Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
1 november 2016,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
31e jaargang no. 21

26 oktober 2016

Open Dag
Op vrijdag 11 november van 14.00 tot 17.00 is er een open dag bij Alles bijeen, de Jeu de boulesbaan en
de Joffershof. Voor iedereen die graag een kijkje wil komen nemen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 11 november.
Met vriendelijke groet, Team AllesBijeen - Bestuur KBO - Joffershof

KBO
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5 nov

Van de redactie:
●

●

●

●

Wie neemt de schoffel in de hand of wie
hééft intussen de schoffel in de hand
genomen?
Intussen is het rondom de Kerk langzaam in
een wildernis aan het veranderen!.
In de nacht van zaterdag 29 op zondag
30 Oktober mogen we onze klokken weer
een uur achteruit zetten en een uurtje langer
slapen.
Het is niet in ons dorp.. .zelfs niet in Brabant
maar beslist de moeite waard: een bezoek
aan de Kerstshow bij Tuincentrum Leurs in
Venlo!.
Nu al te bezoeken en écht een aanrader
voor jong én oud!.
Vader en zoon van Boekel samen al 16 keer
op het (voetbal-)veld bij een topper!

11 nov
12 nov
13 nov
15 nov
17 nov
18 nov
19 nov
19 nov
20 nov
26 nov

AGENDA:

26 nov

2016:

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.
27 okt
KBO: Excursie
29 okt
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265
29 okt
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 okt
Bèkse Biercantus 2016 (Lustrum editie)
30 okt
Kasteel de Voirt, Groeningen;
Lunchconcert Theater # Thuis optreden
van celliste Mirjam Daalmans en pianist
Kees Sintnicolaas info:
han.morsink55@gmail.com of 			
06-53319279
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
3 nov VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
4 nov Gryphus: cabaret: Marlon Kicken;
zaal open: 20.30 uur

26 nov
26 nov
27 nov

6 dec
9 dec
11 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec
31 dec
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2017:
7 jan
14 jan
18 jan
21 jan
28 jan
28 jan
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Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; aanvang 		
19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
(www.bibliobeek.nl)
Allesbijeen: open dag en opening
Jeu de boulesbaan KBO;
van 14.00 tot 17.00 uur
CV de Keieschieters: Prinsenbal
Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en
Groeningen
VOVG: Lezing door de Nederlandse
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters: Jeugdprinsenbal
Zanggroep Evergreen: ZEV- Interactief
in zaal Concordia, aanvang 20.00 uur
Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: De Reünie in Gryphus
Groenings koor: ’s middags concert 		
i.v.m. 70 jarig bestaan Groenings Koor
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
“Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht.
Start vanaf 12:00 uur tot 13:30 uur bij 		
zalencentrum Concordia.
Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
Harmonie de Herleving: concert in
Amerikaanse sferen in zalencentrum 		
Concordia
aanvang 15.00 uur tot 18.00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: cabaret: Kees van Amstel;
zaal open: 20.30 uur
VOVG: Kerstmarkt
Zorgboerderij ‘t Molenveld in
Groeningen: winterfair
van 14.00 uur tot 19.00 uur
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden? Valentinus 632426

28 jan
4 febr
9 febr
12 febr
17+
18 febr
24t/m
28 febr
25 febr
25 febr
25 mrt
25 mrt
31 mrt
11+
12 apr
29 apr
29 apr

draaien!
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu;
zaal open: 20.30 uur
CV de Keieschieters: Talentenjacht

4 mei

CV de Keieschieters: Zittingsavond

27 mei

CARNAVAL
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gryphus: cabaret > Lucky Fonz III >
zaal open: 20.30 uur

18 juni
24 juni

13 mei
27 mei

24 juni
29 juli
29 juli
26 aug
26 aug

RKVV-Volharding:
Jaarlijkse bloemenactie
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum
Concordia
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden? 632426 draaien!
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

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

HUISARTSENPRAKTIJK
MOSCH- MOSCH-VAN DEN BORN

ALLERZIELENVIERING

Heeft u diabetes, een hart- long- of nierziekte?
Of bent u 60 jaar of ouder?
Dan kunt u ernstig ziek worden van de griep.
De jaarlijkse griepprik kan dat voorkomen.

