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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

3 november 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 21           28 oktober 2015

Wie wordt de nieuwe hoogheid van De Keieschieters?

Prinsenproclamatie in teken van Muppetshow 

Statler en Waldorf: wie kent ze niet van populaire televisieserie De Muppetshow? Tijdens de voor-
stelling op de bühne bevinden ze zich samen in de loge op het balkon, van waaraf ze tijdens iedere 
aflevering regelmatig op een ironische manier kritiek leveren op het optreden van de artiesten in het 
Muppet-theater. 

De Vierlingsbeekse versies van 
Statler en Waldorf zijn op 
zaterdag 14 november tijdens de 
prinsenproclamatie in zalen-
centrum Concordia te gast. 
Zij geven tijdens het ludieke 
programma hun ongezouten 
mening over de kandidaten die 
zich voorstellen als kandidaat 
voor de prins van het 
Keieschietersriek.

Het programma begint met het 
aftreden van prins Rick I, die 
vervolgens met veel ceremonieel 
wordt opgenomen bij de APK. 
Daarna wordt langzaam, via een 
programma vol sketches, toege-
werkt naar het hoogtepunt van 
de avond:  de presentatie van de 
nieuwe hoogheid van carnavals-
vereniging De Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen. 
Of Miss Piggy, Kermit de Kikker, 
Gonzo, Fozzie en de chaotische 
Zweedse chef-kok ook aanwezig 
zijn op de prinsenproclamatie, is 
nog in nevelen gehuld. 

Duidelijk is wel dat de organisatie 
er weer in is geslaagd om een 
programma in elkaar te timmeren
dat klinkt als een klok. 
Om 23.11 uur (11 over 11) komt 
de nieuwe prins uit, de deuren 
van de zaal gaan open om 
20.30 uur. 
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AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
29 okt KBO: Excursie
31 okt Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
31 okt Gryphus: Duitse avond; Biergarten Fest;  
  aanvang: 21.00 uur
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraads-
  vergadering aanvang 20.00 uur in 
  Joffershof
6 nov Gryphus: Cabaret: Jochen Otten; 
  Overwegend Droog (try-out); 
  zaal open: 20.30 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te  
  Groeningen
11 nov VOVG: Rayonavond
13 nov Gryphus: TALENTENTUIN: LARS REEN  
  + CONDOR + END OF AUTUMN + 
  DJ BART; zaal open: 20.30 uur
14 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
16 nov VOVG: Lezing door de Hartstichting 
  in de Vier Linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
20 nov CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
21 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht,
  Organisatie Fietsgroep Frans Thijs 
  Vierlingsbeek; start vanaf 12.00 uur tot  
  13.30 uur
22 nov Herberg Thijssen: sinterklaasfeest
27 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 13.30 uur
28 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!

1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraads-
  vergadering aanvang 20.00 uur in 
  Joffershof
11 dec Gryphus: Cabaret: Max van den Burg;  
  Amok; zaal open: 20.30 uur
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te  
  Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
19 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer 
  bellen.
19 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
26 dec Gryphus: Wandelclub: 
  KERSTWANDELING
27 dec Gryphus: Talkshow: UUT UT KÕPKE   
  VAN JEU;  zaal open: 19.30 uur
2016:
8 jan Gryphus: quiz: Witte Gei’t?
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan Gryphus: Darts: The Gryphus Open
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 t/m 9 febr CARNAVAL
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith; 
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265  Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de Meeberg;  
  Er Mag Gedanst Worden (try-out)
  zaal open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
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28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen  
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Vieringen 
en 
intenties 

          
oktober -

 november:
31 oktober: 
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Allerheiligen viering mmv. Groenings Koor en 
Gilde.
Intenties: overl. ouders Elbers-v.d. Cruysen, Toos 
en Dries v.d.Bosch- Elbers, Thij de Hoog en zoon 
Martien, Wim en Anthonet Jacobs-Haanen, Chris 
en Maria Evers-Poels, René Evers, Antoon en 
Frida Verdijk-v.d.Berg en Ineke, Mien Verhofstad 
en overl. fam. Verhofstad, Harrie Kessels, overl. 
ouders Van Sambeek-Elbers, Toon Raafs, overl. 
ouders Piet en Mina Sommers-Hermens en zoon 
Piet, overl. fam. Willems-v. Dommelen, Wim Ermers 
en overl. fam, Kevin van Dieten, overl. ouders 
Bouten-Rühl en Jan, Sjang Jansen, Harrie Cremers, 
Jan Jans en overl. fam Jans en overl. fam. De 
Groot, overl. fam. Van Kempen-Jacobs, overl. fam. 
Evers-Deenen, overl. fam. Schoofs-Cremers, overl. 
ouders Martien en Mien Verbeeten-v.d.Bergh, Bert 
en Betsie Janssen-Heyl, Jeu en Mien Geurts-Thie-
sen, Gerrit en Riek Elbers-Stiphout, Martien 
Hendriks, Marinus Hendriks.

1 november:
14.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: Allerzielenviering 
met aansluitend tocht naar kerkhof en zegening 
van de graven.

3 november:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

10 november:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

14 november:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering

15 november:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

17 november:
19.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

21november:
19.00 uur: Kerk Maashees: eucharistieviering

22 november:
10.30 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

Intenties: 
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van een intentie zijn € 10.-

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Gêf ’t Dûr:

Beek an Tôffel
 
‘ Lekker samen eten in de 
huiskamer of keuken’ 
7 november 2015
Aanvang: 19.00 uur
 

De koks van Gêf ut Dûr bereiden op 7 november 
2015 weer een diner op diverse locaties in 
Vierlingsbeek en/of Groeningen.
Gezellig samen eten met vrienden en/of dorpsge-
noten in huiselijk sfeer.
We hebben ook weer enkele nieuwe enthousiaste 
hobbykoks in ons team die klaar staan om gasten 
in hun eigen huiskamer/keuken te ontvangen.
Bij deze nodigen we je uit om je hiervoor aan te 
melden via:
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr.
Je kunt het diner ook als een cadeaubon aanbie-
den.
Na aanmelding ontvang je enkele dagen vooraf-
gaand de locatie-gegevens.
Geef je snel op want vol is vol!

