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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 15 oktober 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 19 9 oktober  2019

Berichten uit het veld

Zomaar een dag in september. Het is nu wat koe-
ler, maar oh wat was het een hete en vooral dro-
ge zomer. De mussen vielen bijna van het dak, zo 
heet was het.
Ik ben nog niet echt in de stemming om aan de 
winter te denken, maar toch zit de eerste (winter)
watervogeltelling er al weer op.
Fietsend door de omgeving van Vierlingsbeek wa-
ren er toch wel wat leuke dingen te zien, ondanks 
de abnormaal lage waterstand in beken, plassen 
en sloten.
Op de Campagne tussen Maashees en Geijsteren 
had ik plotseling een ontmoeting met een Europe-
se Kanarie. Ik viel bijna van mijn fiets van verba-
zing, want ik had dit zangvogeltje in deze om-
geving nog niet eerder gezien. Wel in Spanje en 
Portugal.
De Europese Kanarie is de kleinste vinkachtige 
in Europa. Het is het Europese neefje van de ge-
le Kanarie die we kennen, zittend in een kooitje en 
zingend uit volle borst. De Europese Kanarie heeft 
een gele borst en gele kop met donkere strepen. 
De rug is groen met zwarte strepen. De vleugels 
zijn donker met zwarte strepen op de flanken. Het 
is een tamelijk rusteloos vogeltje dat niet lang op 
dezelfde plek blijft zitten.

Europese Kanarie

Via Maashees fietste ik langs de Maas richting 

de veerpont. Terwijl ik bij de veerpont in de war-
me herfstzon stond te wachten, vlogen 3 Knob-
belzwanen heel gracieus over de rivier stroomop-
waarts. Ik snap nu waarom de KLM deze vogels 
in haar reclamespotje heeft gebruikt. Zo mooi, zo 
beheerst en zo zeker vlogen ze laag over het wa-
ter. Traag voer een groot binnenvaartschip tegen 
de stroming in. De schroef zoog eerst het water 
weg van de oever. Even daarna stuwde de enor-
me boeggolf het water weer terug. In de kolk die 
dat veroorzaakte in de monding van de Molenbeek 
dook een Aalscholver naar vis. De visjes werden 
hem letterlijk in de bek gespoeld. Aan de overkant 
van de Maas, tegen de Bergense oever, zwom 
een echtpaar Zwarte Zwaan met vier jongen. De 
sierlijke zwarte ouders lokten hun, nog grijze jon-
gen, weg van de vaargeul. Het is mooi om te zien 
hoe deze, van oorsprong Australische vogels, zich 
goed hebben aangepast aan ons klimaat en onze 
seizoenen.
Drie Blauwe Reigers kibbelden langs de oever van 
de Molenbeek over wie er de beste visplek mocht 
bezetten. Een Kokmeeuw liet zich, al zittend op de 
lamp van de veerpont, heen en weer varen door 
de veerbaas. Hij hoefde geen veergeld te betalen. 
Het deed me denken aan een liedje van doctoran-
dus P. 
Uiteindelijk was er best veel te zien op deze mooie 
dag in september.

Ton van den Berg

HUISARTSENPRAKTIJK MOSCH/ 
MOSCH-VAN DEN BORN IS GESLO-
TEN VAN  MAANDAG 14 OKTOBER 
T/M VRIJDAG 18 OKTOBER
Voor dringende zaken die niet kunnen 
 wachten, kunt u gebruik maken van de 
 waarneming: 
Letters A t/m J:
van den Boom  tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z:
Mooij tel: 0478- 640840
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Van de Redactie: 

 Beter laat dan nooit: Maria van harte 
 gefeliciteerd met het winnen van het 
10e Elfdorpen-jeu de bouletoernooi! Een 
bijzonder talent en een kampioenschap 
waar we met enige trots melding van 
maken! Kei, kei, kei moi!!

 Inmiddels is het winnende team van de 
dorpsquiz 'k wèt 't bekend.... 

 Op 18 oktober wordt de naam van de 
nieuwe gemeente feestelijk onthuld. Of 
Gemeente Maasheggen daar een winnaar 
zal zijn? Vergeet niet te stemmen, dit kan 
tot maandag 14 oktober 12.00 uur.

 "Onze" Kerk wordt steeds leger. Het orgel is 
naar Polen verhuisd.....

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

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:  
 Dorpsraadsvergadering 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)enbal 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:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
13 dec Gryphus: cabaret; Thijs Kemperink;  
 zaal open: 20.30 uur
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert  
 in het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
18 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along
 aanvang 18:30 uur
28 dec Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
 oud ijzer! In januari kunt u 
 Valentinus weer bellen.

2020:

24 jan Gryphus: cabaret; Jeroens Clan;  
 zaal open: 20.30 uur
25 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890

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.

9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
14 okt Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering  
 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
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25 jan Oud ijzer te laden?
 Valentinus 632426 draaien!
25 jan CV de Keieschieters: 
 Rondbrengen carnavalskrant
25 jan Zanggroep Evergreen:  
 Liedjesavond in zaal Concordia
29 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop  
 Pronkzitting in Concordia
1 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie  
 in Concordia
1 febr Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
9 febr CV de Keieschieters:  
 Jeugdpronkzitting in zaal Concordia
14 + 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!
26 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal;  
 aanvang 19:00 uur  
 op een geheime locatie
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!
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
22 nov CV de Keieschieters:  
 Receptie 66-jarig jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest

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

Verslag van dorpsbijeenkomst 
“Toekomst Vierlingsbeek” 
d.d. 4 juni j.l. in Joffershof

Gespreksleider was dhr. Evert van Schoonhoven, 
voorzitter van de VKKNB (Vereniging Kleine Ker-
nen Noord-Brabant), die de bijeenkomst volgens 
een originele “Beks Café”-methode levendig leid-
de. 

Op de avond waren ongeveer 85 mensen aanwe-
zig, die na een welkomstwoord van de dorpsraad-
voorzitter, Vincent Gerrits, en twee presentaties 
van Hannie Willems (Gemeenschapshuis Joffers-
hof) en Joop Verbeeten (Stichting Laurentiuskerk) 
verdeeld werden over 13 tafels.

Iedere tafel kreeg de opdracht mee om in een 
tijdsbestek van drie tijdvakken van 20 minuten de 
volgende vragen met elkaar te bespreken. Hierbij 
het verzoek om in een aantal kernbegrippen dit op 
het ‘tafellaken’ te schrijven.
1. Stel je voor. Geef aan waar je namens je ver-

eniging/instelling/organisatie trots op bent, 
wat loopt goed, waar kijk je met tevreden-
heid op neer en wat zijn je wensen/ambities 
en dromen hieromtrent. Kortom DE SUCCES-
VERHALEN en DROMEN

2. Als je het hebt over de daadwerkelijke prak-
tijk, kijk naar je ambities en/of plannen en ver-
tel dan welke drempels en/of belemmeringen 
je ervaart om ze te kunnen realiseren.  
DE KNELPUNTEN

3. Met de geformuleerde knelpunten/drempels 
als uitgangspunt denk je na over een mogelij-
ke oplossing of oplossingsrichting. Denk hier-
bij out-of-the-box. Ga er van uit dat jij het voor 
het zeggen zou hebben.  
OPLOSSINGSRICHTING
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Knelpunten waren o.a.

