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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 12 november 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 21 6 november 2019

Borging Vierlingsbeeks middel-
eeuws erfgoed Calvariegroep af-
gerond

In goed overleg tussen de dorpsraad en de paro
chianen enerzijds en het bestuur van de geza
menlijke parochie Maria Moeder van de Kerk 
anderzijds, heeft er met het plaatsen van een in
formatiebordje in de kerk van St. Anthonis een af
ronding plaatsgevonden met een goede en ver
antwoorde bewaring van een stuk Vierlingsbeekse 
tastbare middeleeuwse herinnering.
Zoals menigeen nog weet uit de berichtgeving 
heeft de overplaatsing veel emoties opgeroepen 
bij de inwoners van Vierlingsbeek. We zijn blij dat 
we hier enigszins in tegemoet zijn kunnen komen 
door te zorgen dat de Calvariegroep op een ver
antwoorde wijze in beeld blijft.

De borging bestaat uit twee delen,
1. De Calvariegroep wordt onder het mentor

schap van de Stichting beeldenschat Grote
kerk Venray in goede conditie gehouden door
regelmatig toezicht, onderzoek  en door daar
uit voorkomende maatregelen, zoals schoon
houden en (als dat ooit nodig mocht zijn) res
tauratie.
Hiervoor zijn de nodige contacten gelegd tus
sen de parochie en de stichting.
De groep hangt op een mooie plek links voor
in de kerk op barokke consoles (niet helemaal
stijlvast)

2. Bij de Calvariegroep is een  informatiebordje

geplaatst met daarop vermeld hoe bijzon
der de  Calvariegroep is en dat deze tot het 
 Vierlingsbeekse erfgoed behoort. 
Het eigendomsrecht behoort bij de fusie
parochie.

Op 14 oktober is het informatiebordje geplaatst 
door een afvaardiging van de dorpsraad in het bij
zijn van Pastoor van der Sluis. 

Jan Manders 15102019

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.
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Van de Redactie:

• Al heeft "Maasheggen" niet gewonnen, in 
"onze " gemeente Boxmeer was daar toch 
ruim 50 % voor!

• Per 112022 is de fusiegemeente een 
feit. Hoera: weer nieuwe plaatsnaam
borden. Na Gemeente Vierlingsbeek werd 
het Gemeente Boxmeer en strakjes dan 
Gemeente Land van Cuijk!

• De klok is verzet... donkere maand(en) 
voor Kerst.... November brengt echter 
ook spanning en plezier bij jong en 
oud: Sinterklaas en  Carnaval (Prins, 
Jeugdprins(ses)  en boerenbruidspaar).
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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.

8 nov Gryphus: cabaret; Kasper van der Laan;  
 zaal open: 20.30 uur
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
10 nov Zangvereniging Vondel:
 Vondel neemt deel aan “Concert Zonder  
 Grenzen” in Bergen lb
11 nov Dorpsraad Groeningen:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Café De Zandpoort
13 nov Organisatie STER gemeente Boxmeer;  
 Bijeenkomst toerisme bij Knillus in  
 VortumMullem
14 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov Middag Zonnebloem
16 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal  
 (uitkomen prins en boerenbruidspaar) in  
 zaal Concordia

17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:  
 Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
 Groeningen
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
22 nov CV de Keieschieters:  
 Jeugdprins(es)enbal in de Wildeman
22 nov Gryphus; vinylavond; OP LOSSE  
 GROEVEN; aanvang: 20.30 uur
23 nov Zanggroep Evergreen:
 ZEVInteractief; zaal Concordia
25 nov Regiegroep MFA:
 DORPSAVOND TOEKOMST  
 gemeenschapshuis Vierlingsbeek/ 
 Groeningen in Joffershof  
 aanvang 20:00 uur
26 nov KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
 Lindt/Kerstmarkt Aken
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
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
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  
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 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
19 t/m Goei leven beleven
21 juni
27 juni Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
27 juni Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
27 juni Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
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  
 50jarig jubileum!
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis;  
 aanvang 19.00 uur
22 nov CV de Keieschieters: Receptie
 66jarig jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest

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

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. 
bestaat 60 jaar.

In oktober 1959 werd de club opgericht door Stien 
Ewals en Miep HendriksEwals. De oprichtings
naam: G.G.D. (Gymclub voor Gehuwde Dames). 

Gehuwd zijn was toentertijd wel een vereiste. 
Waarschijnlijk als tegenhanger voor al die andere 
verenigingen. Want als men trouwde, moest men 
in die tijd het lidmaatschap van een vereniging 
 namelijk opzeggen. Destijds was voor de oprich
ting ook nog toestemming van de pastoor nodig. 
Die gaf zijn zegen en men ging sporten in de gym
zaal van de school aan de Pastoor Janssenstraat. 
Onder leiding van Wim Biestervelt gingen 23 le
den aan de slag. Gedurende het eerste jaar van 
het bestaan werden de ramen met verduisterings
papier en zwart plastic beplakt om te voorkomen 
dat mannen tijdens het gymuurtje kwamen glu
ren. Je kunt het je vandaag de dag bijna niet meer 
voorstellen….

Nu, zestig jaar later, telt onze club 22 leden waar
van er enkele al veertig jaar lid zijn. Nog steeds 
wordt er volop gesport op maandagavond in de 
sportzaal van Basisschool Laurentiushof.
De lessen worden afwisselend maandelijks door 2 
gymleidsters gegeven.
Naast het vooral sportief bezig zijn organiseert 
men jaarlijks ook een fietstochtje en een gezellig 
avondje uit.

Het jubileum wordt zaterdagavond 16 november in 
besloten kring gevierd met een feestavond in ge
meenschapshuis Joffershof.
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KLEDINGINZAMELING
20 NOVEMBER 
BASISSCHOOL LAURENTIUSHOF.

Op woensdag 20 november is de halfjaar
lijkse kledinginzameling van basisschool 
 Laurentiushof.

