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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 1 oktober 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 18 25 september  2019

Bekendmaking 3 mogelijke 
namen nieuwe gemeente 
Stemmen vanaf 27 september

Vrijdag 13 september zijn de drie mogelijke namen 
voor de nieuwe grote gemeente bekend gemaakt. 
Dit gebeurde door de drie burgemeesters op het 
‘driegemeentenpunt’, waar de gemeente Cuijk, 

Boxmeer en Sint Anthonis aan elkaar grenzen. 
Op een van de volgende 3 namen mogen de 
 inwoners die op 14 oktober 16 jaar of ouder zijn, 
stemmen:

Gemeente Land van Cuijk
Gemeente Maasbroek
Gemeente Maasheggen

De naamgevingscommissie bestaande uit drie in-
woners per gemeente, maakte onder leiding van 
René Bastiaanse uit ruim duizend naamsuggesties 
een afgewogen keuze voor deze namen.

Inwoners die tijdens de stemperiode 16 jaar of ou-
der zijn, ontvangen op 27 september een brief met 
een unieke stemcode. Via de website samenon-
derwegnaareennieuwegmeente.nl kan tot maan-
dag 14 oktober 12.00 uur anoniem op een van de 
3 namen worden gestemd. 
In totaal gaat het om 55.679 stemgerechtigden. 
Mensen die het moeilijk vinden om via internet te 
stemmen of geen computer hebben, kunnen tij-
dens de openingstijden in de drie gemeentehuizen 
terecht.

De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de 
naam van de nieuwe gemeente. Deze wordt op 
vrijdag 18 oktober feestelijk onthuld.

NIEUWE E-MAILADRESSEN:

KOPIJ:
redactie@dorpsbladglobaal.nl

ADVERTENTIES: 
advertentie@dorpsbladglobaal.nl

ABONNEMENTEN: 
abonnement@dorpsbladglobaal.nl

AGENDA:
frans.spiekman@ziggo.nl
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Van de Redactie: 

 Deze uitgave van Globaal  lijkt wel een 
"stemuitgave"..... en dan is het niet eens 
verkiezingstijd!

 Een stem uit brengen voor de nieuwe 
gemeentenaam.... Wat denkt U van 
Gemeente Maasheggen???

 Maar liefst 5 stemmen kunt/mag U als 
lid van de Rabobank uitbrengen op 
 verenigingen en stichtingen voor het 
Rabobank Fonds Clubsupport!!.

 De finale avond en uitslag van 'k Wèt't: 
winnen = kei, kei, kei knap én moi!

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

7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum 
 Concordia
14 okt Dorpsraad Groeningen: Dorpsraads -
 vergadering aanvang 20:00 uur in  
 Café De Zandpoort
17 okt KBO: Spellenmiddag
19 okt CV de Keieschieters: Gezamenlijke start 
 lotenverkoop
19 okt Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond 
 met wild zwijn van het spit
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door 
 leden
24 okt KBO: Bevrijding 
 Vierlingsbeek/Groeningen
26 okt Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
26 okt Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
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: Dorpsraads- 
 vergadering aanvang 20:00 uur in 
 Café De Zandpoort
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)en
 bal in de Wildeman
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: Dorpsraads-
 vergadering 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

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.

26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag  
 ‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz  
 Vierlingsbeek
27 sept Gryphus: cabaret; Begijn Le Bleu; zaal  
 open: 20.30 uur
28 sept Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
28 sept Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
3 okt Groenings koor: Bloemenactie
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
6 okt Groenings koor: Neemt deel aan het 
 Open Limburgs Korenfestival
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17 dec KBO: Kerstviering
19 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: 
 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
9 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting 
 in zaal Concordia
14 +  CV de Keieschieters: 
15 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr CV de Keieschieters: Jeugdprins(es)en 
 receptie in de Wildeman
23 t/m CARNAVAL
25 febr
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  Collecte Samen Sterk voor goede
en 2 apr 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!
1 t/m Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
3 mei Eurodance 2020
 De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 
 Koningskerkje
14 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
17 mei 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
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!
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

WEDEROM PRIJS VOOR  
WANDELVOETBALLERS.

Op dinsdag 17 september heeft Wandelvoetbal 
Vierlingsbeek meegedaan aan het Estria Walking 
Football toernooi. Onder een flets zonnetje speel-
den 18 teams van 5 personen op 4 veldjes met 
een andere opzet. Winnaars waren er op dit toer-
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Stemmen voor bijdrage uit  
Rabobank Fonds Clubsupport.

Beste dorpsgenoten.

Van 27 september tot 13 oktober kan er door de 
leden van de Rabobank gestemd worden op pro-
jecten die verenigingen en stichtingen ingediend 
hebben voor een financiële bijdrage. Deze pro-
jecten zijn ondergebracht in het Rabobank Fonds 
Clubsupport. 
Ieder lid heeft 5 stemmen te vergeven, en mag 
zelfs 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbren-
gen. De Rabobankleden krijgen de inloggegevens 
voor de stemsite thuisgestuurd.

Ook Stichting JOC doet hier aan mee, wij hebben 
een aanvraag ingediend voor de aankoop van FSC 
houten picknicksets voor plaatsing op onze speel-

ALLERZIELENVIERING

Zondag 3 november a.s. gedenken wij onze 
overledenen van het afgelopen jaar.

's Middags om 13.30 uur in Maashees, en 
om 15.00 uur in Vierlingsbeek.