Graag willen we u uitnodigen voor de
Allerzielenviering op zondag 6 november a.s.
om 13.30 uur in de Mariakapel van de
Laurentiuskerk in Vierlingsbeek.
Tijdens deze viering worden de overledenen
van het afgelopen jaar speciaal herdacht:

De jaarlijkse griepvaccinatie zal plaatsvinden
op donderdag 10 november 2016.
U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd.
Wilt u deze brief meenemen?
Mocht u geen oproep hebben gekregen, maar
toch tot de bovenstaande groep behoren, dan
kunt u toch gewoon komen. Bij vragen kunt u
altijd contact opnemen met de praktijk.

Lian Baltussen - van Meijel
Joep Wijnhoven
Mart Welbers
An Deenen - Bartels
Marie Winkelmolen - Bartels

Donderdag 10 november 2016 in de praktijk
Letters A-D 15.30-16.00 uur
Letters E-J 16.00-16.30 uur
Letters K-R 16.30-17.00 uur
Letters S-Z 17.00-17.30 uur

Nelly Hellegers - Deenen
Mies Gerrits
Willem Heijnen
Martien Janssen
Geert van Os

Gaarne willen wij U hartelijk dank zeggen
voor de felicitaties, welke wij t.g.v.
ons 50-jarig huwelijksfeest
van U mochten ontvangen.

Harrie Evers
Jos Kusters
Dat zij allen thuis mogen
zijn in Gods Vaderhuis

Het maakt deze dag voor ons
nog meer onvergetelijk.
Nogmaals zeer veel dank.

Na de dienst volgt een bezoek
aan het kerkhof.

Jan en Maria Nabuurs
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Een andere grote trekvogel die vooral bij oostenwind over onze omgeving zuidwaarts trekt is de
Kraanvogel. Ook Kraanvogels zijn vaak tegen de
avond te zien als ze in V-vormige groepen van
soms wel meer dan 100 exemplaren overvliegen.
Het zijn imposante, grote vogels met een lange nek
en lange poten die in de vlucht duidelijk te zien zijn.
Tijdens het vliegen communiceren ze luid schetterend met elkaar. Kraanvogels broeden voor het
grootste gedeelte in Centraal- en Oost Europa,
Duitsland, Polen, Baltische Staten en Scandinavië.
Zweden heeft het grootste aantal broedparen.
Ook in Nederland broeden enkele paren in het
Dwingelderveld en het Fochteloerveen. Tijdens de
trek rusten ze vaak uit in de Nationaal Park De
Groote Peel en af en toe in de Hamert.

Dopen

Op Zondag 16 oktober zijn in de Kapel in
Groeningen
Marco van den Berg
en
Bas Willems
door Pastoor van der Sluis door het doopsel in
onze Kerkgemeenschap opgenomen.
Moge Marco en Bas samen met hun ouders
een gelukkige toekomst tegemoet gaan.

Berichten uit het veld
Na de trek van de kleine zangvogels en roofvogels
komt de trek van de grotere vogels,
zoals aalscholvers, ganzen, wulpen en kraanvogels
op gang.
Aalscholvers trekken in onze streken niet zo ver
maar verplaatsen zich naar grotere wateren die bij
vorst niet of slechts gedeeltelijk dicht vriezen en
voldoende vis bevatten. Zoals de Maasplassen in
Midden Limburg.
De Grauwe Ganzen die hier gebroed hebben blijven gedeeltelijk hier en trekken gedeeltelijk weg
naar het zuiden, met name Spanje. Ze worden in
onze omgeving aangevuld met Grauwe Ganzen
uit Scandinavië en Noord Duitsland, die hier overwinteren. De Grauwe Gans is overigens de stamvader van onze boerenganzen, die allerlei kleuren
kunnen hebben van wit tot bruin. Sommige boerenganzen vinden het saai op de boerderij of in
het dierenpark en ontsnappen. In het wild gaan ze
dan kruisen met echte Grauwe Ganzen. Vaak zie
je dan ook bont gekleurde ganzen tussen de echte Grauwe Ganzen. In vogelaartermen heten deze
ganzen Soepganzen.
Een grote groep Brandganzen is de hele zomer
hier gebleven. Ze zijn nog bijna dagelijks te zien
langs de Maas nabij de veerpont. Voor de winter
echt invalt worden ze aangevuld met trekkende
Brandganzen uit Finland en Rusland. Ze broeden
daar op kale steile kliffen en rotskusten. Op deze
kale kliffen is geen voedsel te vinden voor de jonge
gansjes. Daarom moeten ze, zodra ze uit het ei
zijn, vanaf de kliffen springen of zich laten vallen
om aan voedsel te komen. Veel van hen overleven
deze sprong/val niet. Geen wonder dat sommige
Brandganzen er voor kiezen om in Nederland te
broeden.
Ook de Kolgans (met witte bles) en de Toendrarietgans (zwarte snavel met oranje bandje) zullen
binnenkort in grote groepen arriveren vanuit hun
broedgebieden in Noordwest Rusland en Siberië.
Het is een mooi gezicht om deze ganzen in grote
V-vormige groepen te zien arriveren in de avondschemering tegen het licht van de ondergaande
zon.