Tot 9.30 uur kunt U Uw oude kleding, schoe
nen, bedlinnen, gordijnen, knuffels enz.
aanleveren bij de ingang van de school.
Liefst verpakt in plastic zakken.

Van het geld dat hiermee wordt opgehaald kan 
de school extra dingen doen met en voor de 
kinderen van de basisschool. Zo zijn  bijv. de 
groepen 78 het afgelopen schooljaar naar het 
Rijksmuseum kunnen gaan.

We hopen op een grote opbrengst en danken U 
alvast, namens de kinderen van de basisschool, 
voor Uw bijdragen.

Ouderraad basisschool Laurentiushof

Beste Mensen

Zo triest. 
Goede vrienden van mijn moeder onderhouden 
het  kapelletje op de Weerd voor haar omdat ze 
het zelf niet meer kan.
Ieder jaar op de eerste zondag na 16 oktober 
wordt er een viering gehouden. Om te geden
ken dat er op die plek veel mensen uit de om
geving ondergedoken hebben gezeten in WO2 
nadat ze door de strijdende partijen uit hun hui
zen verdreven waren.
En omdat er gelukkig geen personen gedood 
zijn. 

Ieder jaar doen ze hun best om het er mooi uit 
te laten zien. Ze moeten dit doen van giften die 
tijdens de viering opgehaald worden. Zo ook 
dit jaar weer alles op orde gebracht en mooi 
aangeplant met heiplantjes, nou denk je mis
schien heiplantjes????? Ik zie geen  heiplantjes. 
Dat is dus ook het grote probleem, iemand 
heeft gemeend dat je die zomaar mee mag 
 nemen……… Waarom doet iemand zoiets….. 

Ans Nissen

Ook dit jaar komen de Sint en zijn Pieten 
 Vierlingsbeek en Groeningen bezoeken, en wel op  
17 november aanstaande. We verzamelen die dag 
op het plein tussen de kerk en de school en ver
trekken daar om 11.00 uur in een stoet naar de 
Maas waar we de Sint gaan ophalen. 

Kom je met de auto, dan graag parkeren op het 
Vrijthof. Dit om teveel drukte en kans op ongeluk
ken te vermijden. 

Kijk bij slecht weer op de site van Vierlingsbeek
Groeningen of op onze Facebookpagina “Sint in 
Vierlingsbeek en Groeningen”. Daar melden we 
dan of de tocht naar de Maas doorgaat.

Rond 11.30 uur arriveert Sinterklaas bij de pont. 
Wij wachten hem daar op. 
Met de stoet en Sint gaan we dan naar zaal 
 Concordia. In verband met de veiligheid willen we 
iedereen vragen om achter de koets met de Sint 
aan te lopen.

In de zaal vieren we voor de kinderen uit 
 Vierlingbeek een klein feestje met de Sint en zijn 
Pieten. De kleinste kinderen mogen rondom het 

podium op de grond gaan zitten en de overige 
 kinderen vooraan op de stoelen. A.u.b. de zijkan
ten zoveel mogelijk vrij laten voor de harmonie, 
maar ook voor de veiligheid.
Na afloop van het feestje mag iedereen op de foto 
met Sinterklaas.
Voor de ouders is eventueel het café geopend.

In de middag gaan Sinterklaas en zijn Pieten op 
 visite in Groeningen. Het programma met de 
 Groeningse kinderen begint om 14.00 uur in de 
Zandpoort met leuke activiteiten en om 15.00 uur 
begint het feest met Sinterklaas.

In de week van 1216 november komen de collec
tanten van het Sinterklaascomité in Vierlingsbeek 
bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor 
onze activiteiten. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Wij hopen jullie weer allemaal te zien op  
17  november!

Sinterklaascomité VierlingsbeekGroeningen

Bedankt iedereen voor het  
mooie resultaat tijdens  
Rabo ClubSupport

€  377,01

 Zangvereniging
 Vondel Vierlingsbeek
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Hoe ziet het meest ideale Gemeenschapshuis voor de toekomst van Vierlingsbeek 
en Groeningen eruit? 
Op 25-11-2019 is er een Dorpsbijeenkomst in het Joffershof waarbij we met zoveel mogelijk 
dorpsbewoners (van alle leeftijden) in gesprek gaan over het advies en plan wat we als dorp gaan 
voorleggen (via de dorpsraad) aan de Gemeente Boxmeer voor een toekomstbestendig 
gemeenschapshuis. 
Als regiegroep hebben we de afgelopen 2 maanden met vele mensen gesproken, ideeën en wensen 
geïnventariseerd en met elkaar gediscussieerd. We hebben van daaruit een advies opgesteld wat we op 
deze avond aan het dorp gaan voorleggen.  
Waarom zou je sowieso komen op 25 november? (minimaal 1 reden is overigens al voldoende!) 

o Je bent een betrokken inwoner van Vierlingsbeek of Groeningen. 
o Je bent nieuwsgierig naar het advies c.q. plan van de Regiegroep. 
o Je wilt weten wat jij (of je naasten) in de toekomst aan een gemeenschapshuis kan 

hebben in je dagelijks leven. 
o Je bent jong, oud of er tussenin en je woont (bijna) in Vierlingsbeek of Groeningen. 
o Je hebt ideeën over wat we nu en in de toekomst qua gemeenschapsvoorziening nodig 

hebben. 
o Je wilt meedenken over wat het gemeenschapshuis voor jouw vereniging of stichting 

kan betekenen. 
o Je bent geïnteresseerd in de toekomst van je woon- en leefomgeving. 
o Geen van bovenstaande punten gelden voor jou, maar je komt toch. 
o ………………………………………………………………………………………… 

 
Ken je anderen, die interesse hebben voor deze bijeenkomst? Geef het dan snel door of kom 
samen. 
Hoe meer mensen, hoe meer geluiden, hoe meer betrokkenheid! 
Wanneer: 25-11-2019  20.00u tot 21.30u 
Waar: Joffershof te Vierlingsbeek 
 
Hartelijke groet en tot 25e november  
Wouter van Dongen, Christel Nabuurs,  
Govert Ketelaars, Petro van Bergen,  
Marijn Tacken, Lisette Verploegen,  
Ron van Daal, Luc Cuijpers 
 
 

UITNODIGING 

‘Het is allemaal 
leuk en aardig , 

het duurt 
allemaal veel te 

lang en wie 
gaat dat 

betalen? Als we 
Gemeente Land 
van Cuijk zijn is 

de pot leeg!’ 