Volledige programma volgt nog.

Avondwakegroep en Liturgiegroep

Vierlingsbeek / Maashees

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in 
voor KIKA.

Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC, Grotestraat 

18a.

Namens KIKA, bedankt.

nooi alleen op sportief gebied. Ieder team begon 
aan een wedstrijd met 10 punten en de scheids-
rechter trok daar punten vanaf bij onsportief ge-
drag, commentaar op de leiding, te vaak hardlo-
pen enzovoorts. Uitslagen en standen werden niet 
bijgehouden en de toernooiwinnaar was het team 
met de meeste sportiviteitspunten. Op het toer-
nooi werd hierdoor meer ontspannen gevoetbald 
en was voor iedereen veel leuker. Een en ander 
ging echter niet ten koste van de strijdlust op het 
toernooi. Voetballers willen altijd winnen, dat geldt 
ook voor wandelvoetballers van boven de zestig 
jaar!

Het winnende team wachtte na afloop een 15 ki-
logram zware wisseltrofee. Deze zeldzame trofee 
werd voor het eerst gebruikt in 1912 bij de aller-
eerste wedstrijd van het Russisch elftal. De win-
naar van deze trofee werd het team van VVV-
Venlo. Met slechts één punt minder belandde 
Wandelvoetbal Vierlingsbeek op de tweede plaats. 
Een mooie gesigneerde voetbal werd als prijs mee 
naar huis genomen. Wandelvoetbal Vierlingsbeek 
kon terugkijken op een zeer geslaagd en goed ge-
organiseerd toernooi met goede uitslagen. Maar 
vooral werd genoten van en met elkaar lekker een 
potje voetballen met fair play als basis.

plaats en grasveld achter het gebouw.
Hiermee bieden we de kinderen de mogelijkheid 
om tijdens knutsel- en spelactiviteiten bij geschikt 
weer lekker buiten te zitten tijdens hun clubavon-
den. 
Dus bent u, of meerdere familieleden, lid van de 
Rabobank steun ons dan en breng uw stem(men) 
uit op het project van Stichting JOC.
Bij voorbaat bedankt voor uw stem(men)

ps. hebt u nog stemmen over, denk dan aan Stich-
ting Op De Tôffel, zij kunnen u stemmen ook goed 
gebruiken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stg. JOC

Op 25 augustus jl. vond het Bedrijven en Vereni-
gingen Schieten plaats bij De Lemse Kuul. On-
danks dat het een zeer warme dag was en de 
temperatuur boven de 30 graden uitkwam waren 
we toch kunnen starten met 14 teams. De organi-
satie had hun uiterste best gedaan om voldoen-
de schaduw plekken te creëren en heeft ervoor ge-
zorgd dat de drank goed gekoeld was. Mede door 
dit alles is het een gezellige en spannende middag 
geworden. Na drie uur strijden waren de winnaars 
bekend.
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Kampioen Dames: Anniek Pallara
Reserve kampioen Dames: Hermy Voermans
 
Kampioen Heren: Jeroen Gerrits
Reserve kampioen Heren: Jordi van Kessel
 
Loterij: 1e prijs Alby Jans, 2e prijs Alby Jans, 3e 
prijs Truus Kusters
 
Poule B wip 1e prijs: Timmermannen 1
Poule B wip 2e prijs: Timmermannen 3
Poule B wip 3e prijs: Kuda Electro 1

Poule B klos 1e prijs: Kuda Electro 2   
(wisselbeker Poule B)
Poule B klos 2e prijs: Timmermannen 1
Poule B klos 3e prijs: A.C.T. Paco

Poule A wip: Kudo Electro (wisselbeker Poule A)
Poule A klos: Containerservice De Vos
 
Buiten het geweerschieten om was er dit jaar ook 
de mogelijkheid om het kruisboogschieten vlak 
eens te proberen. Dit was dit jaar voor het eerst 
georganiseerd en met succes kunnen we wel 
 zeggen. Volgend jaar vindt de wedstrijd Bedrijven 
en verenigingen schieten weer 
plaats. Houdt onze website  
www.gildegroeningen.nl in de 
gaten voor meer informatie.

Harmonie
“De Herleving” 

RABOBANK 
CLUBKAS CAMPAGNE 

Van 27 september  tot en met 10 oktober kan er 
opnieuw door de leden van de Rabobank gestemd 
worden om geldmiddelen te verdelen over de ver-
enigingen en stichtingen die zich hebben aange-
meld voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Een mooi initiatief van de Rabobank om 
 verenigingen en stichtingen financieel te onder-
steunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich ingeschre-
ven voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Wij hopen dat vele dorpsgenoten twee van de 
vijf te verdelen stemmen willen uitbrengen op de 
muziek vereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie De Herleving.

Wij doen ook 
mee aan
Rabo Clubsupport

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u vanaf  
27 september a.s. een stem op onze vereniging 
uitbrengen.
Elke stem levert ons een financiële bijdrage op, die 
we graag besteden aan onze leden in de vorm van 
nieuwe danskleding en deelname aan wedstrijd-
en. Daarnaast staan wij ervoor om de contributie 
zo laag mogelijk te houden, zodat het voor ieder-
een mogelijk is en blijft om onze mooie danssport 
uit te oefenen.

Alvast heel erg bedankt!