Groet team en koks van Gêf ’t Dûr.
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 Carnavalsvereniging  “de Keieschieters” Vierlingsbeek – Groeningen 

www.dekeieschieters.nl 

 NIEUW…NIEUW…NIEUW…NIEUW…NIEUW… 

Keieschieters en Keieschieterinnekes van Vierlingsbeek en Groeningen 
 uit groep 7 en 8 

DE STRIJD DES HEERDERS VAN HET 
JEUGD KEIESCHIETERS RIJK 

2015/2016 

gaat beginnen!! 

Op vrijdag 20 November 2015 in café/zaal de Wildeman gaan we met een totaal nieuwe 
opzet de jeugdprins of prinses kiezen. Hij of zij zal via een QUIZ de nieuwe Heerser van 
ons Rijk worden! 

Heb je interesse om dit jaar de carnaval te vieren als jeugdprins(es), jeugdraad, 
prinsengarde of nar, geef je dan snel op.

    Vul dan de opgavelijst in en geef deze af in een gesloten envelop bij; 

Grotestraat 120  Vierlingsbeek 
Luciastraat 21    Vierlingsbeek 
Achter de heuf 1     Vierlingsbeek 
Kreupelstraat 10     Vierlingsbeek 
Arnoud van Gelderstraat 4  Vierlingsbeek 
Heihoekscheweg 8               Vierlingsbeek 
Hattertweg 1    Vierlingsbeek 

-of je stuurt een mail naar jeugd@dekeieschieters.nl met alle gegevens.

  Doe dit zo snel mogelijk en zeker vóór zondag 18 Oktober a.s. 
    Als jij je opgeeft voor jeugdprins(es) laat je ouders dan even een handtekening op  
    het strookje zetten.  
    Degene die er vorig jaar ook bij waren en er opnieuw bij willen zijn moeten nu ook 

weer gewoon een strookje inleveren.  
 We gaan ook dit jaar weer proberen iedereen die zich opgeeft te plaatsen.

    Dus…vul snel in en samen met jullie maken we er een kei-gezellige carnaval van. 
    We vragen een tegemoetkoming in de reinigingskosten van kostuums 15,00 euro per lid. 

  De Jeugdleiding 
   Carnavalsvereniging “de Keieschieters”   
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Opgave Jeugdcarnaval 2015/2016

Duidelijk in blokletters schrijven, let op hoofdletters bij het mailadres

Naam:  _______________________________________________________ groep:   __________________________

Adres: ______________________________________________________________

Telefoonnr.: ________________________________________________ Mobielnr.:   __________________________

Mailadres(alleen van een ouder): _______________________________________

Handtekening ouder: _________________________________________________

LET OP voor prins(es), nar, prinsegarde 2 keuzes verplicht 

Keuze

…................e  O     wil graag jeugdprins(es) worden.

…................e  O     wil graag bij de prinsegarde.

…................e  O     wil graag bij de jeugdraad.

…................e  O      wil graag nar worden.

Voor opgave als prins(es) willen wij graag van jou weten wie je als adjudant kiest.

Naam adjudant(e): ______________________________________________________________________________ 

Telefoonnr. Adjudant(e): _________________________________________________________________________ 

Misschien heb je al verkering en wil je dat hij/zij je prins(es) wordt, ook dit willen wij

graag van jou weten.    

Naam vriend(in): ________________________________________________________________________________ 

Telefoonnr. vriend(in): ___________________________________________________________________________

We proberen iedereen die zich opgeeft te plaatsen.
HOUD JULLIE OPGAVES GEHEIM
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 Er 

Kickoff Stg Groevie druk bezocht! 
Op 21 Oktober  2015 was het erg druk in het 
Koningskerkje. Ruim 60 bezoekers kwamen naar 
de Kick-off van Stg GroeVie. 

In wisselende groepen ging men met elkaar in 
gesprek over de thema’s : kunst/cultuur, natuur, 
bewegen en zorg met als hoofdthema: ‘De 
leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen.’ 
Ervaringen werden uitgewisseld, verbindingen 
gelegd en ideeën geboren. 
Hierbij alvast enkele  ideeën en conclusies; 
Kunst en Cultuur 
1. Breng in kaart wat er allemaal is op het gebied

van kunst, cultuur en cultureel erfgoed.
2. Zet een Goede Doelen actie op voor

verenigingen.
3. Profileer Vierlingsbeek en Groeningen via

app, placemat en/of bierviltje.
4. Zorg dat het Koningskerkje  een actueel ,

laagdrempelig en creatief aanbod heeft.
5. Plaats meer buitenkunst in de dorpen.
Natuur:
1. Maak de dorpen groener.
2. Kleed het Vrijthof ’groener’ aan.
3. Herstel oude wandelpaden en ontwikkel nieuwe 
4. Profileer en benut de Maas.
5. Maasheggenvlechten 2016 ; een kans om ons te

profileren als actief dorp.
6. Verbind kunst en natuur.
7. Zet Vogelhuisdorp nog meer op de kaart.
Bewegen:
1. Maak één sportvereniging met één abonnement 

en één contributiesysteem.
2. Maak van de kerk een multifunctionele sporthal.
3. Verbind sportverenigingen met elkaar en

verstrek één sportaanbod.
Zorg: 
1. Breng in kaart wat er allemaal in het dorp

gebeurt op het gebied van zorg.
2. Zet een ‘heitje voor karweitje’ systeem op.
3. Zorg dat er sneeuwvrije straten en paden zijn.