‘Ik zie het helemaal 
voor me!                               

Een MFA voor  
0-100 jarige waarin 

we kunnen 
ontmoeten, 

bewegen, leren, 
lezen, vieren, 

feesten, rouwen en 
trouwen’ 

 

‘Ik snap niet waarom er 
zo nodig iets moet 
veranderen! We 

hebben het toch goed! 
We hebben het 

Joffershof, de zaal van 
Concordia, Gymzaal, 

JOC, Gryphus, kantines 
en 

horecavoorzieningen.’ 

 
‘De schop erin, het 
hele centrum op zijn 
kop en daar iets 
moois bouwen waar 
iedereen ook nog 
over 50 jaar iets aan 
heeft. We moeten 
vooral aan de 
toekomst denken’ 

‘Ik heb 
nergens 
last van 

zolang er 
maar wat 
te doen is 

in het 
dorp’ 
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Bekse Klinkertjes organiseren 
Eurodance 2020

In het weekend van 1, 2 en 3 mei 2020 komt 
de top van de garde en showdanswereld naar 
 Nederland en wel naar De Wetteling in Venray, 
waar Dansvereniging de Bekse Klinkertjes de 
 organisatie in handen heeft van het grootste dans
toernooi van Europa: Eurodance 2020. 

Om de organisatie van dit 3daagse evenement in 
goede banen te leiden, heeft DV Bekse Klinkertjes 
hiervoor de stichting Garde en Showdanssport 
Vierlingsbeek e.o. opgericht.  

De stichting heeft tijdens Eurodance in mei 2019, 
welke in Duitsland plaatsvonden, officieel de vlag 
overgedragen gekregen van de organisatie aldaar.  

De stichting is echter al sinds januari 2019 bezig 
met de voorbereidingen. Promotiemateriaal kon 
tijdens Eurodance al worden gepresenteerd en 
sindsdien lopen de boekingen voor slaapplaatsen 
al binnen bij diverse hotels en vakantieparken in 
de nabije omgeving. 

Onlangs is de website www.eurodance2020.nl 
 gelanceerd en ook op Facebook kunt u ons op de 
voet volgen.

De organisatie van zo’n groot evenement vraagt 
niet alleen om vele vrijwilligers, maar er gaat ook 
erg veel geld in om. 

Mocht u het leuk vinden om op 1, 2 en/of 3 mei 
2020 te komen helpen, dan kunt u zich opgeven 
via info@eurodance2020.nl. 

Wellicht wilt u een steentje bijdragen aan de on
kosten. Voor een bedrag van € 30,00 kunt u al 
vriend worden van Stichting Garde en Showdans
sport e.o. Indien u hier interesse in heeft, kunt u 
dit aangeven via info@eurodance2020.nl. Binnen
kort verschijnt er ook een flyer met de nodige ge
gevens om vriend te kunnen worden.

Voor overige sponsormogelijkheden kunt u te

vens via genoemd emailadres contact met ons 
 opnemen. 

Wij hopen op een succesvol evenement, waar we 
u graag begroeten tijdens 1 of meerdere toernooi
dagen. 

Pilot Startgroep in Vierlingsbeek 
 
Spring Kinderopvang en  basisschool Lauren-
tiushof zijn onlangs van start gegaan met de 
startgroep voor peuters en kleuters. Het betreft 
een pilot tot aan de carnavalsvakantie.  

Zes peuters van peuterspeelzaal De Vuurtoren zijn 
na de herfstvakantie in de nieuwe startgroep ge
start. Op de donderdagochtend gaan zij hiervoor 
naar basisschool Laurentiushof, waar de start
groep een plek heeft gekregen in de bsoruimte 
van de jongste kinderen. Na een paar weken, wan
neer de peuters gewend zijn, komt er een aantal 
kleuters uit groep 1 bij, samen met een leerkracht 
of onderwijsassistent. De peutergroep is dus een 
combinatiegroep van peuters en kleuters en wordt 
begeleid door een pedagogisch medewerker van 
Spring en een leerkracht of onderwijsassistent van 
school. De kinderopvang is verantwoordelijk voor 
de kinderen tot 4 jaar en school voor de kinderen 
vanaf 4 jaar.   

Doel 
Belangrijkste doel van de startgroep is het ver
groten van ontwikkelingskansen voor kinderen. 
Trienêtte van den Hoogen, manager kindcentrum 
bij Spring: “Het gaat er in de startgroep om dat 
we de overgang tussen peuter en kleutertijd nog 
meer willen versoepelen en dat we kinderen in de
ze opzet meer aanbod op maat kunnen bieden, af
gestemd op hun behoeften. Zo kunnen we meer 
uitdaging bieden aan peuters die daaraan toe zijn 
en andersom kunnen kleuters aansluiten bij het 
aanbod dat we de peuters bieden.”  
Net als binnen de peuterspeelzaal wordt gewerkt 
met een erkende methode voor Vroeg en Voor
schoolse Educatie, waarbij de nadruk ligt op spe
lontwikkeling. Zo kunnen de kinderen de compe
tenties die ze hebben t.a.v. taal, rekenen, denken, 
motorische ontwikkeling en sociaalemotionele 
ontwikkeling maximaal ontplooien. 
 