In de weilanden langs de Maas strijken soms grote
groepen Wulpen en Kieviten neer om te eten en om
een poosje te blijven hangen. De Wulp is groter
dan de Kievit, bruinachtig gevlekt, met een lange
naar beneden gebogen snavel. De Wulp is een algemene broedvogel in Nederland op graslanden,
heide, hoogveen en akkers. De Wulpen die hier op
hun trekroute naar Zuid-Frankrijk langs komen, zijn
vooral broedvogels van Noord-Rusland en Finland.

Een paar weken geleden zag ik nabij Maashees
(Vennenweg) een groep Watersnippen foerageren
in een van de twee vennen. Trekkende Watersnippen worden hier niet zo vaak gezien.
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Herberg Thijssen presenteert
divers programma, voor ieder
wat wils!
Middels dit bericht willen wij u graag kenbaar maken welke activiteiten er tot aan het einde van dit
jaar plaatsvinden in ‘Dé gezelligste huiskamer van
Vierlingsbeek en omstreken’.

Terugblik Vierlingsbeek Open Air

Het festivalseizoen is ook in Vierlingsbeek en omstreken afgesloten, dat met de 2de editie van
Vierlingsbeek Open Air met als hoofdacts Guus
Meeuwis en BZB. Deze editie werd er uitgeweken
naar de feesttent op Sportpark Soetendaal waarbij
een kleine 3.000 bezoekers aanwezig waren. Voordat we toewerken naar de editie van volgend jaar
op het Vrijthof vertellen wij u graag meer over ons
programma van dit jaar:

Ze zijn ongeveer zo groot als een Waterhoen, bruin
met zwarte vlekken en een lange rechte snavel.
Op de rug lopen een paar gele lengte strepen. Als
ze tijdens hun activiteiten gestoord worden vliegen
ze op in een typische zigzag vlucht. Watersnippen
broeden vooral in Noord- en Centraal-Europa, in
drassige graslanden, hoogvenen en moerassen.
In Nederland broeden nog slechts ca 1500 paren

Accordeonfestival

Op zondagmiddag 30 oktober vindt er bij ons in de
Herberg weer het jaarlijkse accordeonfestival
plaats. ’s Middags vanaf 12.00 uur klinken de eerste noten door de zaal en het café. Het accordeonfestival is een middag genieten van deze sfeervolle muziek. Daar waar mogelijk kan er ook gedanst
en/of worden meegezongen op de mooiste meezingballades die zullen worden gespeeld deze
middag. Heeft u zelf een accordeon en wilt u een
of meerdere nummers ten gehore brengen deze
middag, breng dan uw accordeon mee en laat het
aanwezig publiek verrassen. U bent zondag 30 oktober vanaf 12.00 uur van harte welkom bij Herberg
Thijssen, aan de Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.
Entree is gratis en deze middag zal tot 18.00 uur
duren.

Ton van den Berg

Harmonie
de
Herleving
A touch of America
Donuts, Indianen, showbizz, Harley Davidson, hotdogs, jazz, popmuziek, film, Las Vegas, popcorn,
zang, Guns N’ Roses, cola, Mickey Mouse,
marshmellows, Alicia Keys, volksmuziek: u kunt
het zo gek niet bedenken of u zult het vinden op
het Amerikaanse concert dat harmonie en slagwerkgroep De Herleving op zondag 27 november
organiseren! Oftewel: “A touch of America”!
De harmonie en slagwerkgroep zijn momenteel
druk aan het repeteren om van deze najaarszondagmiddag een spetterende happening te maken.
Naast harmonie en slagwerkgroep zullen verrassende gasten optreden!
Meer informatie volgt in de volgende Globaals.
Houd zondagmiddag 27 november alvast vrij:
u zult er geen spijt van krijgen!