Dansvereniging De Bekse Klinkertjes
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VRIJDAG 27 SEPTEMBER IS HET 

EINDELIJK ZOVER:  
‘DE GRANDE FINALE’ 
AANVANG: 20.00U 

BIJ: ZALENCENTRUM CONCORDIA 
THEMA: GALA 

 

HET WAS HARD WERKEN TIJDENS DE DORPSQUIZ!!! 
 

Op 14 september waren ongeveer 200 dorpsbewoners uit 
Groeningen en Vierlingsbeek druk in de weer om allerlei 
vragen te beantwoorden en diverse interactieve opdrachten 
uit te voeren tijdens de dorpsquiz ‘k Wet’t. Zo stuurde ieder 
team een echte Freek Vonk naar het Koningskerkje dat 

ingericht was als een heus 
natuurmuseum. Daar ondergingen 
de ‘Freeks’ een echte natuurquiz. Bij 
de brandweerkazerne gingen 20 
echte ‘Florence Nightingales’ de 
strijd met elkaar aan om vuur te 
maken met zeer beperkte middelen. 
Er werden hoge scores behaald met 
het kruisboogschieten op klompen in 
het Gildehuis. Met de opdracht 
‘Schuupe’ fietsten vele deelnemers 

die avond door het dorp om allerlei bijzondere plekjes te 
herkennen vanuit een foto-opdracht. Er werd overigens ook 
flink gekreund en gesteund in de bieb. Daar moest men door 
middel van diverse boeken te vinden op zoek naar één 
woord. Tja, en als dan de boeken niet op dezelfde plaats 
worden teruggezet maak je het voor het andere team wel 
heel erg moeilijk….. Er moesten daarnaast nog andere 
opdrachten uitgevoerd worden die tijdens de Finale-avond 
gepresenteerd worden. Ook zullen er tijdens de Finale-avond 
nog punten gescoord kunnen worden. 
 
OPROEP VOOR DE TEAMS: NEEM ZOVEEL MOGELIJK FANS 
IN GALA-KLEDING MEE!!!!!  
 

Ook als je niet hebt meegedaan met de dorpsquiz, nodigen 
we je van harte uit om op 27 september te komen genieten 
van deze denderende Finale-avond. Mogelijk kun je nog 
teams ondersteunen met de laatste opdrachten. 
 
WIJ WENSEN ALLE TEAMS HEEL VEEL PLEZIER EN SUCCES 
TOE MET DE FINALE VAN DE DORPSQUIZ ‘K WÈT’T 
 

Werkgroep Dorpsquiz ‘K Wèt’t 

DE FAMILY OBSTACLE RUN 
WAS GEWELDIG! 
 

Wij bedanken iedereen die 
de Family Obstacle Run 2019 
heeft mogelijk gemaakt. Het 

was super! Geniet nog even mee met de foto’s in deze 
Globaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÈÈK AN TÔFFEL-KOKS ZIJN ER WEER KLAAR VOOR! 
 

Een aantal hobbykoks uit 
Vierlingsbeek en Groeningen kookt 
ook komend jaar voor u een heerlijk 
maal. Wat, waar en met wie blijft 
tot kort van tevoren een verrassing. 
Meestal is het bij de kok thuis, maar 
soms ook op een bijzondere locatie. Wil je graag met je 
vrienden, teamgenoten en/of familieleden bij elkaar 
aan tafel plaatsnemen, dan kan dit natuurlijk ook. 
 

De data zijn inmiddels bekend: 

✓ Zaterdag 9 november 2019 
✓ Zaterdag 1 februari 2020 
✓ Zondag 26 april 2020 (Koningsmaal) 
✓ Zaterdag in juni 2020 (datum volgt) 
✓ Zaterdag 7 november 2020 

Aanmelden: https://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/ 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE:  
 

Van 27 september tot en met 10 oktober 2019 kan 
er door de leden van de Rabobank gestemd 
worden om geldmiddelen te verdelen onder 
stichtingen en verenigingen.  

1. STG GROEVIE heeft zich ingeschreven met 
de Family Obstacle Run. 

2. BIBLIOBEEK Vierlingsbeek heeft zich 
ingeschreven met de Dorpsquiz ‘K Wèt’t.  

Wij hopen dat vele dorpsgenoten hun stemmen 
uitbrengen op deze beide initiatieven die vooral 
goed zijn voor de leefbaarheid van Vierlingsbeek 
en Groeningen. 

 

Laat je stem niet verloren gaan want: SAMEN 
VIEREN WE DE WINST! 
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FAMILY OBSTACLE RUN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEMADVIES RABOBANK CLUBKAS 
CAMPAGNE 
 

Lid van de Rabobank? Steun ons en stem 
op de Family Obstacle Run! 
 

Info en stemmen: 
www.clubkascampagne.nl. 
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Betreft: Informatieavond 1e Heilige Communie 
2019-2020

Beste ouders van kinderen in de groepen 4 en 5 
van de basisschool, 

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn twee 
dezelfde informatieavonden voor de 1e Heilige 
Communie 2019-2020 gepland op onderstaande 
data en locaties:
* Op maandag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur in 
het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis;
* Op maandag 21 oktober van 20.00 – 21.00 uur 
in de sacristie van San Salvatorkerk, Kerkplein 4, 
5441 BE Oeffelt.