Stapje verder  
Yvonne Arts, leerkracht van groep 1/2: “Alle peu
ters vanaf 3,5 jaar komen sowieso één keer in de 
zes weken op bezoek bij de kleuters. Dan kun
nen ze al kennismaken met hoe het op school er
aan toe gaat. De startgroep gaat een stapje verder. 
Uiteindelijk zien we graag dat de peuters en kleu
ters  zich vrij kunnen bewegen. Dat een peuter zelf 
kan besluiten om naar de kleuters te lopen en daar 
op zijn of haar eigen stoeltje erbij kan gaan zitten. 
Andersom geldt dat ook: de kleuters mogen ook 
meedoen bij de peuters.”  
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Evaluatie 
Aan het eind van de pilot volgt een evaluatie. Ge
keken wordt o.a. hoe de peuters zich ontwikkelen 
gedurende de periode. Startgroepen, of combina
tiegroepen, zijn niet nieuw. Zo heeft Spring in Hel
mond, samen met basisschool Mozaïek, al ruim 
twee jaar ervaring met een startgroep. Deze func
tioneert naar volle tevredenheid van alle betrokken 
partijen, waaronder ouders, de gemeente, GGD en 
Onderwijsinspectie. 

WERKGROEP:
ZORG NÚ VOOR LATER 
VOORTGANG 

Voor de zomervakantie hebben we een enquê
te over Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren in 
 Vierlingsbeek en Groeningen uitgeschreven. 
De vraag: “Ziet u mogelijkheden nu of in de  
toekomst om een bijdrage te leveren op het ge
bied van Wonen,  Zorg en Welzijn voor de oude
ren in onze dorpen?” is door verschillende mensen 
met JA beantwoord.
Tevens hebben verschillende ouderen en jongeren 
hun telefoonnummer op de enquête geschreven. 
De werkgroep heeft deze mensen telefonisch 
 benaderd met de vraag: Wat ze zouden kunnen 
betekenen voor ouderen binnen onze dorpen als 
het gaat over Wonen, Zorg en Welzijn.

Het resultaat van deze belronde is dat we zien dat 
er al veel voor ouderen gedaan wordt binnen  onze 
dorpen Vierlingsbeek en Groeningen. Ook zijn er 
veel mensen bereid om iets te betekenen voor 
 ouderen.

Harmonie  
“De Herleving” 

Beste dorpsgenoten, 

Ook dit jaar kon er door de leden van de 
 Rabobank gestemd worden  om geldmiddelen te 
verdelen  over de verenigingen en stichtingen die 
zich hebben aangemeld voor de Rabobank Club
kas Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 
Ook  Harmonie De Herleving had zich  inge
schreven voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Wij  zijn erg blij met het resultaat van € 1.078,84 
dat deze campagne voor De Herleving heeft opge
leverd.
Dank aan allen die hun stem aan onze muziek
vereniging hebben gegeven.

Bestuur van Harmonie De Herleving.

De komende tijd gaat de werkgroep het aanbod 
in kaart brengen. Tevens gaat zij in overleg met 
 andere organisaties in onze gemeenschap om te 
kijken of er structuur en uitbreiding in het aanbod 
gebracht kan worden. 
De verwachting van de werkgroep is dat als de 
 zaken wat transparanter zijn, er meer senioren 
hun vraag voor hulp stellen aan mensen in hun 
 omgeving. 
Zo kunnen we er samen aan bijdragen dat de 
leefomgeving voor de ouderen in Vierlingsbeek 
en Groeningen aangenaam blijft, waardoor  deze 
 ouderen er langer zelfstandig kunnen blijven 
 wonen. 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de werk
groep of denkt u: ”Nu ik kan en wil ook wel iets 
 bete kenen voor senioren binnen onze gemeen
schap”, neem dan contact op met Margriet  
Verheijen 06  38 15 48 92, de voorzitter van de 
werkgroep. 

Rabo ClubSupport 2019  
succesvol voor KBO.

Dankzij de vele stemmen van Rabobank leden 
op KBO Vierlingsbeek/Groeningen is de  Rabo 
 ClubSupport zeer succesvol verlopen voor de 
KBO. Het mooie bedrag van € 1983,67 is het 
prachtige resultaat. Hartelijk dank voor de 342 
stemmen, die de KBO mocht ontvangen. De KBO 
gaat dit bedrag gebruiken om het jaarprogram
ma voor 2020 wederom aantrekkelijk te maken! 
Hierbij wordt tevens gedacht aan een elektro
nisch  dartbord, het aanschaffen van voetbal
tenues voor het Wandelvoetbal, veiligheids
hesjes voor de deelnemers aan de fietstochten, 
de  traditionele  Kerstviering en diverse doe en 
beweeg activiteiten.
Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij  alle 
 stemmers bij de Rabo ClubSupport op KBO 
 Vierlingsbeek/Groeningen.
Nogmaals, hartelijk dank daarvoor!

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 8 en 22 november. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof
 maandag en donderdagmorgen: 
 dinsdag woensdag en vrijdagmiddag 
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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
0485573183

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

Info 632028

Voor meer info kijk  
op onze website:  
www.kbovierlingsbeek.nl

KBO herdenkt Bevrijding  
Vierlingsbeek / Groeningen
 
Donderdagmiddag 24 oktober hebben bestuur en 
leden van KBO Vierlingsbeek/Groeningen op een 
mooi manier de dagen rondom de bevrijding her
dacht, nu 75 jaar geleden. Uit volle borst werd de 
middag ingezet met het Nederlands Volkslied; het 
Wilhelmus.
Jan Hendriks van “Stichting De Oude Schoenen
doos” legde de situatie uit van het gebied rondom 
Vierlingsbeek en Groeningen. Waar in “HET VER
BODEN GEBIED” de plaatselijke bevolking van 
huis en haard verdreven werd zonder iets te mo
gen meenemen. De zwart/wit foto’s van toen doen 
ons denken aan huidige televisie beelden van 
oorlogs gebieden over de hele wereld. Gruwelijk 
wat onze ouders meegemaakt hebben. 
Hierna las Ben Pijls voor uit eigen werk, een 

dagboek, uitgegeven en gepubliceerd in  eigen 
 beheer. Ervaringen van een jongen, opge
schreven in  angstige, spannende oorlogsdagen. 
Zijn oorlogs ervaring dat hij met ouders en fami
lie moest  evacueren met enkel 2 kruiwagens als 
vervoer middel met daarin het kleine babyzus
je en wat voorraad luiers en ander noodzakelijke 
 kleding. Ben omschreef in zijn dagboek hoe zowel 
 Duitsers als  eigen landgenoten omgingen met de 
 medemens. 
Een aangrijpend en zeer persoonlijk verhaal. 