BPM’s

Op vrijdag 4 november a.s. zal er voor de tweede
maal het BPM’s dj contest plaats vinden bij Herberg Thijssen. BPM is bedoeld voor ‘jong’ aanstormend talent uit onze regio welke het draaien van
muziek leuk vindt en graag dit ten gehore willen
brengen op een podium. Herberg Thijssen biedt
hen dit podium. De muziekstijlen kunnen zeer ruim
zijn van dance, hardstyle, tot hardcore aan toe.
De Dj’s deze avond zijn; Rob Gerrits, Niek Aarts,
Maikel Lichteveld en Joe Richtering. BPM’s is gratis toegankelijk en vindt plaats op vrijdag 4 november aanvang 21.00 uur, bij Herberg Thijssen aan de
Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.

Live: Jackson’s Cage & Bluez Train

Wie:

Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving
Waar:
Zalencentrum Concordia
Wanneer: Zondag 27 november 2016
Hoe laat: 15.00 - 18.00 uur (onder voorbehoud)
Entree:
Gratis
Website: www.herleving.nl

Op vrijdag 18 november 21.00uur betreed Jackson’s Cage het podium van Herberg Thijssen.
Rauwe psychedelische rock, zo omschrijven de
mannen van Jackson's Cage hun muziek. Snerpende gitaren, strakke drums, geraffineerd orgelwerk en pittige zangpartijen maken de muziek van
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Om alvast in uw agenda te zetten

Jackson's Cage tot een waar genot voor het oor.
Ooit begonnen als gelegenheidsbandje dat nu is
uitgegroeid tot een serieuze zaak. Bart, Bram, Luuk,
Sam en Jaap staan garant voor een fijne show!
Blues Train: Karakters van de band zijn passie, enthousiasme en altijd op zoek naar de “blues train”.
Vette blues uit de Peel zoals blues bedoeld is.
Deze unieke mix van bluesmuzikanten staat garant
voor een avondje swingen.

11-12 Marinka Oberkrainer Ensemble

Sinterklaas Postkantoor

Vanaf zaterdag 12 november t/m 4 december, staat
bij Herberg Thijssen een heus Sinterklaas Postkantoor. Hier kunnen de kinderen hun verlanglijstjes,
tekeningen, verhalen en gedichten afgeven aan de
Postpiet en mocht deze slapen dan kunnen ze in
de grote brievenbus worden geworpen. De Postpiet zal er dan persoonlijk voor zorgen dat alles wat
er in de brievenbus komt afgegeven wordt bij Sinterklaas. Op gezette tijden zal de Postpiet de brieven persoonlijk aannemen. De openingstijden van
het Sinterklaas Poskantoor vindt u terug op onze
website www.herbergthijssen.nl. Als het Sinterklaas Postkantoor open is krijgen de kinderen een
leuke attentie.

31-12 Knotsgekke Oud&Nieuw party met DJ
Meer informatie over deze evenementen in een latere editie van het Globaal en via onze Facebook
pagina van Herberg Thijssen en www.herbergthijssen.nl.
Zoals u kunt lezen is er tot aan het einde van 2016
een heel gevarieerd programma bij Herberg Thijssen. We zien u graag tijdens een of meerdere van
deze bijzondere evenementen in ‘Dé gezelligste
huiskamer van Vierlingsbeek en omstreken’.

Grootte Sinterklaasfeest

Pakjesboot 13 is weer aangemeerd. Sinterklaas en
zijn hele horde Zwarten Pieten pakken weer cadeautjes in en bakken weer veel lekkers. De Goed
Heilig Man heeft het heel druk maar de Sint heeft
Herberg Thijssen ook opgenomen in zijn schema.
Sint heeft last van een Boot-leg en zijn Pieten zijn
wel een beetje haastig. Ze hebben weinig tijd om
te rusten. Op zondag 20 november wordt hij verwacht tijdens de voorstelling “Geluk bij een Ongeluk” van Kinder Muziek Tejater Speelgoetd. Vanaf
13.30 uur is ieder welkom en gaan we tekeningen
en slingers maken om zo de Sint een warm welkom
te geven. Om 14.00 beginnen we met muziek en
gaan we veel liedjes zingen.