Op deze avond krijgt u uitleg over de 1e Heilige 
Communie, het communieproject waarmee ge-
werkt wordt, de communievoorbereiding, de plan-
ning en is er gelegenheid om vragen te stellen. 
Bovendien ontvangt u op deze avond het aanmel-
dingsformulier. U wordt verzocht het aanmeldings-
formulier uiterlijk maandag 28 oktober in te leve-
ren bij de communiewerkgroep ter plaatse of op te 
sturen naar/ af te geven bij het parochiecentrum 
Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a,  
5845 BK Sint Anthonis. 

Voor Vierlingsbeek, Groeningen, Overloon is de 
contactpersoon voor de 1e Heilige Communie 
Gerda Willems mail: 
gerdawillemsjanssen@hotmail.com
of tel: 0478 - 642213

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om 
op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan 
kunt u via onze website www.mmvdk.nl het aan-
meldingsformulier downloaden, een e-mail stu-
ren naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 
0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 
uur behalve donderdags) dan zenden wij u het 
aanmeldings formulier toe. 

Met vriendelijke groet,
namens pastoor Van der Sluis

Pastoraal werker 
mevrouw Jantje Bax
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
Telefoon: 06 - 30 51 76 29
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis
Website: www.parochiemariamoedervandekerk.nl

Ladies Event in Vierlingsbeek

Op 9 oktober 2019 vind de 3e editie van het 
succesvolle Ladies Event in Vierlingsbeek plaats. 
Op deze avond presenteren zich 39 ondernemers 
uit de regio, om de bezoekers een fijne, lekkere en 
ontspannende avond te bieden. 

De ondernemers die op deze avond te vinden zijn 
staan onder andere met tassen, sieraden, hobby's, 
make-up, woonaccessoires, lekkernijen, haar- en 
lichaamsverzorging.
Op de avond is er een gratis loterij met mooie ca-
deaus ter beschikking gesteld door de onderne-
mers.
Locatie: Concordia,
 Vrijthof 1 te Vierlingsbeek
Wanneer: 9 oktober 2019
Tijd: 18.30 - 21.30
Entree: GRATIS

Volg ons op Facebook, 
Ladies Event Vierlingsbeek!
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DAG VAN DE OUDEREN
Op zaterdag 5 oktober vindt de Dag van de Oude-
ren plaats in gemeenschapshuis Joffershof.
Deze middag zal Gerard van Tol uit Liessel een 
 optreden verzorgen.
Vanaf 14.00 uur zijn leden en niet-leden van har-
te welkom. Onze leden hebben een uitnodiging 
 ontvangen. Niet-leden wel graag even aanmelden 
t/m 28 september bij Jan Spee, tel: 631233

HET NIEUWE FIETSEN
Op 10 oktober organiseert KBO Vierlingsbeek/
Groeningen in samenwerking met SWOGB en VVN 
(Veilig Verkeer Nederland) een cursus genaamd: 
Het Nieuwe Fietsen. Het doel van de bijeenkomst 
is om de kennis van het gebruik van een e-bike te 
verhogen en om deelnemers te informeren over de 
gevaren, die u tegenkomt bij het fietsen. 

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 27 september en 11 oktober. 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 - 0.15 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

KBO MEERDAAGSE REIS 
Van 8 tot 11 september maakte een groep van 36 
KBO-leden uit Vierlingsbeek, Groeningen en  
Overloon een reis naar België.
We bezochten hier enkele mooie steden. De eer-
ste dag waren we in de prachtige stad Gent waar 
we door een gids werden rondgeleid en de ge-
schiedenis van Gent leerden kennen. De Vlaamse 
steden zijn tamelijk gunstig uit de Tweede Wereld-
oorlog gekomen zodat de oorspronkelijke eeuwen-
oude gebouwen er nog zijn.

De tweede dag bezochten we Brugge. We werden 
buiten de stad opgehaald door een gids waar we 
uitleg kregen hoe de stad Brugge is opgebouwd. 
De historische binnenstad staat op de Werel-
derfgoedlijst van UNESCO. De geschiedenis van 
Brugge loopt op velerlei gebied parallel met de ge-
schiedenis van Gent en ook hier zien we prachtige 
herenhuizen, kerken en torens. In het Prinselijk Be-
gijnhof zien we wit geschilderde kleine huisjes uit 
de 17e en 18e eeuw. Na een heerlijke uitgebreide 
lunch in ’t Koffieboontje maakten we in een bootje 
een rondvaart over de Brugse Reien.

De derde dag gingen we naar Raversyde, een ge-
hucht van de stad Oostende waar we het open-
luchtmuseum Atlantikwall bezochten.
Hier zagen we een deel van de Duitse verdedi-
gingslinie die in de beginjaren van de Tweede We-
reldoorlog werd aangelegd. Deze bestaat uit vele 
bunkers, observatieposten en diverse geschutstel-



10

lingen. Ze worden verbonden door open en onder-
aardse gangen. De gidsen gaven duidelijke uitleg 
over het leven in deze gangenstelsels en de verde-
diging van de stranden aan de Noordzee. De men-
sen die niet meekonden in de loopgraven kregen 
in het kleine museum uitleg over de Atlantikwall. 
Een zeer interessante rondleiding. Na de middag 
was er vrije tijd in de stad Oostende. 