• Ouderenzorg kan beter, ook qua beschikba-
re ruimtes

• Nieuw plan mbt Kerk– wordt dit akkoord ge-
vonden door Bisdom Den Bosch?

• Exploitatiekosten kerk
• Kosten ombouw kerk
• Het gaat om grote investeringen, deze mogen 

de verenigingen in het dorp niet duperen qua 
subsidie

• Aanstaande herindeling naar de nieuwe ge-
meente.Kunnen we dan nog wel de meerdere 
locaties behouden en dezelfde subsidies ont-
vangen? 

• Geen centrale ruimte beschikbaar waar vol-
doende mensen bij grote activiteiten onderge-
bracht kunnen worden

• Te veel ideeën en losse initiatieven; te weinig 
afstemming en onderlinge communicatie

• Zwakke onderhandelingspositie tov Bisdom 
Den Bosch

• Leegloop door hogere prijzen, en ongelijke 
concurrentie (huur, consumpties enz.)

• Vergrijzende bevolking; leeftijdsopbouw in het 
dorp verandert flink in de komende 20 jaar

• Het ontbreekt bij de Jeugd aan verenigingsge-
voel.

• Te weinig parkeergelegenheid
• Het ontbreekt aan kleed- en doucheruimtes
• Er wordt nu uitgeweken naar Overloon en 

Maashees en dat bevordert niet de verbon-
denheid met Vierlingsbeek

• Joffershof heeft te veel afnemers of te klein 
om alles op te nemen (bijv. als Concordia 
stopt)

• Concordia heeft een slechte akoestiek en is 
koud.

• Kerk krijgt de financiën niet rond
• Onduidelijke/Geen communicatie met het pa-

rochiebestuur
• Beperkte veiligheid (EHBO)
• Kunnen onvoldoende begeleiding bieden aan 

de jeugd (DES en tennis)
• Klimaatbeheersing in bestaande ruimtes
• Ontbreken van een grotere sportzaal

Enkele voorgestelde Oplossingen:
• Toren en kapel laten staan; kerk afbreken en 

hiervan een zorg-/bejaardenhuis of sporthal 
van maken 

• Joffershof verbouwen en voor rouwdiensten 
en andere verenigingen beschikbaar maken

• Concordia  Sporthal annex Bibliotheek 
• Eerst duidelijk krijgen waar behoefte aan is in 

het dorp  Behoefte-onderzoek op het ge-
bied van welzijn, zorg en wonen

• Twee aparte accommodaties behouden
• Als alles bijeen gebracht kan worden dan 

wordt de samenwerking bevorderd en levert 
dat mooie dingen op. 

• Communiceren  niet alleen eigen belang 
zien. Breder kijken naar algemeen belang)

• Joffershof levert bij sloop geld op ivm verkoop 
gemeentegrond

• Centraal parkeren achter het hoofdveld sport-
park + hoofdingang voor alle sportverenigin-
gen (tennis, voetbal, DES)

• Er dient een gemeenschappelijke visie te ko-
men. Dat is het begin van iets heel moois wat 
kan ontstaan.

• Een MFC met een grote ruimte, maar ook vol-
doende kleine activiteiten kan huisvesten

• Crowdfunding verbouw Joffershof
• Sacrale gedeelte van de kerk naar de kapel in 

Groeningen
• Parkeergarage in kerkplein

Het uitgewerkte resultaat van alle 
aangedragen punten is inmiddels 
gepubliceerd op de website Vier-
lingsbeek-Groeningen:
https://www.vierlingsbeek-groe 
ningen.nl/files/media/2019- 
06-04-verslag-dorpsbijeenkomst- 
toekomst-vierlingsbeek.pdf

Voorzichtig en samenvattend concluderen kwam 
naar boven dat het allerbelangrijkste is om, als 
Vierlingsbeek, in gezamenlijkheid op te trekken 
richting de gemeente Boxmeer, maar ook in de 
richting van andere ‘systeempartijen’ zoals het pa-
rochiebestuur, de woningbouwvereniging, de zorg-
aanbieder enz. Het gevaar om tegen elkaar uit-
gespeeld te worden ligt om de hoek en daar is 
Vierlingsbeek, als gemeenschap, niet bij gebaat. 
Het allerbelangrijkste is dat de aanwezige energie 
en betrokkenheid binnen de gemeenschap op een 
juiste en eenduidige wijze wordt gekanaliseerd.

Belangrijk was ook dat er tijdens het komende tra-
ject open en transparant met de bevolking en het 
verenigingsleven wordt gecommuniceerd en gele-
genheden worden gecreëerd om in het vervolg van 
het proces met elkaar de dialoog verder te kunnen 
voeren.

Uit de zaal kwam het voorstel om een zgn. regie-
groep te formeren. Deze regiegroep dient te be-
staan uit vertegenwoordigers van de initiatief-
nemers van beide plannen, vanuit de dorpsraad en 
aangevuld met dorpsbewoners die de kwaliteit en 
het vertrouwen hebben om in eerste instantie het 
gesprek aan te gaan met elkaar. Vervolgens kan 
dan het gesprek met de gemeente Boxmeer aan-
gegaan worden om te laten zien dat Vierlingsbeek 
ergens eensgezind voor wil gaan. Hier werd vanuit 
de initiatiefnemers en de dorpsraad positief op ge-
reageerd, maar de aanwezigen bleven verder ge-
reserveerd om aanvullend zitting te nemen in deze 
regiegroep. Wellicht ook wel een te grote vraag om 
zo spontaan vanuit de zaal beantwoord te krijgen. 
Goed is om gericht in de gemeenschap te zoeken 
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- 10.30 uur vertrek per luxe touringcar  
 vanaf Herberg Thijssen naar de  
 Kerstmarkt in Düsseldorf.
- 12.00 uur aankomst in Düsseldorf, alwaar  
 u naar eigen invulling de kerstmarkt kunt  
 bezoeken.