Beste mensen uit Vierlingsbeek en Groeningen,
Ook dit jaar komen de Sint en zijn Pieten
Vierlingsbeek en Groeningen bezoeken, en wel op
13 november aanstaande.
We beginnen de dag, zoals de afgelopen 2 jaren,
om 10.00 uur in de gymzaal van basisschool
Laurentiushof. In samenwerking met korfbalvereniging DES kunnen de kinderen weer allerlei leuke
spellen doen. Natuurlijk komen de Pieten ook nog
even langs!

Busreis naar kerstmarkt Essen

Herberg Thijssen en Van Dijk touringcars hebben
speciaal voor u een mooie kerstreis georganiseerd
op zaterdag 10 december. Voor de mooie prijs van
€ 29,50 per persoon. Het Programma bestaat uit:
09.30 uur Ontvangst met Koffie/thee met huisgemaakte appeltaart.
10.30 uur Vertrek per luxe touringcar naar de
Kerstmarkt in Essen.
12.00 uur Aankomst in Essen, alwaar u naar eigen
invulling de kerstmarkt kunt bezoeken.
16.30 uur Vertrek vanuit Essen.
18.00 uur Terug bij Herberg Thijssen, alwaar een
heerlijk 3 gangen winters buffet voor u
klaar staat. Bestaande uit een heerlijk
voor-, hoofd- en nagerecht.
19.30 uur Sluiting van een heerlijk dag.
Let op: Reserveren is noodzakelijk voor deze Kerstmarkt reis, dit kan uitsluitend via onze website.
Wees zeker van een plaats en reserveer tijdig.

Om 11.00 uur gaan we de Sint ophalen en vertrekken we in stoet naar de Maas.
We vertrekken vanaf het plein tussen de kerk en
de school.
Als u met de auto komt, verzoeken wij u die op het
plein bij de PLUS te parkeren. Dit om teveel drukte
en kans op ongelukken met kleine kinderen te vermijden.
Rond half 12 arriveert Sinterklaas bij de pont, wij
wachten hem daar op. Probeer zo ver mogelijk
door te lopen langs de dranghekken, dan kunnen
we nadat Sint is aangekomen ook weer wat makkelijker weg.
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Met de stoet en Sint gaan we dan terug naar zaal
Concordia, waar we met Sint een klein feestje
gaan vieren. Na afloop van het feestje mag iedereen op de foto met Sinterklaas.

Vierlingsbeek/Groeningen

In de zaal mogen de kinderen tot en met groep 2
op het podium zitten. De andere kinderen mogen,
in volgorde van leeftijd, op de stoelen in de zaal
gaan zitten.

Excursie “De Heerlyckheid Plo”

Donderdag 27 oktober maken we een excursie
naar Heemkundevereniging “De Heerlyckheid Plo”
in Oploo. Verder bezoeken wij de Korenmolen en
de watermolen.

Gelieve de zijkanten vrij te laten voor de harmonie,
maar ook voor de veiligheid.

Filmmiddag

Mocht u in de weg of het zicht van de kinderen
staan, dan kan het zijn dat u door iemand van het
comité wordt gevraagd een andere plaats te zoeken. Ook willen wij u vragen, zolang er actie is op
het podium, rustig te zijn achterin de zaal. Voorgaande jaren was er veel ruis door gepraat achter
in de zaal.

Donderdag 3 november organiseert KBO Maashees een filmmiddag in het gemeenschapshuis
Plein 27 te Maashees. Aanvang: 14.00 uur.
Vertoond zal worden de Nederlandse film “Fanfare”
van Bert Haanstra.
Fanfare is een film uit 1958 en het verhaal gaat
over het muziekkorps van Lagerwiede, dat door
een ruzie tussen de caféhouders Geursen en Krijns
in twee kampen uiteen valt. Na veel komische verwikkelingen komt het toch nog tot een wonderbaarlijke verzoening.
Entree 5 euro (dit is incl. 2 consumpties) te voldoen bij binnenkomst.

In de middag gaan Sinterklaas en zijn Pieten op visite in Groeningen. Het programma daar begint
om 15.00 uur in de Zandpoort, alwaar Sint een gezellig uurtje doorbrengt met de Groeningse kinderen.
Op 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten
naar basisschool Laurentiushof.