Over het algemeen werd geconcludeerd dat er  op 
dit moment (bijna te) veel evenementen worden 
georganiseerd en dat het goed zou zijn om die qua 
data op elkaar af te stemmen. 

Hoe nu verder? 
De uitkomsten van de Kick-off bijeenkomst gaan 
we verwerken in een plan van aanpak voor 2016, 
waarbij we  vooral de initiatieven en  ideeën met 
een groot draagvlak zullen uitwerken. 

Hoe is Stg. GroeVie georganiseerd? 
Stg. GroeVie heeft diverse werkgroepen die 
faciliterend gaan werken voor de leefbaarheid in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Denk hierbij aan: 
PR, Veiligheid, Fondsen/subsidiewerving, 
Vergunningen, Vrijwilligers, Onderhoud. We 
nemen hierbij de thema’s Kunst/Cultuur, Natuur, 
Bewegen en Zorg als uitgangspunt. Alle 
initiatieven, werkgroepen die betrekking hebben 
tot het bevorderen van de leefbaarheid kunnen 
aansluiten bij de stichting en kunnen gebruik 
maken van de expertise van de werkgroepen en 
een beroep doen op financiële, facilitaire en/of 
organisatorische ondersteuning.  
Ook zelfstandige stichtingen/verenigingen kunnen 
een samenwerkingsrelatie aangaan met de 
stichting GroeVie. 

Op 13 maart 2016 vindt het Nationaal 
Kampioenschap Maasheggenvlechten plaats in 
Vierlingsbeek. We zijn door de organisatie 
gevraagd om als ‘gastdorp’ de nevenactiviteiten 
van dit evenement te organiseren.   
Ideeën en tips hiervoor zijn hartelijk welkom! 
Reserveer de datum alvast in je agenda. 

Info en interesse? 
Mocht je meer informatie willen over Stg. 
GroeVie en interesse hebben om aan te sluiten 
en/of deel willen nemen in een van onze 
werkgroepen? Neem dan contact op met ons via 
stggroevie@gmail.com 

Stichting GroeVie 
Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek
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Bedankje voor Sjaak Bus
Op deze manier wil ik graag Sjaak Bus 
bedanken voor het repareren van het dak van 
het kapelletje op de Weerd. 
Nadat er zeker 2 jaar over gepraat is wie wat 
en hoe, heeft hij dit geheel vrijwillig voor ons 
opgeknapt.

Dit betekent veel voor mij en de andere 
vrijwilligers.

Dus namens ons heel erg bedankt.
Nellie Reinders

  

Inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen,
Onze vereniging heeft zich ingeschreven voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. Nu willen wij u via 
deze weg vragen om onze vereniging te steunen.  
Wat houdt de Rabobank Clubkas Campagne in.

Met de Rabobank Clubkas Campagne onder-
steunden zij het verenigingsleven in de regio. 
Alle verenigingen en stichtingen die bankieren bij 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen en vol-
doen aan de criteria, kunnen meedingen naar een 
bijdrage. Door middel van stemmen bepalen de 
leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen 
waar een gedeelte van de winst naar toe gaat! Dit 
jaar is er een bedrag van € 135.000,- te verdelen. 

Waardering van een stem                           
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen heeft ruim 
27.000 leden. Ieder lid van Rabobank Land van 
Cuijk & Maasduinen krijgt vijf stemmen om te ver-
delen. Elke stem is geld waard. Elk lid kan maxi-
maal twee stemmen op dezelfde vereniging/stich-
ting uitbrengen. De waarde van een stem is pas 
achteraf bekend. Het is dan ook in het belang van 
de vereniging/stichting om zoveel mogelijk stem-
men te werven.

Wat kunnen clubleden doen om te 
steunen?    
Voor de verenigingen en stichtingen die deelne-
men aan de Rabobank Clubkas Campagne stellen 
wij promotiemateriaal beschikbaar om de cam-
pagne bij hun eigen clubleden onder de aandacht 
te brengen. Als clublid kun je in je eigen omgeving, 
bijvoorbeeld bij familie, vrienden en kennissen in-
formeren of zij lid zijn van Rabobank Land van 

Cuijk & Maasduinen en zo ja, vragen of zij op DV 
De Bekse Klinkertjes willen stemmen. 
Elke stem telt!

Wie mogen er stemmen?                                         
Klanten die voor 1 september 2015 lid zijn van 
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, mogen 
hun stem uitbrengen op DV De Bekse Klinkertjes. 
Leden van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen 
ontvangen voor de stemperiode per post een unie-
ke code waarmee ze kunnen stemmen.
Via deze website kunnen de leden van 3 november 
tot en met 16 november 2015 hun stem uitbrengen 
op DV De Bekse Klinkertjes.

Namens al onze dansers bedankt voor uw steun 
aan onze vereniging. 

DV De Bekse Klinkertjes te Vierlingsbeek

DES F1 kampioen

Na een spannende competitie met 
de Peelkorf, de Merels, Oostrum, 
Merselo en SVOC mag DES F1a 
zich najaarskampioen veld noemen. Na een span-
nende wedstrijd tegen de SV Merselo F1 kon de 
kinderchampagne geopend worden en werden de 
zwarte kampioenshirt met naam uitgereikt aan de 
meiden door de trotse ouders. Vervolgens stond 
de volgende verassing al klaar, een mooie met 
rode en witte ballonen versierde cabrio waarmee 
een ritje door Vierlingsbeek gemaakt werd. 
Ten slotte stonden de frietjes klaar bij restaurant 
De Vier Linden.

Op de foto van links naar rechts: (staand) Louise 
Lemmens, Janneke van Daal, leidster Inge Litjens 
en Pleun Denen. Knielend Kim Gooren (links) en 
Luna Nabuurs
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Stemmen voor bijdrage uit 
Rabobank Fonds Clubkas 
Campagne.

Beste dorpsgenoten.