Kerstmarkt Dusseldorf; ook leuk voor  
de kleintjes!
De kerstmarkt in Düsseldorf is het ideale uitje voor 
het hele gezin. De kerstmarkt is met al haar ge-
zelligheid voor iedereen aantrekkelijk.  Gezellige 
 muziek en mooie lichtjes maken de kerstmarkt 
ook voor kinderen leuk. Daarnaast is op de 
 Schadowplatz speciaal voor de allerkleinsten een 
overdekt poppentheater ingericht. Na afloop kunt 
u nog even zwierig nagenieten in de draaimolens 
op het plein
- 17.00 uur vertrek vanuit Düsseldorf.
- 18.30 uur terug bij Herberg Thijssen,  
 alwaar een heerlijk 3 gangen winters buffet  
 voor u klaar staat bestaande uit een  
 heerlijk voor,- hoofd- en nagerecht.
- 20.00 uur sluiting van een heerlijk dag,  
 met voor wie wil een leuke afterparty.

De kosten voor deze Kerstreis bedragen € 32,50 
per persoon.

Reserveren is noodzakelijk voor deze kerstmarkt-
reis, dit kan uitsluitend via ons emailadres  
cafe@herbergthijssen.nl onder vermelding van 
Kerstreis 2019. Wees zeker van een plaats en  
reserveer tijdig.

Herberg Thijssen en Van Dijk 
 touringcars hebben speciaal voor 
u een mooie kerstreis georgani-
seerd naar de mooiste kerstmarkt 
van Duitsland, op zaterdag  
7 december.
 

Het programma bestaat uit.
- 9.30 uur ontvangst met koffie/thee met  
 een huisgemaakte kerstlekkernij.

naar geschikte kandidaten, die competent zijn en 
voldoende vertrouwen genieten bij initiatiefnemers 
en dorpsraad.

Verder werd de vraag gesteld of de gespreksleider 
Evert van Schoonhoven (voorzitter VKKNB) hier 
ook een rol in kan spelen. Hier werd positief op 
gereageerd. De VKKNB kan begeleiden in dit pro-
ces; kan instrumenten aanreiken voor bijvoorbeeld 
behoefte-onderzoek, contacten leggen met Bis-
dom Den Bosch en verder. 

In vervolg op deze geslaagde dorpsbijeenkomst is 
inmiddels een regiegroep gevormd. Over deze re-
giegroep vindt u elders in deze Globaal een artikel.

19 september zijn onze leden van korfbal-
vereniging DES langs de deuren geweest om 
bloemen te verkopen. Mede dankzij het mooie 
weer kijken we terug op een geslaagde actie. 
Bij deze willen we dus alle kopers bedanken 
voor het steunen van onze vereniging. Dank-
zij jullie steun hebben we weer een mooi be-
drag opgehaald voor de club. Ook de leden en 
ouders die weer hebben meegeholpen: harte-
lijk bedankt! 

Bestuur Korfbalvereniging DES
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Carnaval 2019-2020

Boeren, burgers en buitenlui:
Nieuws voor carnavalvierend Bèèk en 
Gruuninge!
Al decennia lang wordt er met de carnaval een 
boerenbruidspaar in de onecht verbonden. De 
boerenbruid komt uit het ene dorp, de bruidegom 
uit het andere. Op carnavalszondag wordt het 
paar, na vaak de nodige bezwaren, getrouwd door 
een ambtenaar en een pastoor. 
Maar beste mensen, zeg nou zelf: de tijden zijn 
veranderd… de kerk is gesloten, de pastoor ver-
dwenen en over een paar jaar gaan we op in één 
grote Gemeente Land van Cuijk/ -Maasbroek/ 
-Maasheggen. 

Kortom: Tijd voor verandering!
Wat zou er nou beter zijn dan het hebben van een 
eigen burgemeester!? Een burgemeester van Bèèk 
en Gruuninge! Een burgemeester die binding heeft 
met onze dorpen. Een burgemeester die weet wat 
er speelt, die zijn of haar burgers kent. Een burge-
meester die ons boerenbruidspaar in de onecht 
kan verbinden!
Dat er zó’n burgemeester komt, daar gaan we 
deze carnaval voor zorgen! Uiteraard mag de-
ze burge meester bijgestaan worden door een (zelf 
gekozen) secretaris. 

Maar hoe dan?
Tijdens het prinsenbal worden er 3 kandi-
daat- burge meesters gepresenteerd. Zij gaan 
 campange voeren om úw stem te bemachtigen. 
Op  dinsdag met de carnaval is het zover:  alle 

Regiegroep Gemeenschapshuis/
Multi Functionele Accommodatie 
Vierlingsbeek van start.

Opdracht:
In vervolg op de dorpsbijeenkomst “Toekomst 
Vierlingsbeek” d.d. 4 juni jl. is op initiatief van 
de dorpsraad op 11 september een regiegroep 
bijeen geroepen met de vraag om voor 1  december 
2019 een onderbouwd advies en plan van aan-
pak te presenteren voor een toekomst bestendig 
gemeen schapshuis voor Vierlingsbeek. Het uit-
gangspunt is dat gestreefd wordt naar een zo 
breed mogelijk draagvlak binnen onze gemeen-
schap zodat er een gezamenlijk plan aan de ge-
meente gepresenteerd kan worden. De regiegroep 
werkt namens de dorpsraad die ook eindverant-
woordelijk is.
 
Samenstelling:
De regiegroep bestaat uit: Wouter van  Dongen, 
Petro van Bergen, Ron van Daal, Luc  Cuijpers, 
Marijn Tacken, Christel Nabuurs, Lisette 
 Verploegen en Govert Ketelaars. 

Uitgangspunten van de regiegroep:
De regiegroep gaat met een positieve blik de toe-
komstbestendigheid onderzoeken op het gebied 
van huidige wensen en toekomstige behoeften, re-
kening houden met:
• Respect voor het huidige (verbouw)plan Jof-

fershof dat als uitgangspunt dient;
• Daarnaast ook de mogelijkheden van Concor-

dia in kaart brengen;
• Realistische exploitatie voor nu en in de toe-

komst;
• Streven naar een ontmoetingsplek, voor ieder-

een!

Criteria van de regiegroep:
Daarnaast vinden we onderstaande criteria van 
groot belang:
• Toegankelijkheid voor verenigingen, groepen, 

gebruikers van alle leeftijden uit Vierlingsbeek 
en Groeningen nu en in de toekomst:

• Duurzame inzet van klimaat en bezetting;
• Mogelijkheid voor Verbinding-Vitaliteit en Di-

versiteit;
• Beschikbaarheid voor kleine en grote culturele 

bijeenkomsten; 
• Een dorps-accommodatie waar we met zijn al-

len trots op zijn.

Werkwijze regiegroep:
De regiegroep voert op dit moment diverse ge-
sprekken met besturen (o.a. Joffershof), diver-
se (huidige en toekomstige) gebruikers (o.a. KBO), 
belanghebbenden (o.a. horeca) etc. om plannen, 
wensen en behoeften in kaart te krijgen. Vervol-
gens zal er op grond van een analyse een advies 
met plan van aanpak gemaakt worden.