Seniorenbios

Wist u dat er iedere 2e dinsdag van de maand in
Cine Twins in Malden een film speciaal voor senioren wordt gedraaid?
De volgende voorstelling is op dinsdag 8 november met de film: “ROOM”.
Room vertelt het bijzondere verhaal van Jack, een
energiek jochie van vijf dat liefhebbend wordt opgevoed door zijn ‘Ma’. Net als elke goede moeder
probeert Ma haar zoon op een normale manier,
veilig groot te brengen. Ze overlaadt hem met
warmte en liefde, speelt spelletjes met hem en
leest hem verhaaltjes voor. Maar hun leven is allesbehalve normaal: ze zitten opgesloten in een kamer van 3 bij 3 meter, zonder ramen, die door Ma
eufemistisch ‘Kamer’ wordt genoemd. Ze heeft
hier een eigen wereld gecreëerd voor Jack, en stelt
alles in het werk om hem zelfs in deze verraderlijke
omgeving een volwaardige opvoeding te geven.
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd
tarief (€6,80 i.p.v. €9,40). 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. In de buurt is volop parkeergelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

In de week van 7-11 november komen de collectanten van de sinterklaascommissie bij u aan de
deur voor een vrijwillige bijdrage voor onze activiteiten.
Bij slecht weer op de dag van de intocht kijkt u
voor informatie (gaat de tocht naar de Maas door
of niet) op de site van Vierlingsbeek-Groeningen,
of op onze Facebookpagina “Sint in Vierlingsbeek
en Groeningen”.
Hopende jullie allemaal te zien op 13 november
a.s.,
Met vriendelijke groet,
Ellen de Haas
Voorzitter sinterklaascomité
Vierlingsbeek-Groeningen

KBO Soos-Inloop-Middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten
(rikken of jokeren) in gemeenschapshuis
Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte
welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

7

Kiendata

ook ooit een steentje heeft bijgedragen aan
Op De Tôffel: vrijwilligers, Bluumkes, Tôffelpote en
sponsoren.
De reünie van Op De Tôffel vindt plaats op zaterdag 19 november in Gryphus, Grotestraat 18a te
Vierlingsbeek. Vanaf 20.30 uur is het feest met live
muziek, Op De Tôffel relikwieën, oude bekenden
en sterke verhalen!
Uit het Op De Tôffel-archief zijn heel veel namen
verzameld maar ongetwijfeld zijn er ook mensen
die zijn gemist. Hoor jij ook bij de reünie en heb je
onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, neem dan
contact op met reunieodt@gmail.com,
Ben Robesin (06.22739965) of
Jack Boekholt (06.29001116).

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 28 oktober en 11 november
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten

Biljarten in het Joffershof:
maandag- en donderdagmorgen
dinsdag- en vrijdagmiddag
Yoga in Basisschool Laurentiushof:
maandag van 17.45 - 18.45 uur
Info 631839
Yoga in het Joffershof:
woensdag van 18.45 - 19.45 uur
Info 631839
Jeu de Boules bij of in het Joffershof:
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
woensdag van 13.00 - 14.00 uur
en van 14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 - 14.00 uur
info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
donderdag: van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof:
donderdag van 10.45 - 11.45 uur
info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
in het Joffershof:
vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur en van
10.30 - 11.30 uur
Info 631232
Kienen om de 14 dagen in het Joffershof:
vrijdag: 13.45 uur
Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof:
1e zondag van de maand om 14.00 uur
Info 632028

Groeten en wie weet tot 19 november!
Jubileumcommissie Op De Tôffel

5 Oktober was er een toetjesbuffet.
De leden begonnen met een lekkere kop soep,
waarna de door verschillende dames zelfgemaakte
nagerechtjes konden worden geproefd.
Er waren toetjes te over; voor ieder wat wils.
Zo ging iedereen met een gevulde buik weer naar
huis.
17 oktober zijn we met 10 leden naar Nieuw
Bergen geweest voor de workshop porselein
beschilderen. Op een bordje of schaaltje maakten
we enkele goed geslaagde schilderwerkjes.
Niemand had verwacht dat het resultaat zo mooi
zou zijn. Donderdag 3 november bezoeken we de
Moskee in Venray. We vertrekken om 13.30 uur
vanaf ’t Vrijthof.