Van 3 tot 15 november kan er door de leden van 
de Rabobank gestemd worden op projecten die 
verenigingen en stichtingen ingediend hebben 
voor een financiële bijdrage, deze projecten zijn 
ondergebracht in het Rabobank Fonds Clubkas 
Campagne. 
Ieder lid heeft 5 stemmen te vergeven, en mag 
zelfs 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbren-
gen. De Rabobank leden krijgen de inloggegevens 
voor de stemsite thuisgestuurd.
Ook Stichting JOC doet hier aan mee, wij hebben 
een aanvraag ingediend voor de aankoop van 2 
grote flat-screen tv’s en een groot projectiescherm.
En om deze apparatuur te kunnen kopen hebben 
wij de hulp nodig van de leden van de Rabobank. 
Dus bent u, of meerdere familieleden, lid van de 
Rabobank, steun ons dan en breng uw stem(men) 
uit op het project van Stichting JOC.
Bij voorbaat bedankt voor uw stem(men).

Met  vriendelijke groet,

Bestuur Stg. JOC

p.s. Wij hebben nog een stemadvies voor u: ook 
Stg. Op De Tôffel heeft een aanvraag ingediend, 
en kan uw stem(men) goed gebruiken.

Vierlingsbeek/Groeningen

Rabobank clubkas campagne
Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt 
de Rabobank het verenigingsleven in de regio. De 
verenigingen hebben zich aan kunnen melden om 
aan deze actie deel te nemen. Ook KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen heeft zich aangemeld 
maar om deze actie een succes te laten worden, 
hebben wij iedere inwoner van Vierlingsbeek en 
Groeningen maar zeker onze leden hard nodig. 
Het doel van onze actie is een bijdrage te leveren 
bij de aanleg van Jeu de Boules banen bij het Jof-
fershof  en het uitbreiden van binnensporten voor 
senioren. 

Hoe kunt u de KBO steunen?
Alle leden van de Rabobank krijgen begin novem-
ber per post een kaart toegestuurd waarop een 
unieke code staat vermeld. Met deze code heeft u 
vijf stemmen om te verdelen. U mag twee stem-
men gebruiken voor eenzelfde organisatie. U 
kunt stemmen van 3 november tot en met 16 no-
vember 2015 via hun website. Dit staat vermeld op 
de kaart die u ontvangt. Om zoveel mogelijk stem-
men voor onze KBO binnen te halen willen we u 
vragen om twee stemmen te gebruiken voor KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen. De andere drie stem-
men kunt u dan nog gebruiken voor andere vereni-
gingen in onze regio. Heeft u geen computer of 
wilt u hulp bij het stemmen, neem dan contact op 
met Jos van Boekel, tel. 631839 of Maria Rouwens, 
tel. 631919 of één van de andere bestuursleden. 
Zij komen graag de kaart bij u ophalen of helpen 
met het stemmen. U kunt ook de kaart bij een van 
de bestuursleden afgeven en aangeven waarvoor 
u uw stemmen wilt  gebruiken.        
Steunt u ons met uw stemmen??? 

Excursie    
Donderdag 29 oktober maken we een excursie 
naar de “Paddenstoelerij” in Grubbenvorst. Hier 
worden we ontvangen met koffie/ thee en een 
champignonsurprise. We krijgen een rondleiding 
door het bedrijf en een kleine proeverij van 
paddenstoelenproducten. 
Vertrek om 13.15 uur vanaf het Vrijthof. 

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeen-schapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00  tot 16.00 uur.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 6 en 20 november Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het Jof-
fershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof                                       Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof                                       Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur  
 Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor Oude-
ren aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur in het 
Joffershof                                   Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00 - 16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
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van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in 
het Joffershof                             Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur  Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof  Info 632028

Seniorenbios
Cine Twins verwelkomt u graag voor de eerstvol-
gende film op dinsdag 10 november 2015 om 
15.45 uur met de film: “THE IMITATION GAME”.
Het verhaal: In de winter van 1952 werd Alan 
Turing door de autoriteiten opgepakt voor het toen 
strafbare feit homoseksualiteit, met een verschrik-
kelijke veroordeling tot gevolg. Wat echter bij nie-
mand bekend was, was dat Turing enkele jaren 
daarvoor tijdens de oorlog in het diepste geheim 
leiding gaf aan een groep van knappe koppen. 
Hun opdracht was het kraken van de Enigma code 
die de Duitsers voor al hun communicatie gebruik-
ten. De machine die Turing uitvond was niet alleen 
essentieel voor de beëindiging van de oorlog, ook 
was dit het prototype voor onze hedendaagse 
computer. Met deze film krijgt één van de meest 
onbekende, maar immens belangrijke figuren uit 
de wereldgeschiedenis eindelijk de erkenning die hij 
verdient. The Imitation Game, met Benedict 
Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong en 
Matthew Goode in de hoofdrol, werd zeer positief 
ontvangen door pers en publiek op diverse pres-
tigieuze filmfestivals, en won daar ook meerdere 
malen de publieksprijs

Op vertoon van uw 
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€ 6,80 i.p.v. € 9,00).

Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 
telefonisch via het nummer
024 - 622 13 46 of via internet 
www.cinetwins.nl). 

Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 
AC Malden.

“ VIERLINGSBIKE “  
MOUNTAINBIKE TOERTOCHT  
ZATERDAG 21 NOVEMBER 

Zaterdagmiddag 21 november a.s.organiseert 
“Fietsgroep Frans Thijs Vierlingsbeek” de jaarlijkse
“VIERLINGSBIKE” mountainbike toertocht.

Er zijn weer twee zeer afwisselende routes van 
ongeveer 30 en 45 kilometer uitgezet.
Men kan starten tussen 12.00 en uiterlijk 13.30 uur 
bij Zalencentrum Concordia.

De volledige route is tot in de puntjes uitgezet met 
duidelijk herkenbare linten en halverwege is er 

RABOBANK 
CLUBKAS 
CAMPAGNE: 
STEM OP 
DE TÔFFEL!