De vierde en alweer de laatste dag stond een be-
zoek aan Brussel op ons programma. Bij het be-
roemde bouwwerk Het Atomium stapte een gids 
in de bus die ons begeleidde door Brussel en het 
gedeelte dat Europa toebehoord. In dit gedeel-
te zagen we allemaal hele hoge  kantoorgebouwen 
en vergaderruimten voor de Europese instellin-
gen en het Europees Parlement. Het laatste stuk-
je werd te voet afgelegd en zo kwamen wij op 
de Grote Markt waar we alweer onze ogen uitke-
ken naar de prachtige gebouwen die rondom dit 
plein staan. Na de rondleiding was er nog vrije tijd 
voordat we aan de thuisreis begonnen. Na een 
heerlijk afscheidsdiner reden we rond half acht 
 Vierlingsbeek binnen.

We mogen terugzien op hele mooie, gezellige en 
interessante dagen.

Maria Rouwens

FIETSMIDDAG KBO
Donderdagmiddag 12 september verzamelden 
zich 40 fietsers om er een middag samen op uit 
te trekken. Het weer was ons goedgezind en we 
gingen via het Pontveer richting Siebengewald. 
Daar wachtte ons in gemeenschapshuis De Klap-
roos koffie met een stukje vlaai. Na een rond-
leiding door dit mooie gemeenschapshuis ging 
het richting Duitsland en via mooie binnenwegen 
en paden belandden we op het terras bij ‘t Rim-
pelt in Afferden voor een koel glaasje. Een mooie 
fietsmiddag eindigde via het Pontveer weer in 
 Vierlingsbeek.

7.

“Zô gèèl as ’n pekske bôtter”/ “Zô rits as ’n 
kniend”. ( Deze uitdrukkingen hoorde ik vijfenzes-
tig jaar geleden al en hadden ongeveer dezelfde 
betekenis. Zij sloegen op – veronderstelde - gei-
le, paarlustige menselijke wezens van het vrouwe-
lijk geslacht.
Wie hoorde ik zo ongenuanceerd uit de hoek 
 komen? 
Mannen van de wereld, die je niets wijs maak-
te. Die alles al hadden gezien en meegemaakt. Zij 
hadden de respectabele leeftijd van zeventien, 
achttien reeds bereikt. Zij droegen een pofbroek 
en spekzolen, hadden hun hoofdhaar dik inge-
smeerd met brillantine en rookten zelfgedraaide si-
garetten bij de vleet.
Zij moesten nog in militaire dienst en dat beteken-
de waarschijnlijk de redding van hun doorgaans in 
een deplorabele toestand verkerend gebit. Hier in 
deze contreien had men nog nooit van een tand-
arts gehoord, laat staan van halfjaarlijkse controles.
Was er hard bewijs voor hun uitlatingen?
Natuurlijk! In hun ogen wel. Die dieprode lippen - 
“Die hêt unnen haan de kop afgebete!”-, die iets te 
diep uitgesneden V-hals van hun truitje- “’t Begin 
van ’t hazepedje was al te zien!”- , die veel te korte 
rok die nota bene nauwelijks de knieën bedekte! 
Of  speelde hier wellicht het feit mee dat die man-
nen van de grote wereld een blauwtje hadden ge-
lopen toen zij de bewuste dame na het kermisbal 
hadden geprobeerd te versieren?
Dat hadden ze niet gepruimd. Dat was hun eer te 
na! Waarna het moddergooien was begonnen. Ter-
wijl de dame in kwestie bijna altijd de deugdzaam-
heid zelve was. Uitzonderingen daargelaten. Die 
kregen wellicht de benaming “gekke floerts” te-
recht opgespeld.
In dit verband, maar dan iets minder beladen:  “Zô 
gek as ’n karrad”. )
 
Van konijnen werd dus gezegd dat ze “rits” waren. 
Een krolse kat werd hier “rals”genoemd, een hit-
sig paard “pêrds” en een tochtige koe “bruls”. Een 
zeug was “bêrrig” en een hond “löps”.) 
 
We zitten toch in die hoek en daarom ga ik nog 
maar even verder.
 
“Wor is ôns vât?”
“Heej is mit de zôg nor d’n bier”. ( Waar is vader? 
Hij is met de zeug naar de beer.) 
Voordat het tijdperk van de Kunstmatige Insemi-
natie was aangebroken ging de boer met zijn zeug 
naar de plaatselijke beerhouder ter dekking en ho-
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ZONDAG 6 OKTOBER 2019
OM 13.30 UUR

geeft ZEV een kort optreden
tijdens het jaarlijkse uitstapje,
 -dit jaar heel dicht bij huis- bij

WOON- ZORGBOERDERIJ en 
PAARDENHOUDERIJ

DE HULTENHOEK
Hultenhoek 14

Groeningen

voor iedereen gratis toegankelijk
 

U bent van harte welkom

ZANGGROEP EVERGRUUN
VIERLINGSBEEK

pelijk bevruchting. In Groeningen was Marinus Eb-
ben de beerhouder.
Voor de boer betekende dit een moeizame en tijd-
rovende klus. Er moest met het toekomstig moe-
dervarken aan de leiband lopend, een flinke af-
stand worden afgelegd en daarmee was hij toch al 
gauw een halve dag kwijt. 
Met die beer hoefde je geen jammer te hebben. 
Zoveel afwisseling.
 
Nelson.

Rozenkransgebed in de maand oktober
In de Mariakapel van de kerk in Vierlingsbeek
op dinsdagavond om 19.00 uur.