Waarom deadline 1 december 2019?
De datum van 1 december 2019 is afgestemd met 
de Gemeente Boxmeer en dit heeft vooral verband 
met de Gemeentelijke begroting voor 2020/2021. 
En er is ook wat haast geboden i.v.m. de samen-
voeging van de Gemeenten Boxmeer, Cuijk en St. 
Anthonis.

Communicatie:
Mocht u vragen hebben of uw ideeën en wensen 
kenbaar willen maken?
De Regiegroep is bereikbaar via  
MFAVierlingsbeek@gmail.com
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 inwoners uit Bèèk en Gruuninge krijgen de kans 
om op hún burgemeester te stemmen, tijdens de 
Burgemeester verkiezing bij De Zandpoort. 

Zodra de stemmen geteld zijn en het duide-
lijk is wie de eerste burgemeester van Bèèk en 
 Gruuninge is, wacht hem of haar de eerste  officiële 
taak, namelijk om het boerenbruidpaar in de on-
echt te verbinden. Onder toeziend oog van de 
(on)echte familie, vrienden, buren en iedereen die 
geinteresseerd is en van een feestje houdt wordt 
het bruidspaar getrouwd door de nieuwe burge-
meester.
Na dit plechtige gedeelte zal er een receptie zijn 
waar iedereen die dat wil de burgemeester én het 
bruidspaar kan feliciteren. Na de  receptie kan het 
feest losbarsten en zullen er een aantal verras-
singen zijn. 

En wat doet de burgemeester van Bèèk en 
Gruuninge dan zoal meer, in zijn ambstermijn van 
één jaar, dan alleen het boerenbruidspaar trou-
wen? 
Alles komt straks verder van de ‘gewone man’ af 
te staan en de burgemeester van de nieuwe ge-
meente zal een minder persoonlijke band met on-
ze dorpen hebben. Hoe mooi is het dan dat er een 
eigen burgemeester is die, indien gewenst, een 
lintje kan doorknippen bij een opening, zilveren ju-
bilarissen of gouden bruidsparen komt feliciteren 
of bijvoorbeeld een toernooi van Volharding, Ran-
dori of het gilde kan openen!?

Wie wordt de nieuwe burgemeester?
De belangrijkste eigenschappen die de eerste 
burge meester van Bèèk en Gruuninge moet be-
zitten is dat het een man of vrouw is die hart heeft 
voor onze dorpen en enthousiast is, goed met on-
ze inwoners om kan gaan, goed gebekt is en bo-
venal: van een feestje houdt!
Ben jij, of ken jij, de juiste persoon die aankomend 
carnavalsjaar geschikt is om als eerste deze (on)
officiële funktie te bekleden ?
Meld dit op zandpoort.groeningen@gmail.com 
Heb je vragen hierover? Stuur gerust een mailtje 
naar bovenstaand mailadres!

8.
 
“Mien kneûk vrieze d’r af!”. ( Gezegd als het erg 
koud is.)

 “Martkolf”. ( Meerkoet.)
 
“Unne kolf ien de bôks”. (Een laag kruis in de 
broek.)
 
“Heej hêt ’n geheur as ’n koe”. ( Muzikale onbenul. 
Hij voelt ritme en toon van de muziek totaal niet 
aan.).
 
“Wèèterkuul”. Diep uitgegraven gat in het weiland, 
waarin het grondwater opborrelde. Het gat diende 
om het vee te drenken.)
 
“D’n blauwe wage”. (Voertuig waarmee je – meest-
al onvrijwillig- van huis werd opgehaald om ver-
voerd te worden naar het Psychiatrisch Ziekenhuis 
te Venray. Dat heette vroeger anders, maar dat 
mag je tegenwoordig niet meer zeggen.)
 
“Unne plôster ien de bôks”. ( Remsporen in het 
ondergoed.)
 
“Kleuntjesmik”. ( Kandijbrood.)
 
“Geej blaost meej gên wiend ien de bôks!”. ( Jij 
neemt geen loopje met mij! /  Ik laat mij door jou 
niet voor jouw karretje spannen!  Tot voor een jaar 
of vijfentwintig, dertig terug had ik deze uitdrukking 
nog nooit gehoord. Toen hoorde ik die ineens uit 
de mond van Martien Koenen, ex-Groeningenaar, 
thans woonachtig in Sambeek.  Martien is ook een 
ex-collega van mij. Ik hoorde deze prachtige uit-
drukking van hem toen hij in een twistgesprek ver-
wikkeld was met een omhoog gevallen afdeling-
schef. Ik wilde u deze uitspraak, waarvan Martien 
Koenen hoogstwaarschijnlijk de geestelijke vader 
is, niet onthouden.)

“Kalf Mozes”. ( Onbenullige jongeling.).

“Heej kèèrmt van d’n hônger mit un èènd wòòrst 
ien de moel”. ( Hij klaagt zonder reden.)

Nelson.

Aan de ouders / verzorgers van 
kinderen in de leeftijd 3 t/m 6 jaar, 

Al het hele afgelopen schooljaar zijn we actief aan 
het sporten geweest met ons JOY groepje. Een 
sportgroepje voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. 
Zij krijgen op een speelse manier sport en spel 
aangeboden na schooltijd. Dit is voornamelijk al-
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gemeen maar ook sport specifieke onder delen 
(waarbij we samen werken met diverse sport-
verengingen uit Vierlingsbeek) maken deel uit van 
het programma. 
Dit alles gebeurt elke dinsdag, een uur, met vaste 
gezichten, in de gymzaal van B.S. Laurentiushof.  
Wij hopen zo kinderen een motorische basis mee 
te geven waar zij profijt van zullen hebben bij het 
dagelijks bewegen maar zeker bij het sporten. Ook 
ontdekken de kinderen op deze manier wat hun 
talenten zijn, wat ze aanspreekt maar vooral hoe 
leuk bewegen is! 

Wat belangrijk is: 
• Plezier staat boven resultaat 
• In de schoolvakanties zijn er geen sportlessen 
• Sportkleding is gewenst, sportschoenen voor  
 binnen zijn verplicht. Liefst die ze zelf kunnen  
 aan- en uittrekken 
• Er wordt een bijdrage van €7,50 gevraagd per  
 schooljaar
• Maximaal 20 kinderen (zijn er meer aan- 
 meldingen dan sport elk groepje om de week)
• sportverenigingen geven sport specifieke  
 invulling aan een deel van het jaarprogramma 
• Kinderen uit de groepen 1-2 worden na  
 schooltijd, voor aanvang van de les naar de  
 gymzaal meegenomen door iemand uit het  
 beweegteam 
• Kinderen uit groep 3-4 komen zelf naar de  
 gymzaal 
• Peuters worden zelf gebracht en gehaald 

Ook in het schooljaar 2019-2020 gaat JOY verder!
Mocht u uw kind mee willen laten sporten bij JOY 
of het een keer proberen?
Stuur een mailtje naar: ikcsport@skov-onderwijs.nl 

Inschrijving kinderkleding- en 
speelgoedbeurs.