Wellicht heeft u er al van gehoord: de Rabobank 
Clubkas Campagne. Een nieuwe actie waarmee de 
Rabobank het verenigingsleven in de regio onder-
steunt. Alle verenigingen en stichtingen die bankie-
ren bij Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen 
hebben zich voor deze actie in kunnen schrijven. 
Ook Op De Tôffel heeft deze kans uiteraard niet 
laten schieten. Nu is de beurt aan de leden van de 
Rabobank: zij mogen van 3 t/m 16 november hun 
stem uitbrengen op de vereniging/stichting van 
hun keuze.

Op De Tôffel zou alle Rabobank-leden uit 
Vierlingsbeek en Groeningen hierbij willen vragen 
om hun stem aan Op De Tôffel te geven. 
Stemmen kan op de speciale actiewebsite 
www.mijnbankenik.nl/lvcm met de speciale 
actiecode die elk lid per post ontvangt. Alle leden 
krijgen 5 stemmen tot hun beschikking, waarvan 
er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting 
uitgebracht mogen worden. Eén stem op 
Op De Tôffel is dus goed, twee is nog beter ;-)

Namens Stichting Op De Tôffel alvast bedankt 
voor uw stem(men)!

P.S. Heeft u na het stemmen op Op De Tôffel nog 
stemmen over? Denk dan eens aan Stichting 
J.O.C.!

zoals gebruikelijk een goedverzorgde pauzeplaats 
bij het voetbalveld van Holthees-Smakt.
Bij terugkomst kan de fiets schoongespoten 
worden..

Datum: Zaterdagmiddag 
 21 november 2015.
Startplaats: Zalencentrum                             
 Concordia, Vrijthofplein.
Starten tussen: 12.00  en  13.30 uur  (uiterlijk)
Inschrijfgeld: € 4,-- ( € 3,-- voor NTFU        
 - leden )
Afstanden: Route van 30 en 45 kilometer.
Pauzeplaats: Voetbalterrein Holthees, 
 met GRATIS versnaperingen
Info: Hans Thijs, telefoon 0478-634010.

Graag tot ziens en alvast heel veel fietsplezier 
gewenst!

Fietsgroep Frans Thijs Vierlingsbeek
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SINTERKLAAS INTOCHT

Op 15 november komt Sinterklaas met zijn 
pieten naar Vierlingsbeek en Groeningen!
En als vanouds gaan we hem weer ophalen bij 
de Maas.

Voorafgaand aan het ophalen gaan we weer, in 
samenwerking met korfbalvereniging DES, een 
leuke activiteit doen in de gymzaal van de basis-
school. Deze activiteit begint om 10.00 uur. U kunt 
via het schoolplein aan de voorkant van de school 
naar de gymzaal komen.

We verzamelen dit jaar tussen de kerk en de school 
om Sinterklaas om 11.00 uur op te gaan halen, 
waarna we naar zaal Concordia gaan om het feest 
van de Sint te vieren.

Om 15.00 uur gaat Sinterklaas met zijn pieten 
naar de Zandpoort in Groeningen om ook  met de 
Groeningse kinderen een feestje te vieren.

In samenwerking met Herberg Thijssen hebben we 
en vervangende activiteit gevonden voor “het huis 
van Sinterklaas”.

Op zondag  22 november vieren we daar, vanaf 
13.30 uur:  HET GROOTTE FEEST VAN SINTER-
KLAAS.
Tal van activiteiten kunnen dan door en voor 
kinderen worden gedaan, ook komen Sinterklaas 
en de pieten op bezoek.
Entree is 2,50 euro. 
Voor verdere informatie over de middag, zie de 
aankondiging van Herberg Thijssen zelf.

Voor informatie bij slecht weer, kijk op onze site: 
www.sinterklaasinvierlingsbeek.nl
Ook voor kleurplaten, foto’s van vorig jaar en 
andere informatie.

Belangrijk; Rabobank clubkas campagne
Het Sinterklaascomité is een vereniging van vrijwil-
ligers en is afhankelijk van donaties, de jaarlijkse 
collecte, jaarlijkse bijdrage van de gemeente enz.
Met de Rabobank clubkas campagne ondersteunt 
de Rabobank het verenigingsleven in de regio. 
Verenigingen hebben zich aan kunnen melden om 
aan deze actie deel te nemen. Om van deze actie 
voor ons een succes te maken hebben wij de 
inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen nodig!!
Met het geld dat wij via deze actie hopen te 
ontvangen willen wij onze pieten in het nieuw gaan 
steken, en dat is hard nodig!

Sinterklaas
in Vierlingsbeek

Hoe kunt u het Sinterklaascomité steunen?
ALLE LEDEN VAN DE RABOBANK krijgen begin 
november per post een unieke code opgestuurd. 
Met deze code heeft u 5 stemmen te verdelen 
onder de deelnemende verenigingen. 
U kunt vanaf  3 november stemmen via de website 
van de Rabobank. Hoe, staat vermeldt op de kaart 
met de code die u krijgt.
Iedere stem is geld waard!

Mogen wij als comité op u steun rekenen? 
Alvast bedankt voor het stemmen!

Namens het Sinterklaascomité Vierlingsbeek/
Groeningen,
Ellen de Haas

St. Maarten 2015                               

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

Op 8 november vieren we het feest van Sint 
Maarten. Het feest, waarbij de kinderen met hun 
lichtje de straat op gaan om voor de mensen te 
zingen. Spannend om met een hele groep 
’s avonds als het donker is met al die lichtjes over 
straat te gaan en de liedjes van Sint Maarten te 
zingen.
Om 17.30 uur zal de lampionnenoptocht vanaf het 
plein voor basisschool Laurentiushof vertrekken 
om het St. Maartensfeest te vieren.

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

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

Dus kinderen, ouders, opa’s en oma’s, bij deze 
nodigen wij jullie allemaal uit om op 8 november 
samen met ons dit mooie lichtfeest te vieren. 