1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober

We hopen u te mogen verwelkomen Litur-
giegroep Vierlingsbeek Maashees

RABOBANK 
CLUBKAS CAMPAGNE

Beste mensen van Vierlingsbeek en Groeningen,

Als Sinterklaascomité Vierlingsbeek/Groenin-
gen organiseren we ieder jaar de intocht van de 
Sint en zijn Pieten en het bezoek aan basisschool 
 Laurentiushof.
De intocht in Nederland is dit jaar op zaterdag 16 
november en in Vierlingsbeek op zondag 17 no-
vember. De voorbereidingen hiervoor zijn inmid-
dels alweer gestart.
Het Sinterklaascomité bestaat uit vrijwilligers en 
voor de organisatie van het een en ander zijn we 
afhankelijk van sponsoring, de jaarlijkse huis-aan-
huis collecte en vrijwillige bijdragen.
HOE KUNT U ONS HELPEN?

Ook dit jaar kunt u helpen door middel van 
 RABOBANK CLUB SUPPORT. Als u lid bent van 
de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
 ontvangt u een uitnodiging van de Rabobank om 
uw stem uit te brengen. U mag 5 stemmen uit-
brengen op uw favoriete verenigingen. 
Elke stem levert daadwerkelijk geld op voor de 
 betreffende vereniging. 
Het stemmen gaat digitaal en kan tussen  
27 september en 11 oktober a.s. De informatie 
hierover ontvangt u van de Rabobank.
ZOU U OOK AAN ONS WILLEN DENKEN? 

Namens alle kinderen van Vierlingsbeek en  
Groeningen danken wij u bij voorbaat heel  
hartelijk voor uw stem!
Sinterklaascomité Vierlingsbeek en Groeningen
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  Wij doen ook mee aan 
    Rabo ClubSupport! 
 

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook? 
Als lid van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen mag je tijdens de 
Rabo ClubSupport stemmen op verenigingen en stichtingen. Zo 
bepaal jij hoe de Rabobank de kas verdeelt.  
Geef ons tussen 27 september en 11 oktober jouw stem. 
Kijk op Rabobank.nl/clubsupport 
 

Iedere stem is geld waard en dus heel waardevol voor onze    
Zangvereniging. 

 

       Stem op: 
 
       Zangvereniging Vondel        
       Vierlingsbeek 
 

      
 

2019
van 27 september tot 11 oktober

Bent je lid van de Rabobank
dan mag je een stem uitbrengen.

Elke stem is geld waard

Wij van de Zonnebloem hebben
jullie stem hard nodig.

Wij willen nog zoveel leuke dingen
doen voor onze gasten.

En de lach zien dat ze weer hebben
genoten van een mooie middag

Daarom vragen wij stem op ons
wij willen nog zoveel

Bedankt

STEM OP

SMARTLAPPENKOOR

VAN HEURE ZINGE

Samen zingen is leuk, gezellig en gezond
voor jong en oud, niet voor niets hebben wij

meer dan 80 trouwe leden!

Tussen 27 september en 11 oktober 2019
kunt u als lid van de Rabobank stemmen op

uw favoriete stichting/vereniging 
voor wat financiële steun.

U kunt in totaal 5 stemmen uitbrengen
met een maximum van 2 stemmen 

per stichting/vereniging.

Wij zouden het zeer op prijs stellen
als u met het stemmen aan Smartlappenkoor

Van Heure Zinge denkt!

Alvast bedankt voor uw stemmen!

Bestuur en leden Smartlappenkoor
Van Heure Zinge

KBO  
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 
RABO CLUBSUPPORT 2019

KBO Vierlingsbeek/Groeningen vraagt bij de inwo-
ners van Vierlingsbeek en Groeningen uw steun 
voor de Rabo ClubSupport. De KBO groeit flink 
in haar ledenaantal en bereidt haar activiteiten 
nog steeds uit. Wij willen de bijdrage uit de Rabo 
ClubSupport gebruiken voor de aanschaf van een 
elektronisch dartbord, het aanschaffen van voet-
baltenues voor de wandelvoetballers en voor vei-
ligheidshesjes voor de deelnemers aan onze fiets-
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Informatiemiddag ‘Het effect 
van stress op de ziekte van 
Parkinson’
Voor patiënten, partners en familie

Op donderdag 3 oktober 2019 organiseert de 
Werkgroep Parkinson een informatiemiddag in De 
Witte Brug in Boxmeer

Het doel van deze middag is dat mensen met de 
ziekte van Parkinson en andere betrokkenen  
elkaar kunnen ontmoeten in een informele sfeer.

Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken? Dat 
kan met Stoptober!

Stoptober: Stoppen met roken in 
oktober

De zesde editie van Stoptober komt eraan. 
Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met 
roken alle steun om 28 dagen niet te roken. 
En dat is belangrijk: want na een periode van 
28 dagen niet roken, is de kans 5x groter dat 
je blijvend stopt met roken. De GGD Hart voor 
Brabant doet ook mee!
De kracht van Stoptober is de positieve aanpak 
en de onderlinge support. Bekende én onbeken-
de Nederlanders helpen elkaar om te stoppen 
met roken. In de afgelopen jaren zijn al meer dan 
270.000 stoppers jou voorgegaan en hebben met 
elkaar bewezen dat Stoptober werkt.

Stop samen: meld je aan en download de app
Dit jaar ontwikkelde STOPtober een app met een 
hele leuke community functie. Tijdens STOPtober 
kun je bijvoorbeeld steun krijgen van je voetbal-
team, je straat of van je collega’s. Ook kun je pre-
cies bijhouden hoe lang je al gestopt bent, wat je 
dat heeft opgeleverd aan geld en gezondheids-
winst en nog veel meer!