Op zondag 3 november wordt van 11.00 tot 13.30 
een tweedehands kinderkleding- en speelgoed-
beurs gehouden in gemeenschapshuis 
“De Pit” in Overloon.

Huur een tafel voor € 5,00 en verkoop hier je  
kinderkleding, het speelgoed dat je ontgroeid bent 
of de babyuitzet die je niet meer gebruikt. De  
opbrengst van je verkoop is voor jezelf. De op-
brengst van de entree gaat naar ons goede doel: 
Edukans.

Entree volwassene:  € 2,00.

Entree kinderen: t/m 12 jaar gratis,
13 – 18 jaar € 1,00.
Verkoopplek: € 5,00  
(grondplek 200x200cm incl. 1 tafel 120x80cm).

Kijk voor meer info op onze facebookpagina: kin-
dermarkt Overloon.

Heb je vragen of wil je deelnemen, stuur dan een 
e-mail naar: kindermarktoverloon@gmail.com.

LEGO®-evenement Bricktopia 
Overloon beleeft tweede editie

Ook dit jaar hoopt de organisatie van  Bricktopia 
Overloon een groot aantal bezoekers te mogen 
ontvangen. In het kader van 75 jaar bevrijding 
is het evenement dit jaar extra aantrekkelijk ge-
maakt met deelnemers die in hun creaties het the-
ma WO2 verwerken. De bevrijding zal hierbij ook 
in beeld gebracht worden. Om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten: één van de jeugdleden is 
speciaal naar Normandië gegaan waardoor hij ge-
inspireerd raakte  tot het bouwen van een diorama 
dat de landingen op Omaha Beach verbeeldt.

Verder zijn er vele exposanten die in allerlei the-
ma's hun creaties van LEGO® tonen. Voor wie 
meer wil doen dan alleen kijken is er de mogelijk-
heid om in de bouwhoek hun eigen creaties te ma-
ken. Die vervolgens ook tentoon gesteld worden.

Iedere bezoeker kan deelnemen aan een speur-
tocht waarmee enkele leuke prijsjes te winnen 

zijn, deze zijn beschikbaar gesteld door LEGO®-
speciaalzaak De Blokkenpiloot uit Nijmegen.

Voor wie zijn eigen collectie nog uit wil breiden zijn 
er diverse verkoopstands aanwezig waar zowel 
nieuwe als tweede hands onderdelen en sets ge-
kocht kunnen worden.

Kom 13 oktober kijken naar ruim 70 strekken-
de meters aan expositie van LEGO®-creaties ge-
maakt door jong en oud. Mocht je nog tijd over-
houden na je bezoek aan Bricktopia, dan is in het 
kader van 75 jaar bevrijding Overloon ook nog van 
alles te beleven in het dorp.

13 oktober 2019
10-17 uur
"De Pit" 14 Oktoberplein 2 in Overloon
Entree €2,- p.p.

Omaha Beach layout onder constructie.
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WIJ FELICITEREN VAN HARTE: 
TEAM VERBEETEN-WIJNHOVEN COMBINATIE MET 
HET BEHALEN VAN DE 1E PRIJS VAN DORPSQUIZ 
‘KWET’T 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANK AAN IEDEREEN DIE DEZE 2E DORPSQUIZ HEEFT 
MOGELIJK GEMAAKT! MET SPECIALE DANK AAN DE 
KERNGROEP, DE VRAGENSTELLERS, DE GEBRUIKTE 
LOKATIES, DE SPONSOREN EN NATUURLIJK ALLE 
TEAMS!!!!! 

 

We ontvingen onderstaande blog van een wandelaar: 
 
Happen en stappen vogelhuis proeverij wandelroute 
Met een duidelijke, informatieve mail wordt onze 
reservering van de ‘Happen en stappen vogelhuis 
proeverij wandelroute’ die we online boekten bevestigd. 
Op een donderdagochtend om 11.00uur melden we ons 
in Vierlingsbeek bij pannenkoekenrestaurant ‘t- Genot 
waar we een routeboekje ontvangen. Vrijwilligers van 
Bibliobeek, de Vierlingsbeekse bibliotheek, hebben in 
2013 deze wandelroute uitgezet, en in samenwerking 
met drie restaurants is de happen en stappen formule 
verder uitgewerkt. Vanaf het eerste punt in ons fleurige 
routeboekje krijgen we informatie over de geschiedenis 
van de plek waar we lopen aangevuld met historische 
foto’s. Ook worden we geattendeerd op de vele nest- en 
kijkkasten in de ongerepte natuur. Via het bos bereiken 
we de Overloonsweg. Rond 12.00uur, we hebben er een 
uurtje wandelen opzitten, melden we ons bij Restaurant 
Poort van Loon, Overloonseweg 10a. Hier worden we 
meer dan hartelijk ontvangen. Na het nuttigen van ons 
eerste (overheerlijke) gerecht knopen we de 
wandelschoenen weer dicht voor de tweede etappe van 
vandaag.  
 

Tongstrelend culinair gerecht 
We lopen terug richting Vierlingsbeek en worden al snel 
weer een bos ingeleid. Volgens onze routebeschrijving 
lopen we door een hakhoutbos. De route wordt erg 
nauwkeurig beschreven, wat fout lopen onmogelijk maakt. 
Via de natuurtuin van Vivara bereiken we na weer een uur 
lopen onze tweede pauzeplek; Pannenkoekenrestaurant ’t 
Genot aan Spoorstraat 49. Op het terras, met uitzicht op de 
prachtige tuin, nemen we plaats in het najaarszonnetje. 
Ook hier zijn we van harte welkom en genieten we van een 
tongstrelend culinair gerecht. Met de complimenten aan de 
kok vertrekken we voor het laatste gedeelte van de route. 
Nu blijven we in het dorp en leren nog meer over de 
Vierlingsbeekse geschiedenis. “Ik wist niet dat deze 
omgeving zo mooi is,” benoemen we enkele keren.  

Dertien kilometer natuurschoon  
Na drie kwartier wandelen met de zon in ons gezicht 
bereiken we de laatste stop; restaurant De Vier Linden, 
Soetendaal 5. Aan tafel wordt ons een toetje geserveerd 
waar we ú tegen zeggen. Voortreffelijk. Om 15.30uur lopen 
we terug naar het beginpunt met zo’n dertien kilometer in 
de benen en bijna 20.000 stappen op de stappenteller. We 
kijken terug op een enorm geslaagde en op elk gebied 
aangenaam verrassende activiteit.  