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

   Tot 8 november
   Werkgroep St. Maarten
   Tot 8 november
   Werkgroep St. Maarten

Fysiotherapie en Fitnesscentrum 
van Dongen 

NIEUWS:
KBO-FITNESS
Sinds 2 jaar verzorgen wij KBO-fi tness bij fi tness-
centrum van Dongen. Een groeiende groep enthou-
siaste deelnemers sport 1 uur onder begeleiding 

van sportfysiotherapeut Wouter van Dongen in ons 
fi tnesscentrum aan de Grotestraat 18 te 
Vierlingsbeek. Na dit uur sporten is het tijd voor 
een kopje koffi e/thee om bij te komen van de 
training en gezellig bij te kletsen. 
Door afspraken tussen de KBO en fi tnesscentrum 
van Dongen is het voor u mogelijk om gebruik te 
maken van een zéér aantrekkelijk tarief; slechts 
€4,-- per training inclusief kopje koffi e/thee! 
Trainen is mogelijk op ieder gewenst niveau; 
investeren in uw gezondheid was nog nooit zo 
makkelijk. Er is nog plaats op de donderdagmid-
dag van 13.00 uur-14.00 uur. Bent u lid van de 
KBO, wilt u een positieve bijdrage leveren aan uw 
gezondheid en op uw eigen niveau gezellig met 
leeftijdgenoten sporten? Dan is dit iets voor u! 
Neem contact met ons op voor meer informatie.

TOTAAL-FIT
ZIN IN EEN SPORTIEVE UITDAGING?
Op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur of 
van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Ben jij op zoek naar de gezelligheid en een "stok 
achter de deur" van een groepsles? 
Wil je uitgedaagd worden op het gebied van 
aerobics, BBB, uithoudingsvermogen, kracht en 
stabiliteit?
Wil je trainen in je eigen omgeving samen met 
mensen uit de eigen omgeving die voor hetzelfde 
doel trainen?
Wil je een positieve bijdrage leveren aan een 
gezonde actieve leefstijl? 
Wil je op je eigen niveau trainen?
Dan is TOTAALFIT iets voor jou!
Wil je een positieve bijdrage leveren aan een 
gezonde, actieve leefstijl?
Wil je op je eigen niveau trainen?
Dan is TOTAAL-FIT iets voor jou!

Er zijn nog enkele plaatsen vrij en er kan vrijblijvend 
gebruik worden gemaakt van een gratis proefl es! 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus 
ben er snel bij!
De groepsles vindt plaats in gezondheidscentrum 
de Maasdorpen bij fysiotherapie van Dongen

"meten is weten"

FYSIO FITHEID TEST
Hoe fi t bent u? Een vraag waar niet altijd makkelijk 
antwoord op gegeven kan worden. Bent u 
benieuwd hoe fi t u bent? Wilt u met betrekking tot 
uw lichaamssamenstelling of uithoudingsvermogen 
bepaalde doelen inzichtelijk maken? 

Dan kunt u gebruik maken van de Fysio Fitheid 
Test (FFT). 
Wat wordt gemeten?
- Lengte
- Gewicht
- BMI
- Vetpercentage
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- Spierpercentage
- Kracht
- Lenigheid
- Uithoudingsvermogen
Wat kost het?
Een FFT kost €20; in voorkomende gevallen 
worden deze kosten door de zorgverzekeraar 
vergoedt. Voor meer informatie hierover kunt u 
contact met ons opnemen.

Terugkeer Ellen Branje                                               
Ellen Branje is ons team na een zwangerschaps-
verlof weer komen versterken. Ze is inmiddels trot-
se moeder geworden van een mooie zoon Jesper. 
Ellen zal haar werkzaamheden weer gaan hervatten 
op dinsdagen, donderdagen (’s avonds) en vrijdag-
en. Ze heeft weer zin om u te helpen bij eventuele 
fysieke ongemakken. Wij feliciteren Ellen en wen-
sen haar veel succes en vooral weer veel werkple-
zier!

Zorgverzekering 2016                                                          
Het einde van het jaar nadert en dus wordt het ook 
weer tijd om kritisch te gaan kijken naar uw zorg-
polis en gebruik te maken van de mogelijkheid 
deze aan te passen aan uw huidige situatie. In een 
volgende editie van deze globaal zullen we meer 
informatie hierover geven. Een tip die we u niet 
willen onthouden is het volgende:
Heeft u een aanvullende verzekering voor het hui-
dige jaar 2015 en nog niet of beperkt gebruik ge-
maakt van fysiotherapie? Blijf dan niet met (pijn-)
klachten rondlopen. Door dit jaar nog een afspraak 
te maken kunnen we kijken of we iets voor u kun-
nen betekenen en gaan de behandelingen nog niet 
ten koste van het aanvullende budget van 2016!

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen
Fysiotherapie en fi tnesscentrum van Dongen
"mensen helpen fi t te worden, fi t te zijn en fi t te 
blijven"
0478-631830
06-43201502 (ook te bereiken via WhatsApp)

Vanwege privé omstandigheden hebben wij 
helaas moeten besluiten om dit jaar geen 
voorstellingen te geven.

Volgend jaar gaan we er weer met volle moed 
en zin tegenaan en zullen in 2016 weer een 
geweldig stuk op de planken zetten.

Hopelijk zien we U terug bij een van onze 
voorstellingen in 2016!

VERZOEK VAN DE 
OUD-PAPIEROPHALENDE 

VERENIGINGEN: 
➣		Papier zo mogelijk pas zaterdag ’s morgens 

vóór 9:00 uur buiten te plaatsen. Om de kans 
op nat worden zo klein mogelijk te houden.

➣		Immers, natte dozen vallen uit elkaar. Dat is 
geen doen van werken zo.