Prinsenbal De Keieschieters met
Frank Schrijen
Wie wordt de opvolger van prins Tonnie II? Op die
prangende vraag wordt zaterdagavond 12 november een antwoord gegeven tijdens het prinsenbal
van carnavalsvereniging De Keieschieters
Vierlingsbeek-Groeningen in zalencentrum
Concordia.

25 JAAR OP DE TÔFFEL:
DE REÜNIE

Prins Tonnie II (Ebben) neemt tijdens dit bal afscheid, samen met zijn prinses Maike en adjudant
Vincent (Vervoort). Even later wordt bekendgemaakt wie de 62ste heerser over het rijk van De
Keieschieters is en wie hem vergezelt tijdens de
komende carnavalsdagen in de twee dorpen.
Wordt het iemand uit Vierlingsbeek, of toch weer
iemand uit Groeningen?

Op zondag 18 juni 2017 zal de 25e editie van Op
De Tôffel plaatsvinden. Een heus jubileum dus en
dat wil Stichting Op De Tôffel niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Er komt een boek, er komt een
feest (zaterdag 13 mei in Zalencentrum Concordia)
en het jubeljaar wordt afgetrapt met een reünie,
een reünie voor iedereen die op welke manier dan
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De nieuwe prins wordt om 21.11 uur gepresenteerd. Het tijdstip is door de commissie Prinsenbal
met twee uur vervroegd om iedereen de gelegenheid te geven op tijd kennis te maken met de nieuwe prins, en samen met hem en zijn gevolg langer
een feestje te bouwen. Vanaf 20.30 uur staat en-

tertainer Frank Schrijen uit Boxmeer op de planken om de bezoekers in de zaal naar het uitkomen
van de prins toe te praten en alvast op te warmen voor een nieuw carnavalsseizoen. Na de presentatie van de nieuwe prins barst het bal los met
livemuziek.

Zaoterdag 12 November:

PRINSEBAL
Zaal open um 20:00
Aftrèèje Prins Tonnie 2 20:11
Frank begint um 20:30
Néjje Prins 21:11
Ansluutend prinsebal mit

LIVE muziek
Ut vuurwerk begint al
meteen nao acht uur

dus mis ut nie!
Vanaf donderdag 6 oktober tot en met donderdag 20 oktober kunnen leden van
de Rabobank hun stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne.
De jeugdafdeling van de Keieschieters is een van de deelnemers,
uw stem kunnen we goed gebruiken!

De lachende Bliek

Enkele artiesten zijn al gecontracteerd, waarbij zeker verrassingen tevoorschijn zullen komen. Hopelijk kunnen we de bezoekers uit Groeningen en
Vierlingsbeek dan ook weer begroeten.

Vierlingsbeek en Groeningen bedankt,
Het zit er op: De “Lachende Bliek” in Maashees,
mede door een grote groep feestvierders uit
Vierlingsbeek en Groeningen is dit een geweldige
avond geworden. Dank je wel. In een bomvolle tot
theaterzaal omgebouwde sporthal hebben we genoten van een keur van Brabantse, Limburgse en
zelfs Belgische artiesten. Dat het publiek het gewaardeerd heeft bleek wel uit de positieve reacties
die we hebben mogen ontvangen. Wij vinden het
fijn dat we iets voor Maashees en zeker ook de
omgeving hebben mogen organiseren. Het publiek
was geweldig, echte kenners en genieters. Kosten
nog moeite zijn gespaard en daarom was het ook
heel fijn dat wij nog financieel ondersteund werden
in de vorm van het kopen van loten.

Nogmaals bedankt voor het bezoek en hopelijk tot
volgend jaar
Organisatie Lachende Bliek.