Meer informatie en reserveren voor de hap en staproute:  

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/happen-en-
stappen/  
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SPELLENMIDDAG KBO
Op 17 oktober vindt van 14.00 uur tot 16.30 uur 
de jaarlijkse spellenmiddag plaats.
Bert Jansen zet die middag zijn zelfgemaakte oud-
hollandse spelen klaar en we zijn benieuwd wie de 
meeste punten kan scoren.

BEVRIJDING VIERLINGSBEEK/GROE-
NINGEN
Als KBO willen wij stilstaan bij 75 jaar bevrijding. 
Dit doen wij op 24 oktober. Diverse personen heb-
ben we bereid gevonden iets te vertellen over de 
oorlog. Dit gebeurt via foto’s, materialen uit de 
oorlog en persoonlijke verhalen. KBO-leden kun-
nen zich hiervoor aanmelden t/m 17 oktober bij 
Joke Frederix, tel: 632450 of via het aanmeld-
strookje van onze nieuwsbrief.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 11 en 25 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 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.30 uur

Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof
 maandag van 13.30 -15.30 uur

Info 631806
0485-573183

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

Info 632028

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

Informatieavond over
vliegbasis De Peel

Voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer 
en Sint Anthonis is er op woensdag 30 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over 
vliegbasis De Peel. Door het Ministerie van Defen-
sie wordt een toelichting gegeven op het voorne-
men tot reactivering van vliegbasis De Peel en het 
daarvoor op te stellen luchthavenbesluit. 
Deze avond is in samenspraak met beide colleges 
van burgemeester en wethouders georganiseerd. 
Behalve toelichting op de plannen, beantwoordt 

VOVG

Donderdag 26 september zijn we met een 
aantal leden naar de schouwburg in Venray 
geweest. We hebben gebruik gemaakt van de 
‘Backstage experience’, die de schouwburg 
biedt. Het was een kijkje achter de schermen 
en zo kwamen we op plekken waar je normaal 
gesproken nooit komt. We hadden een interes-
sante en uitgebreide rondleiding van de direc-
teur van de schouwburg dhr. Paul Franssen. 
Aan het einde van de middag sloten we af met 
koffie en een lekker stukje vlaai. 

N.B. In de kalender staat vermeld dat de 
Kerstviering op donderdag 19 december zal 
plaats vinden. Deze datum is gewijzigd naar 
woensdag 18 december bij Concordia.  
Natuurlijk krijgt iedereen daar nog een  
persoonlijke uitnodiging van, maar u kunt u nu 
alvast de datum in uw agenda aanpassen.
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Unieke aanwinst voor Oorlogs-
museum Overloon

Horsa Glider vandaag op transport

Het houten zweefvliegtuig dat de afgelopen weken 
vele duizenden bezoekers trok in Oosterbeek tij-
dens de herdenkingen om Market Garden aldaar, 
is afgelopen week  op transport gegaan naar zijn 
eindbestemming; Oorlogsmuseum Overloon. De-
ze zogenoemde Horsa Glider is een replica van 
de toestellen die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden ingezet. Bijzonder aan dit toestel is dat er 
originele onderdelen gebruikt zijn om het compleet 
te maken. Over de hele wereld zijn er maar twee 
van deze exemplaren. Het toestel komt van een 
RAF-basis in de buurt van Birmingham. Daar heeft 
het toestel lange tijd in een hangar gestaan, maar 
krijgt nu, na restauratie, een mooie plek in Oor-
logsmuseum Overloon.

Tot aan 1946 zijn er ongeveer vierduizend Hor-
sa Gliders geproduceerd. Geen van deze toestel-
len is bewaard gebleven. Vandaar dat deze exacte 
 replica met originele onderdelen een zeer bijzon-
dere aanwinst is voor het museum. De Horsa is 
twintig meter lang en heeft een spanwijdte van 
maar liefst 27 meter.

De dagen voor het transport is men in Oosterbeek 
met man en macht aan het werk geweest om het 
zweefvliegtuig te demonteren zodat het zijn reis 

kon  maken naar Overloon. Het vervoeren van een 
Horsa Glider is nog best een hele klus. De romp, 
de staart en de vleugels moeten allemaal apart op 
een dieplader vervoerd worden en komen dus ge-
faseerd aan in Overloon.

Er zal de komende weken door een team van ex-
perts aan het toestel gewerkt worden.
Waar de vleugels in Oosterbeek nog niet gemon-
teerd konden worden, worden in Overloon bei-
de vleugels aan het toestel geplaatst. Zelfs de 
 Koninklijke Luchtmacht zal haar steentje bijdragen 
om ervoor te zorgen dat de Horsa Glider straks in 
volle glorie te bewonderen zal zijn in het museum. 
Bezoekers aan het museum kunnen ook een kijkje 
nemen bij deze live werkplaats midden in het mu-
seum.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 
 november 1942 voor het eerst gebruik gemaakt 
van Horsa zweefvliegtuigen in Noorwegen.  
Later kwamen ze ook tot inzet bij de invasie van 
Sicilië, tijdens D-Day, in grote getale tijdens  
Operatie Market Garden met landingszones in en 
rondom Wolfheze en Nijmegen en ook bij  
Operatie Varsity. Deze toestellen werden niet al-
leen gebruikt om luchtlandingstroepen te vervoe-
ren maar o.a. ook voor transportmiddelen zoals 
jeeps, aanhangers, fietsen en motorfietsen maar 
ook zware wapens zoals kanonnen. Met de komst 
van deze houten zweefvliegtuigen konden troepen 
dicht bij hun doel landen.

het Ministerie ook vragen uit het publiek. Uitgelegd 
wordt hoe het proces van de voorbereiding van 
het luchthavenbesluit in elkaar zit, welke stappen 
al genomen zijn en hoe het publiek en  andere be-
langhebbende partijen bij het verdere proces zijn 
of worden betrokken.

De informatieavond vindt plaats bij Restau-
rant-Zaal De Witte Brug, Sint Anthonisweg 63 in 
 Boxmeer.

Wilt u deze avond bijwonen?  
Meld u dan aan via  
communicatie@boxmeer.nl
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Stichting Kind en Ziekenhuis
Stichting Kind en Ziekenhuis is een patiëntenor-
ganisatie voor kinderen in de medische zorg. Van-
uit het perspectief van kinderen en ouders kijkt de 
stichting hoe de zorg rekening houdt met de spe-
cifieke behoeften van kinderen.

Verpleegkundigen William en Kim met het  
behaalde Bronzen smiley certificaat
Fotografie: Maasziekenhuis

Bijeenkomst prostaatkanker
 
Op vrijdag 18 oktober organiseert de Prostaat-
Kanker Stichting samen met het Maasziekenhuis 
een middag voor mannen met prostaatkanker. Het 
thema deze middag is: Kun je met prostaatkanker 
toch een goed leven hebben?
 
Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en erva-
ringen en tips uitwisselen. De bijeenkomst staat 
ook in het teken van kennismaking met de 
Prostaat Kanker Stichting en wat de stichting voor 
patiënten kan betekenen. Ook partners en naasten 
zijn van harte welkom.
 
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in het vergadercentrum op de begane grond 
van het Maasziekenhuis (direct achter het restau-
rant). De toegang is gratis en aanmelden is niet 
nodig.
 

Kraamafdeling Maasziekenhuis 
ontvangt smiley voor goede zorg
 
De kraamafdeling van Maasziekenhuis Pantein is 
opnieuw beloond met een bronzen smiley. Daar-
mee voldoet de kraamafdeling aan alle eisen die 
de Stichting Kind en Ziekenhuis stelt aan goede 
zorg en dienstverlening op de kraamafdeling. De 
bronzen smiley is de hoogste waardering die een 
kraamafdeling kan behalen.

Gezinsgerichte zorg
In het Maasziekenhuis verblijven de  aanstaande 
ouders voor, tijdens en na de bevalling op de 
kraamsuite. Moeder en kind blijven bij elkaar en 
ook de partner is de hele dag van harte welkom en 
kan altijd blijven slapen. Moeders die borstvoeding 
willen geven, krijgen daarin begeleiding van de 
verpleegkundigen en kraamverzorgenden van de 
afdeling. Als er problemen zijn met de borstvoe-
ding helpt de lactatiekundige. Zo wordt de zorg 
om het gezin heen georganiseerd. Zoveel mogelijk 
zoals thuis.
 
Trots
De kraamverpleegkundigen en -verzorgenden zijn 
trots op het behaalde resultaat: “Elke dag zet-
ten wij ons in om de aanstaande ouders goed 
te begeleiden bij de bevalling, waarbij we zoveel 
 mogelijk aansluiten bij hun wensen. Deze smiley 
bevestigt dat de zorg rondom de bevalling in het 
Maasziekenhuis van hoge kwaliteit is. We zijn dan 
ook erg trots dat we weer de hoogste waardering 
toegekend krijgen.“

Inschrijfavonden in
gemeente Boxmeer

De komende weken worden vele woningen voor-
bereid op de aansluiting op het glasvezelnet-
werk. Dat roept nogal wat vragen op bij de inwo-
ners. Wat zijn de voordelen van glasvezel? Wat 
kost het? Hoe werkt het? Voor antwoord op al de-
ze vragen kunt u terecht bij de Glasvezelspreek-
uren in 
• Sambeek, dinsdag 22 oktober,
 De Elsenhof Torenstraat 52.
• Vierlingsbeek, donderdag 24 oktober, 
 18.30 - 20:30 Concordia Vrijthof.
• Beugen, maandag 28 oktober,
 Het Posthuis Kerkplein 1.
• Boxmeer, dinsdag 29 oktober,
 De Baronie Spoorstraat 74.
• Oeffelt, woensdag 6 november, 
 Kleppenburg Europlein 4.

Tijdens de inschrijfavonden van 18.30 tot 20.30 
uur kunt u specialisten spreken die alles weten 
over glasvezel en de diensten telefoon, televisie 
en internet. Ook over de aanleg worden de vragen 
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beantwoord. Gedurende de aanleg organiseren we 
in elk dorp meerdere glasvezelspreekuren.

Bespaar 450 euro
Wanneer je tijdens de aanleg van het glasvezel in 
uw woonplaats een abonnement bij een glasvezel-
provider afsluit, bespaart u 450 euro activatiekos-
ten. Zodra de graafploegen uit het dorp weg zijn is 
dat namelijk wel het geval. Twijfelt u nog, kom dan 
naar het glasvezelspreekuur. Samen zetten we de 
‘voors en tegens’ nog eens naast elkaar en helpen 
we u met uw keuze.

Inwoners uit Vierlingsbeek in  
musical: Jack the Ripper!

Van 30 oktober t/m 2 november presenteert 
 vereniging MusicalMakers de indrukwekken-
de musical Jack The Ripper waaraan Mandy 
Denen en Imke Baggerman-de Hont aan mee-
doen. Voor deze voorstelling wordt Cultuur-
spinnerij de Vasim, een oude fabriekshal in 
 Nijmegen,  volledig  omgetoverd naar het  koude 
en grimme  Londen anno 1888. Absoluut een 
bloedstollende hallo ween activiteit! 

Aandeel uit Vierlingsbeek
Terwijl de ziekenhuizen in Whitechapel worden ge-
sloten, groeit juist de bevolking en neemt de be-
hoefte aan zorg dus toe. Met slechts één simpele 
ingreep weten deze zusters echter wel een oplos-
sing tegen de overbevolking.

Imke Baggerman-de Hont kruipt in de voorstel-
ling in de huid van zuster Elisabeth, een rol die zo 
uit haar eigen leven is gegrepen. Mandy Denen zet 
op het toneel met fier de zorgzame en uiterst net-
te verpleegster Caroline neer. Het trio is compleet 
met Gemma de Haan uit Wijchen die de rol van 
zuster Petunia op zich neemt. Imke en Mandy zijn 
al jaren lid van de MusicalMakers. ‘‘Het is ook leuk 
om als 2 Bekse samen op de planken te staan’’, 
zegt Mandy. Mandy maakt daarnaast onderdeel uit 
van de dansgroep en als het gaat om decor, weet 
Imke weer van aanpakken. ‘‘Ik vind het erg leuk 
dat ik mag meedenken over het decor, helemaal 
terug naar het Londen van toen!’’, zegt Imke.

Het verhaal
De musical vertelt het verhaal van de meest be-
ruchte seriemoordenaar aller tijden, Jack the Rip-
per. Jack, in de geest van de Liverpoolse zaken-
man James Maybrick, is volledig in de ban van de 
vermeende ontrouw van zijn vrouw Florence en 
zoekt steun bij zijn minnares Sarah. Hij begint aan 
zijn speciale taak: James denkt door God te zijn 
uitgekozen om alle ontrouw uit de wereld te hel-
pen en maakt zijn eerste slachtoffer.
 
Onder leiding van inspecteur Abberline probeert 
Scotland Yard de dader te vinden. De politie tast 
echter volledig in het duister en na vijf moorden 
leeft heel Londen in grote angst. Inspecteur Ab-
berline is ten einde raad maar krijgt hulp uit onver-
wachte hoek van journaliste Liz Grant. Zij is vast-
beraden om de dader te ontmaskeren maar wordt 
afgeleid door Jay Abberline, de charmante neef 
van de inspecteur.
 
Een musical waarin complottheorieën, afgrijzen, 
liefde en fascinatie hand in hand gaan!