Als laatste spreker vertelde Tonie Ebben o.a. over 
zijn museum, “Van postzegel tot tank”, welke 
boordevol oorlogstuig ligt.
Tonnie probeert nog dagelijks gevonden voorwer
pen te rubriceren en daardoor het verloop van de 
oorlog in kaart te brengen. Vanmiddag doet hij een 
oproep bij de aanwezigen om alle voorwerpen die 
links en rechts nog op zolder of in de grond liggen, 
naar hem toe te brengen, zodat hij weer een tipje 
van de oorlogssluier kan oplichten. 

Een herinnering aan de oorlog van Jos en  
Wilma van Boekel voor het museum.

75 jaar vrijheid…….
Dit moeten wij blijven gedenken en waarderen!
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Rabobank leden, bedankt!

Het bestuur en vrijwilligers van het JOC  willen 
alle Rabobankleden bedanken die op ons ge
stemd hebben bij het Fonds Rabobank Club
support.

Wij hebben het bedrag van €1160,04 ontvangen 
van de Rabobank, en dat was niet mogelijk ge
weest zonder uw stem(men)!

We gaan dit bedrag gebruiken voor de aankoop 
van een nieuwe houten FSC picknicksets voor 
gebruik op het achterterrein van ons gebouw.

Nogmaals bedankt voor uw steun.

Tonnie heeft nog enkele vragen over  
gebeurtenissen in de oorlog in Vierlingsbeek.
Mocht u op onderstaande vragen een antwoord 
hebben, dan kunt u mailen naar:
info@vanpostzegeltottank.nl
1. info over Leonardus ( Lei) Thijssen, in 
zijn verzetstijd met Antoon schrader/ Lei Derks
2. Info over een vliegtuigtuig, een  
Amerikaanse jager, die in het Makkenveld ge
crasht zou zijn bij De koepad /Sleijbergweg.
3. Info over een Engels Humber  
verkenningsvoertuig, dat op een mijn is gelopen 
en verongelukt. De locatie is onbekend. Wie 
weet waar het was. Het voertuig had de naam  
TO BERLIN.

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

Rabo ClubSupport
Wij willen al onze stemmers bedanken voor

het fantastisch bedrag van € 1229 ,64

Wij zijn er zo blij mee en
zullen het heel goed besteden

Bedankt allemaal

Namens al onze vrijwilligers

De uitslag van de Zonnebloemloterij is terug te 
vinden op de website van de Zonnebloem.

www.zonnebloem.nl

Wilt u uw (klein)kinderen verrassen met een be
zoek van onze eigen Sinterklaas en zijn Pieten? 
Sint heeft in zijn overvolle agenda toch nog twee 
dagen gevonden om bij u aan huis te komen.

Hij is beschikbaar op zaterdag 23 november 
tussen 14.00 en 19.00 uur en op zaterdag 30 
 november tussen 14.00 en 19.00 uur.

Heeft u interesse? Stuur dan voor 10 november 
een berichtje naar het Sinterklaascomite! 
Ons emailadres is  
sintvierlingsbeekgroeningen@gmail.com 
Zet in de mail de voorkeurstijd, het bezoekadres 
en hoe lang u Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek 
wilt hebben.

De kosten zijn 25 euro per kwartier. Dit is  
inclusief Sinterklaas, Pieten en strooigoed.
Wij nemen na 10 november contact met u op  
over de definitieve planning.

Sinterklaascomite Vierlingsbeek en Groeningen

FLESSENACTIE

Elk jaar nemen de kinderen van Groep 8 af
scheid van elkaar, tijdens een georganiseerde 
reis naar de Efteling. De school is daarmee ge
stopt.
Als ouders van kinderen in Groep 8 willen wij 
deze traditie blijven voortzetten.

Om de reis gedeeltelijk te bekostigen, gaan 
de kinderen op ZATERDAG 4 JANUARI 2020 
in  Vierlingsbeek en Groeningen tussen 10.00 
en 12.00 uur langs de deur om uw lege statie
geld flessen/kratjes op te halen. U mag deze die 
dag ook zelf afgeven tussen 09.00 en 12.00 op 
het Vrijthof. Wij hopen dat u uw lege statiegeld 
 flessen / kratjes van de feestdagen voor onze 
kinderen bewaard.

Alvast dank voor uw medewerking,
Namens de kinderen van groep 8.
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www.vierlingsbeek-groeningen.nl of kijk op onze Facebookpagina

Zondag 17 november

Intocht 
Sinterklaas

Sinterklaas
in Vierlingsbeek
en Groeningen

Bij twijfelachtig weer... 
kijk op de website

of op facebook!

Vertrek 11.00 uur 

vanaf het plein bij school naar de Maas.

