het koor heel veel dank voor 
uw bijdrage.
Het ledenaantal van het Groenings Koor is al jaren 
min meer constant. Er vertrekt wel eens een lid, 

maar ieder jaar mogen we ook weer nieuwe leden 
verwelkomen. Mooi, maar dat wil niet zeggen dat 
we geen nieuwe zangers en zangeressen kunnen 
gebruiken. U bent van harte welkom om eens te 
komen kijken en luisteren bij een van onze repeti-
ties op maandagavond 19.45 uur in De Zandpoort 
in Groeningen. U kunt dan ervaren dat zingen bij 
het Groenings Koor betekent:  op maandagavond 
in goede sfeer hard werken, maar tegelijkertijd 
ook een gezellige avond hebben. Wij verwelko-
men u graag en het verplicht u echt niet meteen 
tot een lidmaatschap. Kom gewoon eens de sfeer 
proeven. Kijk voor informatie ook op onze website 
voor informatie en contactgegevens.

RECTIFICATIE

In de vorige uitgave van Globaal staat 
bij het artikel van De Oude Schoenendoos 
0(pagina 5) een fout in het e-mailadres. 

Dit moet zijn:
info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Redactie Dorpsblad Globaal
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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 zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Youssef timmert al enige jaren aan de comedyweg 
in België. Nu is hij klaar om Nederland te bestor-
men. Oorspronkelijk zou zijn, inmiddels vierde, 
programma gaan over alles wat er misgaat in deze 
wereld. Plots gebeurde het onverwachte. 
De zeer succesvolle komiek met het perfecte 
huwelijk en het wondermooie kind kwam terecht 
in een wereld van miserie en crisis. Alles wat kon 
mislopen, liep mis. Een inbraak, een echtscheiding, 
een faillissement. Hij bleef alleen achter met een 
stoel in een leeg appartement.

Voor dit programma herwerkte Youssef de meest 
droevige momenten in zijn leven tot een super-
grappige en amusante voorstelling. Over depres-
sie, eenzaamheid en burn-out. Een eerlijk verhaal 
waar gelukkig ook ruimte is voor een harde lach!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > 
reserveren: 0478.631802/630508 of 
www.gryphus.nl > win gratis entreekaarten bij 
PLUS Verbeeten

Gryphus Formule 1 Café
Het is bijna winter en de Formule 1 blijft leuk! Zeker
nu Max de kolder in de kop heeft. De strijd tussen 
Vettel en Hamilton mag dan beslist zijn, de twee 
resterende GP’s worden zeker en vast écht mooie 
races nu iedereen zonder reserves kan gaan rijden.
Nog genoeg te beleven dus. Ook de laatste twee 
Grand Prix races van dit seizoen zullen op een 
grootbeeldscherm worden vertoond. En na de 
laatste GP wordt ook de winnaar van de Gryphus 

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Formule 1 Pool bekend. Wij gaan er weer eens 
goed voor zitten. En U?

➢	zondag 12 november: GP BRAZILIE
➢	zondag 26 november: GP ABU DHABI
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Warme Bakker Degen
Reclame: 13 t/m 18 november
	 ●  3/4 Chocolade kruimel  €  5,80
	 ●  Zonnebrood  €  2,35
	 ● Appeltjesbrood €  2,10

Reclame: 20 t/m 25 november
	 ●  Appelvlaai  €  7,35
	 ●  Volkorentarwebrood  €  1,95	

	 ●	 8 zachte witte broodjes + 2 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

Gradje Tweewielers

Voor al u � etsreparatie

Laat gratis u verlichting controleren
Winterbeurt vanaf € 30,00

Ook 2de hands fi 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

Actie geldt van 6 t/m 18 november 2017

OP GORDIJNEN
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

met gratis ruitensproeier vulling!
Schootsveld 2
5821 EH Vierlingbeek
0478-63 40 20
info@muldersautos.nl

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