Data & locatie 
Jack The Ripper zal worden uitgevoerd van  
30 oktober t/m 2 november 2019 in Cultuur-
spinnerij de Vasim te Nijmegen. Als voormalige  
fabriekshal een zeer treffende locatie waarmee 
de mystieke sfeer van de musical volledig tot zijn 
recht komt.

Goed om te weten
Het script is geschreven door Sebastiaan Smits, 
de muziek werd gecomponeerd door Tjeerd de 
Haas. Het creatieve team bestaat uit Samantha 
Janssen (regisseur), Jarno Scholten (muzikaal lei-
der), Marga Föllings (choreografie), Iris Holtzhui-
zer, Teddie Kessler en Fraukje Kerkdijk-Otten (as-
sistentie). 

Meer weten?
Informatie over de kaartverkoop 
en tijden staan vermeld op onze 
website www.musicalmakers.nl
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U unt ook mailen naar  
pr@musicalmakers.nl.
 
MusicalMakers
MusicalMakers is in 1991 opgericht door broer 
en zus Arjan Wijnen en Henriëtte Kessler-Wijnen. 
In haar bijna 30-jarige bestaan wist de vereniging 
een semi-professioneel team op te bouwen van 45 
mensen uit met name de regio Nijmegen en het 
Land van Cuijk. MusicalMakers behoorde in 2018 
tot de laatste tien in de categorie ‘Beste ensem-
ble’, ‘Beste nieuwe musical’ en ‘Beste vormgeving/
toneelbeeld’ van de Nederlandse Amateur Musical 
Awards. Enkele succesvolle producties zijn Ketters 
geloof in Nimmegen (2018), Over de Muur (2015) 
en Malle Babbe (2013).

BRIDGEDRIVE ”HARTENTROEF 
VOOR UNICEF” IN BOXMEER

In het  Elzendaalcollege in Boxmeer wordt op 
 zondag 17 november al weer de 6e Landelijke 
 Unicef bridgedrive georganiseerd, welke wordt on-
dersteund door de Nederlandse Bridgebond. 
Unicef wil vluchtelingenkinderen steunen. Het is 
belangrijk dat kinderen in het zadel geholpen wor-
den en kansen krijgen. Daarom is het thema in 
2019: Jong Jordanië: voorbereid op de banen van 
de toekomst!

Eén van de grootste problemen in Jordanië is 
jeugdwerkloosheid. Jongeren missen de kennis en 
vaardigheden die cruciaal zijn voor een arbeids-
markt die pijlsnel verandert. Ze hebben veel te ver-
werken, of vaak jarenlang onderwijs gemist. 

Opbrengst
De opbrengst van Hartentroef voor Unicef gaat dit 
jaar specifiek naar jongeren in de vluchtelingen-
kampen van Jordanië om hen vaardigheden te le-
ren en om zich te kunnen voorbereiden op een 
studie en werk. Een verloren generatie moet voor-
komen worden. 
Daarom wil UNICEF adolescenten in Jordanië be-
reiken met innovatief onderwijs, zodat ze een ‘op-
leiding voor de toekomst krijgen.’
Welk een troef hebben wij in handen voor al die 
kinderen, als wij gezamenlijk de kaarten daartoe 
op tafel leggen.
Het Unicef Comité Land van Cuijk en Maasduinen 
organiseert in samenwerking met Bridgeclub De 
Bok in Boxmeer deze Landelijke Bridgedrive.

Deelnamekosten
Deze bridgemiddag, in combinatie met een 
goed doel, vindt plaats in het Elzendaalcollege, 
 Stationsweg 38 in Boxmeer. De inloop is vanaf 
12.30 uur. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur.
De kosten bedragen 35 euro per paar, inclusief 
koffie of thee met vlaai, één consumptie per per-
soon en hapjes tijdens het spel. Er zijn ook prijzen 
te winnen.

Aanmelding kan geschieden via mail onder  
gtwvandeven@gmail.com.

SPREUKEN EN GEZEGDEN

In de Nederlandse taal gebruiken we veel 
spreuken en gezegden om iets weer te geven. 
Al eeuwenlang. Soms kunnen we ze letterlijk 
nemen, in andere gevallen moeten we even na-
denken over de diepere betekenis ervan.

Wat heb ik aan de wijde wereld
Met een paar te nauwe schoenen

Tevreden zijn met weinig is moeilijk
Tevreden zijn met veel onmogelijk

Niets is meer waard
Dan de dag van vandaag
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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.

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

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

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 

Muntenkassa in Joffershof 
Joffershof gaat met de tijd 
mee!

Vanaf 1 januari 2020 zal er in gemeenschaps-
huis Joffershof alleen nog met munten betaald 
kunnen worden. Er zal een muntenkassa ge-
plaatst worden in de ontmoetingsruimte waar 
via pin, contactloos betalen of contant mun-
ten gekocht kunnen worden. Er is dan geen 
mogelijk heid meer om met contant geld con-
sumpties te betalen. Eventuele “oude” munten 
kunnen nog ingeleverd worden tot en met  
31 december 2019.

De winnaar geeft nooit op                                                                           
De opgever wint nooit

Succes wil niet altijd zeggen dat het goed gaat

Wat zal het een feest zijn als ieder de helft doet,
Van wat hij van anderen verlangt.

Als je over kleinigheden valt
Lig je voortdurend plat

Alles van waarde is weerloos

Met wat humor op zak
Kun je tegen een stootje

Van vriendelijke woorden slijt je tong niet

Wie andere zwart maakt
Krijgt zelf vuile handen
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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                   

 
 

 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Absurd, onvoorspelbaar, ontwapenend, hilarisch 
en hét comedytalent van 2019 volgens de Volks-
krant. Om met comedycollega Micha Wertheim te 
spreken: “Kasper van der Laan is geniaal grappig. 
Wat hij doet is razendknap en origineel en geënga-
geerd!”

www.kaspervanderlaan.nl
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus 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 13 oktober: GP JAPAN (14.00 uur)
 zondag 27 oktober: GP MEXICO (20.00 uur)
 zondag 3 november: GP VERENIGDE STATEN 
 (20.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk
initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke
Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio
sterker!

Het Fonds 
Maatschappelijke 
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, 
een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke Projecten. 
Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio 
sterker!

rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd   1 20-12-18   09:07

In de maand oktober 10% korting op 
winterbanden!

APK, onderhoud en reparatie.
in- en verkoop van alle merken 

Molenweg 1 
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020
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06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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
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B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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



19

Warme Bakker Degen

Reclame 14 t/m 19 oktober
 	Cappuccinovlaai € 11,00 
 	Extra-/dubbeldonker € 2,55 
 	4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame 21 t/m 26 oktober
 	Appelkaneelvlaai € 11,00
	 	Tarwebrood € 2,10
 	4 Krentenbollen + 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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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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

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

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

AKTIEPERIODE: OKTOBER 2019 

 

BRANDER 
MUURVERF ACTIE 