Je kunt inschrijven voor
Stoptober 2019.
Meld je aan via: 
www.stoptober.nl

tochten.
Hoe kunt u ons helpen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen een per-
soonlijke stemcode waarmee men stemmen op 
verenigingen kan uitbrengen tijdens de Rabo Club-
Support. 

Deze actie begint op vrijdag 
27 september en eindigt op vrijdag 
11 oktober.

Alle leden van de Rabobank mogen 5 stemmen 
uitbrengen. 
Wij vragen u vriendelijk om één of twee stemmen 
uit te brengen op KBO Vierlingsbeek/Groenin-
gen. Vindt u het stemmen via de computer voor u 
zelf te moeilijk of lastig, dan wil de KBO dat voor 
u doen. U bepaalt natuurlijk zelf waar de stemmen 
op de verenigingen naar toe gaan. Een telefoon-
tje naar de penningmeester van de KBO, Jos van 
Boekel, is voldoende en dan wordt het stembil-
jet bij u opgehaald.  Zijn telefoonnummer is  0478-
631839. 
Het is ook mogelijk om stemmen in uw eigen om-
geving te werven door familieleden, vrienden en 
kennissen, die lid zijn van Rabobank Land van 
Cuijk en Maasduinen, te vragen een stem op onze 
vereniging uit te brengen. 
Hoe meer stemmen de KBO krijgt, hoe meer 
geld de KBO kan besteden!
Door uw stem heeft de KBO meer mogelijkheden 
om de senioren in Vierlingsbeek en Groeningen 
een sportief en sociaal leven te bieden!
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt u hartelijk 
voor uw medewerking!! 

Uw stem is geld waard!

U steunt ons toch ook?

Het Groenings koor houdt op donderdag 3 okto-
ber haar jaarlijkse bloemenactie in Vierlingsbeek 
en Groeningen. Wij hopen op uw steun te mogen 
rekenen.

Zoals veel andere verenigingen hebben wij ons 
ook ingeschreven voor de Rabobank Clubkas 
Campagne en hopen dat leden van de Rabobank 
ook denken aan het Groenings Koor met het ver-
delen van de stemmen.

Bij voorbaat dank,

Het Groenings koor.
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RABO CLUB SUPPORT:
STEM OP DE TÔFFEL! 

Net als afgelopen jaren organiseert de Rabobank 
ook dit jaar weer de Rabo Club Support. Een ac-
tie waarmee de Rabobank het verenigings leven 
in de regio ondersteunt. Alle verenigingen en 
 stichtingen die bankieren bij Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen hebben zich voor deze actie 
in  kunnen schrijven. Ook Op De Tôffel heeft deze 
kans uiteraard niet laten schieten. Nu is de beurt 
aan de leden van de Rabobank: zij mogen van  
27 september tot en met 11 oktober hun stem uit-
brengen op de vereniging of stichting van hun 
keuze.

Met de opbrengst van Rabo Club Support wil 
Stichting Op De Tôffel tenten aanschaffen. Tenten 
die gebruikt gaan worden achter de podia (voor 
het opbouwen en afbreken van apparatuur van 
 artiesten) en bij de ingangen van het festivalterrein. 
Daarom wil het bestuur van Stichting Op De Tôffel 
alle Rabobank-leden hierbij vragen om hun stem 
aan Op De Tôffel te gunnen. Alle leden krijgen vijf 
stemmen tot hun beschikking, waarvan er maxi-
maal twee op dezelfde vereniging of stichting uit-
gebracht mogen worden. Eén stem op  
Op De Tôffel is dus goed, twee stemmen zijn nog 
beter! :-)

Hartelijk dank voor jouw steun en stem(men)!
Bestuur Stichting Op De Tôffel

Enne… heb je na het stemmen op Op De Tôffel 
nog stemmen over? Denk dan eens aan Stichting 
J.O.C. in Vierlingsbeek.

Hiernaast zal er een informatief programma zijn. 

Rick Helmich, (neuroloog en junior principal onder-
zoeker) zal deze middag ingaan op de relatie tus-
sen stress en Parkinson.
Noud de Haas ( ervaringsdeskundige, psycho-
loog en mindfulness trainer) legt uit wat je zelf kunt 
doen bij stress en zal ons een mindfulness oefe-
ning leren

Datum: donderdag 3 oktober 2019
Tijd:  14.00 tot 16.00 uur 
 (zaal open 13.30 uur)
Locatie:  De Witte Brug, 
 Sint Anthonisweg 63, 
 5831 AD Boxmeer
 (parkeerplaats bij de zaal)

Entree € 5,-, inclusief koffie en thee, voor aanvang 
contant te voldoen bij de ingang van de zaal.

Aanmelden vóór 30 september via e- mail naar: 
parkinson.joseb@gmail.com o.v.v. uw naam en 
het aantal personen waarmee u de bijeenkomst 
 bezoekt. 
Telefonisch reserveren kan ook via 06-12173215.

====================

Themabijeenkomst ‘Autisme en 
puberteit’

Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert 
de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en 
 Maasduinen een themabijeenkomst in Oeffelt.

Deze avond gaat over de veranderingen, grenzen 
stellen, loslaten, relaties en vriendschappen in de 
puberteit van jongeren met autisme.