Daarna naar Concordia.
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Digitale inzage dossier voor  
patiënten Maasziekenhuis 
Pantein

Vanaf 4 november 2019 is voor alle patiënten van 
het Maasziekenhuis Pantein het patiëntenportaal 
MijnPantein beschikbaar. Via  
www.MijnPantein.nl kunnen patiënten inloggen om 
hun (medische) gegevens te bekijken. Denk aan 
uitslagen, radiologie verslagen, specialistenbrieven 
en medicatie gegevens. In de loop van 2020 start 
de uitbreiding van MijnPantein, zodat ook cliënten 
van Thuiszorg & Zorgcentra Pantein in MijnPantein 
kunnen inloggen.
Met MijnPantein realiseert het Maasziekenhuis 
Pantein een belangrijke zorgvernieuwingsstap. 
Dankzij de digitale inzage wordt het voor patiën
ten een stuk gemakkelijker om informatie van het 
ziekenhuis te raadplegen. De gegevens zijn 24 uur 
per dag beschikbaar. Zo kan een patiënt zich goed 
voorbereiden op een gesprek met de specialist en 
is deze beter geïnformeerd  over de eigen gezond
heid. Uiteraard is de toegang tot de digitale in
formatie goed beveiligd. Om te kunnen inloggen, 
heeft de patiënt een DigiD met SMS
controle of DigiDapp nodig. Vanaf  
4 november staat uitgebreide  
informatie en een inloginstructie  
op www.mijnpantein.nl

Studio Soetendaal meer dan  
een broodje frikandel

Een broodje kroket of, indien de speler daar meer 
trek in heeft, een broodje frikandel. Dat is wat de 
voetballers van Volharding krijgen voor hun inzet. 

Het frietvet werd de
ze avond in kantine 
De Soeten Inval van 
de Vierlingsbeekse 
voetbalclub echter 
ook gebruikt om 
alle gasten van het 

eerste voet
balcafé op 
een ludieke 
Volhardingmanier 
te bedanken voor hun komst. Vooral PSVicoon 
en huidig assistenttrainer van VVVVenlo Luc Ni

lis kon zijn lach niet onderdrukken toen hij na zijn 
interview een broodje frikandel op een dienblad 
kreeg aangeboden. “Lekker. Daar doe ik het voor.” 
Door Ron Koenen
Te gast in het voetbalcafé, een kruising tussen 
de tvprogramma’s Voetbal Inside en De Wereld 

Draait Door, 
met muziek 
van de Vier
lingsbeekse 
Danny Vera 
Ger Joos
ten, waren 
naast  Nilis 

wereldreiziger  René 
Meulensteen (hui
dig assistent van 
bondscoach Gra
ham Arnold bij 
het Australi
sche voetbalelftal, oudManchester Unitedtrai
ner en oudspeler van Volharding) uit Beugen, de 
 Vierlingsbeekse scheidsrechter en oudjeugdspe
ler van de club Pol van Boekel en tonprater An
dy Marcelissen uit Raamsdonkveer. Tevens droeg 
oudVolhardingspeler Wim Moorman uit Horst 
een column over een oude teamfoto uit 1924 (en 
meer) voor en was in het programma ook ruim
te gemaakt voor de rubriek Op de massagetafel, 
met in de hoofdrol huidig Volharding 1aanvoerder 
Mark Blenckers, een ode van René Franssen aan 

Volharding
icoon Toon 
Baltissen uit 
Maashees en 
een terugblik 
met en over 
het legendari
sche achtste 
team van Vol

harding, dat 27 jaar 
geleden al zijn twintig 
competitiewedstrij
den won en daarmee 
clubgeschiedenis 
schreef. 
 Alle gasten die op 
het podium versche
nen, hadden een link 
met Volharding. Zelfs Nilis, want een paar weken 
terug speelde de Belgische oudtopvoetballer sa
men met DEV Arcen 4, het team waarin ook zijn 
boezemvriend Stan Valckx speelt, een oefenduel 
met Volharding 5. En Andy Marcellissen gebruikt 
de Volhardingsjaal die hij eerder kreeg tijdens een 
sponsorclubavond, ook bij buutoptredens bij an
dere voetbalclubs. “Dan zit de stemming er altijd 
meteen in”, vertelde hij na afloop met een knip
oog. 
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Berichten uit het veld

Op een maandag in oktober werden we uit
genodigd om appels en stoofperen te gaan 
 plukken in de hoogstamboomgaard aan de 
 Burggraaf. In het voorjaar hebben we hier ook 
snoeiwerkzaamheden verricht. Mede door de  
warme zomer was er veel fruit. Bij thuiskomst ben 
ik meteen aan de slag gegaan om de stoofperen 
te verwerken. Terwijl ik bezig was met het schillen 
van de peren, zag ik plotseling in het noordoosten 
hoog in de lucht een aantal stippen verschijnen. 
De stippen draaiden rondjes en kwamen langzaam 
dichterbij. Snel zette ik de peren opzij en rende 
naar binnen om mijn verrekijker te pakken. In  
eerste instantie zag ik een grote groep Buizerds 
die op thermiek naar het zuiden zweefden. Maar 
iets hoger in de lucht, boven de Buizerds, ontdek
te ik ook nog vijf Rode Wouwen, herkenbaar aan 
hun lange diep gevorkte staart en hun lange vleu
gels.
Verder hebben Rode wouwen een vrij lichte kop 
en een diep roodbruine borst en buik met donkere 
strepen. De ondervleugels zijn tamelijk donker. Van 
onze buurlanden is Duitsland verreweg het be
langrijkste rode wouwenland en regelmatig steken 
ze dan ook de grens over. Rode Wouwen over
winteren vooral in zuidelijk europa.
Dit was dus typisch zo'n dag en tijdstip waarop 
roofvogeltrek goed te zien is. Op een gegeven mo
ment was de oostelijke hemel gevuld met naar het 
zuiden trekkende roofvogels. Het was een gewel
dig schouwspel en het maakte mij blij om dat te 
mogen zien.

Rode Wouw

Ik besloot om snel mijn schilwerk af te maken zo
dat ik nog voor het donker op de fiets naar de 
Maasheggen kon. Zo gezegd, zo gedaan.
Op een geoogste maïsakker aan de Klaphekken 
ontdekte ik al snel een grote groep  Brandganzen. 
Ze zijn eigenlijk nooit echt weggeweest deze 
 zomer, maar de kleine groep die hier is blijven han
gen was nu veel groter. Na enig speurwerk ont
dekte ik ook een groepje Kolganzen en een paar 
Toendrarietganzen. De voorhoede van de grote 
groep, die hier elk jaar overwintert, was dus al ge
arriveerd. Ze moeten al vroeg vertrokken zijn uit 
hun broedgebieden in het hoge noorden. Zou dat 
een strenge winter voorspellen?