➣		Papier wat buiten wordt geplaatst als de oud-
papierwagen al is geweest wordt niet meer

 opgehaald! Dus vóór 9:00 uur buiten zetten.
➣		GEEN PLASTIC of ander afval tussen papier 

stoppen.

➣		Plastic hoesjes die wel eens om tijdschriften 
etc. zitten is niet erg, dat mag er tussen zitten.

➣		Gelieve papier in dozen verpakt, zodanig dat 
het draagbaar blijft en goed bij elkaar blijft.

➣		OPROEP: Verzamel alle papier uit uw huishou-
den bij elkaar. Elke laatste zaterdagmorgen van 
de maand wordt het keurig bij uw huis opge-
haald.

➣		De verenigingen Harmonie - Evergreen - Gilde 
Groeningen - Volharding halen het keurig op.

➣		Een geweldige service in vergelijk met vele 
 andere plaatsen.
➣		SPAAR ZOVEEL MOGELIJK OUD PAPIER - 

HET IS DUURZAAM - EN DE VERENIGINGEN 
ZIJN ER GELUKKIG MEE !!!!

 
Met vriendelijke groet,
Namens de deelnemende verenigingen
Joop Verbeeten
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Over enkele weken hebben we onze jaarlijkse rayon-
avond. Dit is een avond die georganiseerd wordt 
samen met de vrouwenorganisaties van Maashees 
en Vortum-Mullem. Dit jaar zal onder andere volks-
zanger Gerard van Kol een optreden verzorgen. 
Ook zal theatergroep ‘Extra Stout’ een verrassende 
improvisatieshow opvoeren. Voor de leden die niet 
op de Najaarsontmoeting waren nog even dit; de 
Rayonavond zal niet zoals op onze jaarkalender 
staat op woensdag 4 november plaatsvinden, maar 
op woensdag 11 november en wel bij Concordia. 
De zaal gaat om 19.00 uur open en we beginnen 
om half 8.

Maandag 16 november hebben we een lezing van 
de Nederlandse Hartstichting. Het thema zal zijn: 
vrouwen en hart- en vaatziekten. Dhr. Ad van Gool 
gaat tijdens deze avond een voorlichting geven 
over het onderwerp: “Vrouwen en hart- en vaat-
ziekten”. 
De volgende vragen zullen aan bod komen: 
Op welke signalen van het lichaam, moeten vrou-
wen letten en wanneer is het verstandig om naar 
de huisarts te gaan? Hoe verlaag ik het risico op 
hart- en vaatziekten? De lezing wordt gehouden 
bij De Vier Linden. We beginnen om 19.30 uur. 
De zaal zal om 19:00 uur haar deuren openen.

HARTENTROEF 
VOOR UNICEF in 
Cuijk en Boxmeer

In het weekend van 21/22 november vindt voor 
de tweede keer de landelijke bridgedrive Harten 
troef voor UNICEF plaats. Sport en spel is voor 
volwassenen net zo belangrijk als voor kinderen. 
Helaas kunnen miljoenen kinderen niet zorge-
loos kind zijn. Op zaterdag 21 en zondag 22 
november kunnen bridgers in heel Nederland 
hierin verandering brengen door met elkaar een 
leuke en ontspannen dag te hebben.

Samen met Bridgeclub Cuijk ’71 en Bridgeclub De 
Bok in Boxmeer organiseert het regionale team 
UNICEF Land van Cuijk en Maasduinen wederom 

Deze avond wordt gehouden in Café/Zaal “Wapen 
van Beers”, Grotestraat 2 Beers 
Datum: woensdag 18 november 2015 Aanvang 
20.00 uur. Leden: gratis, niet-leden € 3,50 
Spreker: Hr. Marcel de Wagt.

Ruim 8 maanden staan vaste planten boven de 
grond. Meestal bloeien ze maar één tot twee 
maanden. We zijn geneigd om vooral naar de 
bloemen te kijken. Maar door een zorgvuldige se-
lectie van tuinplanten valt er zo veel te beleven 
zowel voor als na de bloei. In de presentatie laat 
Marcel de Wagt van de kwekerij van opvallende 

Lezing: De schoonheid van 
tuinplanten vóór en na de bloei.
November

vaste planten zien wat er zoal voor als na de bloei 
valt te genieten van planten of combinaties van 
planten. Deze presentatie probeert de tuinliefhebber 
op een andere wijze naar de tuin te gaan kijken en 
daardoor te ontdekken dat planten nog véél meer 
schoonheid te bieden hebben. Voor degenen die 
écht niet zonder “bloeiende planten kunnen” zal 
op het einde ook daaraan nog aandacht besteed 
worden.
Voor meer informatie over de kwekerij die op 
minder dan een uurtje rijden ligt van 
’s-Hertogenbosch zie de website 
opvallendeplanten.nl

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact op-
nemen met de secretaris van de KMTP/Groei & 
Bloei afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord. Maria 
van Elst 0485-315937.
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vrijdag 30 oktober > SOOS NIX

Gryphus wordt SOOS NIX. Althans op vrijdag 30 
oktober. Een speciale avond voor jeugd in de leef-
tijd van 13 tot en met 17 jaar. SOOS NIX. Niet dat 
er niets te doen is. Lekker chillen met je vriend(inn)
en. Lekker je eigen muziek draaien. Lekker gamen 
op een grootbeeldscherm. Lekker… ja, wat eigen-
lijk niet. Geen alcohol, dat niet,  maar voor de rest 
kan er veel. Kom dus vooral eens kijken in SOOS 
NIX. Voor de entree hoef je het niet te laten want 
die is gratis. Net zoals de wifi trouwens.
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis

zaterdag 31 oktoberr > duitse avond > 
BIERGARTEN FEST
Helmut, Heino und Heidi weten het al lang: im 
Biergarten ist es zu tun! Niet voor niets dat in ieder 
zichzelf respecterend dorp in die Heimat er wel 
eentje te vinden is. So auch Heuteabend in uns ei-
genes Vierlinksbach. Partylokal Gryphus ist gevuld 
met viel Gemütlichkeit, ganz große pullen Spaten 
Münchner Hell, Diebels Alt oder Franziskaner Wei-

zener, kalte Platte, vele Übefraschungen en nicht 
zu vergessen de Musik von über-dj Koen. Alpen 
Spatzenbubenrock & Poprebellenschlager! Lustige 
Polkas, schöne Schlagers en de blödste Baller-
mann Hits! Spaß und Spannung. Ein supertolles 
und affentittengeiles Fest!