Presentatie deze avond wordt verzorgd door een 
GZ-psycholoog van GGZ Land van Cuijk, een er-
varingsdeskundige van MEE en ambulante bege-
leiding van PGZ en Unik. Vanuit verschillende kan-
ten laten zij zien wat er komt kijken bij autisme en 
puberteit.

De bijeenkomst is uitsluitend voor mensen met 
 autisme en hun mantelzorgers.

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Tijd:  19.30u tot 21.30u 
 (zaal open 19.00u)
Locatie:  De Kleppenburg, 
 Europlein 4 5441 BK 
  Oeffelt
Kosten: Deelname kost €2,-, 
 incl. 1 consumptie

Aanmelden vóór 2 oktober via een e- mail naar: 
samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw 
naam en het aantal personen waarmee u de bij-
eenkomst bezoekt. U ontvangt een bevesti-
ging van uw aanmelding, waarna uw aanmelding 
 definitief is.

Meer informatie: Centrum Mantelzorg Land 
van Cuijk tel. 0485-846739 / www.mantelzorglvc.nl
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vrijdag 27 september > BEGIJN LE 
BLEU > TOCH BEDANKT
Comedian, cabaretier, absurdist, typetje of the-
atermaker? De Vlaamse paradijsvogel Begijn 
Le Bleu is niet te vangen, maar de liefhebber 
weet waarom je hem niet mag missen. Ooit won 
hij  Cameretten, werd bekend door zijn rol in de 
 Belgische televisieshow Foute Vrienden - met als 
hoogtepunt zijn  onverwachte auditie bij So You 
Think You Can Dance - en speelt in zijn vader-
land moeiteloos alle grote zalen plat. Eens in de 
paar jaar is hij op de Nederlandse podia te zien en 
 uiteraard slaat Begijn Vierlingsbeek niet over. Voor 
de zesde keer komt hij naar Gryphus en daar ver-
heugen velen zich op.

In zijn nieuwe show Toch Bedankt komt Begijn tot 
de conclusie dat hij de wereld niet kan redden. 
Daarom begint Begijn maar bij zichzelf. Hij ontdekt 
hoe we pertinent willen vasthouden aan sommige 
dingen en hoe dat onvermijdelijk veel humoristi-
sche situaties oplevert. Grappig en relativerend. 

Over Toch Bedankt: 
“Het is vooral hoe Le Bleu het zegt. Met zijn 
 elastische mimiek kan hij elk woord of iedere zin 

een extra, vaak pseudo-sensuele dimensie geven” 
- De Standaard

www.begijnlebleu.be
entree: 15,00 euro | <20 jaar: 12,00 euro > re-
serveren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 19 oktober > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: BOCKBIERAVOND
Bieravond met zes speciaalbieren op het menu. 
Deze keer in de hoofdrol het bier waarop menig-
een zich al weer tijden op verheugt: het bockbier. 
Er wordt verteld over de herkomst, geschiede-
nis en samenstelling van alle biertjes op de kaart, 
de brouwers van brouwerij Gradoen vertellen over 
het brouwproces van bockbier, er is een quiz en er 
wordt geschoten met pijl en boog. En om met een 
goed gevulde maag aan de proeverij te beginnen 
wordt er vanaf 19.00 uur een heerlijke maaltijd ge-
serveerd met als hoofdgerecht een wild zwijn aan 
het spit.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Meld je voor 14 oktober aan voor een bierkaart 
met wild zwijn voor 30 euro of een losse  bierkaart 
(zonder zwijn) van17,50 euro, dan kunnen we 
boodschappen gaan doen!
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > aanmel-
den: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus is alweer toe aan de najaars-
tour en toch is het nog spannend. Gaat het pilo-
ten als Vettel, Bottas en Leclerc  nog lukken om 
King Lewis van de troon te stoten? We gaan het 
zien want ook dit seizoen zullen (onder voorbe-
houd) weer alle Grand Prix races op een groot-
beeldscherm worden vertoond. Wij gaan er weer 
eens goed voor zitten en zetten ons geld op onze 
Max. En U?

 zondag 29 september: GP RUSLAND
 (13.00 uur)
 zondag 13 oktober: GP JAPAN
 (14.00 uur)
 zondag 27 oktober: GP MEXICO
 (20.00 uur)

aanvang: wisselend > entree: gratis

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

Verloren: zonnebril

Woensdagochtend 11 september jl. tussen 
Groeningen en Maashees.
Mocht u deze gevonden hebben, wilt u 
dan bellen: 632426
Alvast heel veel dank !

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 
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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

� adverteren
doet verkopen
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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

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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 Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen 
Blauwbessenautomaat. 

 
24 uur per dag open  /  Tel. 06 55372696 
Vierlingsbeekseweg 54   Overloon 
 

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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info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

� adverteren
doet verkopen
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Warme Bakker Degen

Reclame 30 september t/m 5 oktober
 	Abrikozenvlaai € 7,75 
 	Lônse mik € 2,55 
 	Speculaas uit eigen bakkerij € 2,50

Reclame 7 t/m 12 oktober
 	Karamel chocoladevlaai € 11,00
	 	Pompoenpitbrood € 2,55
 	4 Herfstbolletjes + 1 gratis 

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

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

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























 

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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www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook

Fons Peltenburg

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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

BRING THE INSIDE OUT! 
met Painting the Past outdoor 