Ton van den Berg

Het voetbalcafé onder de noemer Studio Soeten
daal, een verwijzing naar het sportpark van Vol
harding, was met ruim 200 bezoekers stijf uitver
kocht. Vlak voor 
het eindsignaal 
werd een van 
de organisato
ren en dé initi
atiefnemer van 
Studio Soe
tendaal, schei
dend jeugd
voorzitter Ron 
van 

Daal, door het 
bestuur be
noemd tot ere
lid. Niet al
leen vanwege 
de organisatie 
van het voet
balcafé, maar 
vooral vanwe
ge zijn jaren

lange verdiensten als voetballer en bestuurslid van 
de vereniging. Het was voor alle de aanwezigen 
de kers op de taart van een vlekkeloos verlopen 
vuurdoop van Studio Soetendaal. 

De organisatie buigt zich binnenkort over de vraag 
of er een tweede editie komt. “We hebben vrijdag
avond en zaterdag ontzettend veel positieve re
acties ontvangen en die waardering geeft ons na
tuurlijk energie”, zegt Ron van Daal, die samen 
met Ad Baltussen de presentatie van het voetbal
café voor zijn rekening nam . “De mix van absolu
te topgasten met prachtige anekdotes, items met 
lokale clubhelden en een loterij met persoonlij
ke attributen van de drie hoofdgasten, sprak het 
publiek duidelijk aan. Dat was precies onze be
doeling. ’Dit is niet te overtreffen’, hebben we vrij
dagavond heel vaak gehoord. Maar ja, als oud
voetballers laten wij ons graag uitdagen. Tijdens 
de avond zelf en direct na afloop ontstonden bij 
ons alweer de eerste ideeën voor een mogelijke 
nieuwe editie. Dus wie weet…”

Nachtmis in de Groeningse kapel

Kerstavond zal er in de kapel in Groeningen 
weer een nachtmis worden gehouden. Deze zal 
traditioneel worden opgeluisterd door het Groe
nings Koor.
Aanvang 22.30, voorganger is de gildepriester 
Ruud Willemsen.
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aan
wezig te zijn. Intenties voor deze eucharistievie
ring kunnen worden aangevraagd bij mevr. M. 
Hubers, telefoon 0478631222.
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Museum in het donker  
komt terug!

Na het grote succes van vorig jaar, gaat Oorlogs
museum Overloon ook dit najaar in de avonduren 
weer open voor publiek. Dit maal kunnen bezoe
kers meeleven met drie waargebeurde verhaal

lijnen rondom ‘de Slag bij Overloon’. Op 8, 9, 15, 
16, 22 & 23 november komt het museum in de 
avond tot leven en wordt letterlijk in een ander 
licht gezet.

Hannie, Bob & Karl
Er staan drie personages en daarmee ook drie ver
halen centraal tijdens deze avonden. Waargebeur
de verhalen van gewone mensen die allemaal op 
zeker moment betrokken raakten bij de Slag bij 
Overloon.

Hannie maakte als achtjarig kind de Slag bij 
 Overloon mee. Terwijl bijna heel Groeningen eva
cueerde bleef zij met haar familie thuis en ver
schanste zich in de schuilkelder met veertien per
sonen.
Bob Dare kwam als jonge Britse soldaat in  juni 
1944 aan land op Gold Beach in Normandië en 
vocht zich hierna een weg door Europa. In de 
herfst van ’44 kwam hij met zijn Churchill tank aan 
in Overloon, daar veranderde zijn leven voorgoed.
De Duitse Karl Schipper werd als tiener al uitge
zonden naar o.a. Griekenland, Afrika en Frank
rijk. Via allerlei omwegen kwam hij uiteindelijk in 
 Nederland terecht. Zijn tijd in Overloon stond in 
schril contrast met zijn belevenissen in de jaren 
daarvoor.

Hoe vergaat het deze drie personages tijdens de 
Vergeten Slag bij Overloon?

Bezoekers komen erachter tijdens “Museum in het 
Donker”. Door meeslepende vertellingen, bijzon
dere authentieke beelden, videoprojecties en le
vensecht reenactment worden ze op indringende 
wijze onderdeel van deze verhalen.

Stampottenbuffet
“Museum in het Donker” is te bezoeken op zes 
avonden in november. Ook kan er door bezoekers 
eventueel vooraf een lekker stampottenmaaltijd 
worden gegeten. Voor belangstellenden zijn  
kaartjes voor deze avonden  
te koop via de website van  
het museum en ook via  

www.museuminhetdonker.nl.

Veelbelovende voordrachten voor 
de Dr Peelenprijzen 2019!

Tot afgelopen 1 oktober konden inwoners van 
de gemeente Boxmeer voordrachten indienen 
voor de Dr. Peelencultuurprijs of de Dr. Peelen 
Stimulerings prijs. Dit jaar is er een record aantal 
voordrachten binnengekomen bij de commissie. 
Maar liefst 21 verschillende voordrachten en niet 
onbelangrijk: ook de kwaliteit van de inzendingen 
is weer hoog. 

Hoe nu verder?
Voorzitter van de commissie Wally  Bastiaanssen: 
“De maand oktober staat in het teken van het 
beoordelen van de voordrachten, waarna de 
 nominaties in november bekend worden  gemaakt. 
Als commissie zijn wij erg blij met het  hoge  aantal 
voordrachten en we gaan dan ook een  uiterst 
zorgvuldig afgewogen advies geven aan de 
 Burgemeester en Wethouders.” 