aanvang: 21.00 uur > entree: gratis

vrijdag 6 november > cabaret > 
JOCHEN OTTEN > OVERWEGEND 
DROOG (try-out)

-dit jaar twee maal- een bridgedrive. Deze gezellige
kaartmiddagen in combinatie met een goed doel, 
vinden plaats op zaterdag 21 november in het Mer-
let College, Grotestraat 144 te Cuijk en op zon-
dag de 22e in het Elzendaalcollege, Stationsweg 38 
te Boxmeer. Aanvang om 13.30 uur en sluiting om 
18.00 uur; zaal open om 12.30 uur. 
De kosten per paar bedragen € 35,00, inbegrepen 
zijn koffie of thee met vlaai, één consumptie per 
persoon en hapjes tijdens het spel.
Informatie over het aanmelden treft u aan op de 
website van Bridgeclub Cuijk ’71 en op die van 
Bridgeclub De Bok (doorlinken naar Toernooipagi-
na).
UNICEF dankt het Merlet College en het Elzend-
aalcollege voor het ter beschikking stellen van de 
ruimte en hoopt dat deze gezellige speelmiddag 
ook bijzonder succesvol zal zijn voor kinderen we-
reldwijd.
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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                                                   

 
 

 

Verloren:

Dameshorloge doublé, op de route 
Merletgaarde / Beekstraat / Hulder / 

Grotestraat richting Maashees fietspad 
aan de linkerzijde.

Tel: 06-51228103

‘Met temperaturen tussen de 4 en 18 graden kan 
de zon doorbreken maar er is ook kans op neers-
lag.’ Lekker onduidelijk dit. Lekker niksig. Weet je 
nog niet waar je aan toe bent. Soms lijkt het alsof 
dit weerbeeld zich in je binnenste heeft genesteld. 
Achter je ogen is het overwegend droog. En het is 
al lang geleden dat je eens lekker gejankt hebt of 
uitbundig gelachen.
Jochen is liever zeiknat of kurkdroog, en wil niets 
daartussenin. Met overwegend droge humor -met 
diepgang- slingert hij u van hoge naar lage druk-
gebieden. De verwachting is dat Otten hier en daar 
wat buiig zal zijn maar hij werkt toe naar een hel-
dere lucht. Overwegend Droog is een program-
ma over een man met buien die opklaringen vond. 
Vast staat dat u het in elk geval niet lang droog 
houdt.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

vrijdag 13 november > open 
podium > TALENTENTUIN: LARS REEN 
+ CONDOR + END OF 
AUTUMN + DJ BART

Dat het in de regio barst van het kunstzinnig ta-
lent. Alle reden voor Gryphus om dit talent een 
kans te geven tijdens een nieuw open podium: de 
Talententuin. Tijdens de eerste editie van Talen-
tentuin presenteren zich een drietal muzikale acts: 
Lars Reen, Condor en End Of Autumn. Lars Reen 
is een zanger/pianist uit Groeningen met een voor-

liefde voor theater en Broadway. De band Condor 
uit Grubbenvorst speelt stonerrock en grunge en 
laat zich onder andere inspireren door Kyuss en 

Smashing Pumpkins, terwijl de dame en heren van 
het Sambeekse End Of Autumn uit Sambeek 
garant staan voor een energieke set metalcore. 
De Talententuin wordt afgesloten door DJ Bart die 
zorgt voor de afterparty. Zonder twijfel wordt dit 
een prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

in petto
➣ zaterdag 28 november > concert > 
 BEUKFEEST: FACELIFTER + DIVINE SINS + 

EXTREMITIE

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

Gezocht!
Wie kan onze drie kinderen (2, 5 en 7 jr) iedere 
woensdagochtend om 8.00 uur ontvangen en 
ze mee naar school en de peuterspeelzaal 
nemen? Wederdienst op maandag, donderdag 
of vrijdag, of kleine vergoeding in overleg 
mogelijk.

Anoek en Sander Velthuis (0478-630106) 
Jinthe- Feline- Ilan
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Fons Peltenburg

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Te huur
Kostuum Sinterklaas 

en 
pakken voor Zwarte Piet

Kosten:  sinterklaas kostuum € 25,00
 zwarte piet pak € 15,00

Informatie bij:  Sinterklaascomite
 John Hendriks
 Cath. Berthoutstr. 14
 Vierlingsbeek
 Tel.: 0478-631962 
 Na 18.00 uur bellen
 Email:jehendriks@telfort.nl     

☞ adverteren
doet ver ko pen

Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 

Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Warme Bakker Degen
Reclame: 2 t/m 7 november
	 ●  Christoffelvlaai €10,35
	 ●  Tarwebrood €1,85
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 9 t/m 14 november
	 ●  Kleine speculaaskruimel €4,90
	 ●  Waldkornbrood €2,25
	 ●  4 Speculaasbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nlMobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl
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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

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5   Vierlingsbeek  0478-632232

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 



20

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Voor elke bijzondere  
activiteit of feestje! 
www.ezelgasterij.nl 

Tel: 06-11150846 

  
  

Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  

 

 
 

Voor alles op fietsgebied, 
sportief of creatief,  
bij ons bent u aan  
het juiste adres. 

 
 

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
Grotestraat 79a 

 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85 

 
e-mail: info@fransthijs.nl  

            website: www.fransthijs.nl 