Uitreiking
Terwijl de commissieleden zich buigen over de 
voordrachten, is een werkgroep bezig met het 
vormgeven van de uitreikingsavond. Wie de win
naars zijn van de Dr. Peelencultuurprijzen wordt 
namelijk bekend gemaakt op zaterdag 11  januari 
2020 in de Weijer tijdens een avondvullend pro
gramma met veel aandacht voor cultuur uit de 
 gemeente Boxmeer. De avond is vrij toegankelijk 
voor alle inwoners. Noteer de datum alvast in de 
agenda!
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VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019
AANVANG 19.11 UUR

CAFE-ZAAL “DE WILDEMAN”

JEUGD-

PRINSENBAL
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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 
Comedy train en inmiddels is hij een vaste waar
de binnen dit fameuze collectief. Tijdens het Leids 
Cabaret 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  logica 
die hij tot absurde proporties doorvoert. Daarmee 
neemt hij ons mee naar een andere wereld. Zijn 
wereld! Een labyrint, want we tuimelen van de ene 
in de andere dagelijkse situatie waarin niets is wat 
het lijkt.”

Absurd, onvoorspelbaar, ontwapenend, hila
risch en hét comedytalent van 2019 volgens 
de  Volkskrant. Om met comedycollega Micha 
 Wertheim te spreken: “Kasper van der Laan is ge
niaal grappig. Wat hij doet is razendknap en origi
neel en geëngageerd!”

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

vrijdag 22 november > vinylavond > OP LOSSE 
GROEVEN met DJ’S GER JOOSTEN & KOEN 
KLAASSEN + DJ’S HAN DE GROOT, MAARTEN 
SCHAEFFERS & FRANK REIJNDERS + DJ’S 
JACO & MARK NABUURS
Vinyl is weer helemaal terug van nooit wegge
weest.  Alle reden om de pickup weer van zol
der te halen en een paar liefhebbers uit te nodi
gen om thuis in de platenkast te gaan snuffelen. 
Zie hier het concept van Op Losse Groeven, een 
avond vol krakende platen, mooie hoezen, 33 en 
45 toeren, jeugdsentiment, oude en jonge hip
sters, beminnaars en (amateur) dj’s met een liefde 
voor muziek. Ger Joosten, Koen Klaassen, Han de 
Groot, Maarten Schaeffers, Frank Reijnders, Jaco 
en Mark  Nabuurs zijn de vrienden van het vinyl die 
de uitdaging hebben aangenomen en allemaal een 
kist vol zwart goud hebben meegebracht. Het re
sultaat is een ratjetoe aan popmuziek: 60’s, 70’s, 
80’s, 90’s, zero’s, ten’s, rock ‘n’ roll, blues, hard
rock, classic rock, punk, new wave, hiphop, reg
gae, ska… Van Led Zeppelin via Conny Francis 

OP DE TÔFFEL WEER IN DE 
PRIJZEN BIJ RABO CLUB  
SUPPORT!

Op maandag 21 oktober jl. was in de Schouwburg 
te Cuijk de uitslag van Rabo Club Support. En ook 
Op De Tôffel is hierbij weer in de prijzen geval
len. Dankzij een geweldig aantal stemmen is het 
prachtige bedrag van 1641,46 euro tot stand ge
komen.

En daarom willen we alle mensen die hun 
stem(men) aan Op De Tôffel hebben gegeven 
graag bedanken. We voelen ons wederom zeer 
gewaardeerd en gesteund. En dankzij dit mooie 
bedrag kunnen wij tenten aanschaffen. Tenten die 
gebruikt gaan worden achter de podia (voor het 
opbouwen en afbreken van apparatuur van arties
ten) en bij de ingangen van het festivalterrein. 

Dank jullie wel!

Bestuur Stichting Op De Tôffel
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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                   

 
 

 

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

naar Kings Of Leon, van Herman Brood via Toon
tje Lager naar Fats Domino en van U2 via Wolfmo
ther naar Zangeres Zonder Naam. En weer terug 
natuurlijk. Zonder twijfel wordt dit een heerlijk feest 
der herkenning. Vanaf half negen gaat de naald in 
de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen nadert zijn einde en de strijd om de 
titel is gestreden. Wat natuurlijk nog wel spannnd 
blijft is de strijd om de winst in de Gryphus Formu
le 1 Pool. En er staan nog mooie races op de rol. 
Kan onze Max nog een deuk in het pakje boter rij
den? We zullen het zien want ook de laatste GP’s 
‘van dit seizoen worden op een grootbeeldscherm 
vertoond. Wij gaan er nog eens goed voor zitten. 
En U?
 zondag 17  november: GP BRAZILIE 
 (start: 18.00 uur)
 zondag 1 december: GP ABU DHABI  
 (start: 14.00 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

NU BIJ ONS VERKRIJGBAAR: KLEINMEUBELEN!

GORDIJNEN • VLOEREN • RAAMDECORATIE • KLEINMEUBELEN
KLEUR-  & INTERIEURADVIES

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.

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

� adverteren
doet verkopen
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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! 

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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



19

Warme Bakker Degen
Maandag 11-11
 	Worstenbroodjes € 1,11

Reclame 11 t/m 16 november
 	Kruimelvlaai € 7,75 
 	Zonnebrood € 2,55 
 	8 Bolbroodjes + 1 gratis

Reclame 18 t/m 23 november
 	Appelvlaai € 7,75
	 	Volkorenbrood € 2,10
 	8 Zachte bolbroodjes + 2 gratis

Irenestraat 2  5825 CB Overloon
 Tel.: 0478641214  www.bakkerijdegen.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637























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
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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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

 

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

 

 
 

 
 
 
 
 

 

NIEUW ASSORTIMENT 

HG PRODUCTEN 
HG PRODUCTEN 

Gehele assortiment te bestellen bij ABC! 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Zoekt u nog kantoorruimte of 
ruimte voor een studio.

We hebben op een leuke locatie nog 
kantoor en opslagruimte over.

Bel voor info: 0622201989