Halloween- en pompoenenshow.
Spectaculaire Halloween- en pompoenenshow.
Jaarlijks wordt aan Toon Hendriks gevraagd een
Halloween -, pompoenen en kalebassen show
te organiseren. De voorbereidingen zijn nu in
een huiveringwekkende omgeving reeds in volle gang. Jong en oud kunnen hiervan gaan genieten. Halloween is over komen waaien uit Amerika
maar is razend populair in Ierland. Ook in Nederland neemt de belangstelling steeds meer toe.
Krijg je geen genoeg van Haloween dan kun je nu
in een groot ingerichte ruimte het leukste griezelfeest gaan aanschouwen met vele schrik angst-

Wij gaan evalueren en ook weer vooruitkijken,
want we kunnen nu al, ook al weer met trots, aankondigen dat wij op zaterdag 7 oktober 2017 de
tweede editie van deze avond gaan houden.
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aanjagende ﬁguren. Verder zijn er verschillende
pittoreske zones waar pompoenen en kalebassen
geshowd worden. Ook krijgt de toeschouwer de
kans om de culinaire smaak van pompoenen uit te
proberen. Ook met bijzondere kalebassen zijn vele
creatieve mogelijkheden te bezichtigen. Benieuwd
wat je kunt verwachten.
Kom dan naar de VREDEPEELWEG 10 IN
OVERLOON nabij de Helderse Duinen.

momenten kunnen herinneren, of mensen kennen
die dat kunnen, uit deze voor velen toch moeilijke
en verdrietige periode. Uit deze verklaringen komen
vaak, nieuwe aanknopingspunten om een locatie
te vinden.
Het is de bedoeling dat deze getuigenverklaringen
vastgelegd worden, op beeld of op schrift.
Het project wordt afgesloten met het uitbrengen
van een boek, het geven van een lezing en het
tonen van vele gevonden voorwerpen tijdens een
tentoonstelling.
Als de middelen hiervoor gevonden kunnen worden,
zou er op iedere crashlocaties, mits deze bereikbaar is, een informatiebord geplaatst kunnen
worden met informatie over het type vliegtuig,
bemanning e.d. Deze locaties zouden in een gemeentelijke fietsroute opgenomen kunnen worden.
Een informatiebord met alle locaties zou bij het gemeentehuis / VVV en in iedere plaats afzonderlijk,
geplaatst worden.

Bezichtigingen zijn op:
Vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober
van 11.00-20.00 uur en
zondag 30 okt. 11.00-17.00 uur
Info 0627186646

Geachte inwoners van Vierlingsbeek en
Groeningen

Werkgroep Vliegtuigcrashes en
Noodlandingen Gemeente
Boxmeer 1940-1945 is op zoek
naar informatie.

Niet alleen bemanningsleden kwamen om het leven, ook op crash-sites zijn tragisch genoeg, onschuldige slachtoffers gevallen.
We kunnen en mogen stellen, dat deze offers niet
voor niets zijn gebracht, hoe moeilijk het soms ook
is.

In navolging van de gemeente Venray en gemeente
Sint Anthonis is begin dit jaar een werkgroep begonnen met het in kaart brengen van de 25 tot
dusverre bekende vliegtuigcrashlocaties tijdens
WO2, in de huidige gemeente Boxmeer.
De groep bestaat uit een aantal ervaren onderzoekers en archivarissen en wordt per project, aangevuld met lokale onderzoekers. De oorspronkelijke
groep is reeds in 2003 begonnen en probeert alle
locaties in Z-O Brabant in beeld te brengen en haar
kennis te delen en te publiceren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 6.000

Onze werkgroep ziet het als een opdracht naar de
nabestaanden toe, om de laatste rustplaats van
velen die met en tegen ons gestreden hebben te
bevestigen en in kaart te brengen.
Middels een artikel in de regionale bladen en
dorpskranten willen we mensen dringend vragen
om zich bij ons te melden als zij mogelijk bruikbare
informatie hebben over crashes en noodlandingen
in Oeffelt (1), Beugen (2), Rijkevoort (2),
Boxmeer (3), Sambeek (2), Vortum-Mullem (3),
Groeningen (3), Vierlingsbeek (6), Maashees (0),
Holthees (0) en Overloon (4).
Iedere informatie, foto- filmmateriaal, verklaringen,
dagboeken, tips, hoe minimaal dan ook, is welkom.
Informatie over de zogenaamde
“wehrmachtshuisjes” is ook welkom.
Indien er bedrijven, instellingen of personen zijn
die graag een van de (locale) info borden willen
sponsoren, neem dan contact met ons op.
Inmiddels zijn een 16-tal locaties vastgesteld en
geconfirmeerd; voor de overige 9 hopen we informatie te winnen via uw reakties.

vliegtuigen neergestort op Nederlands grondgebied. Van iets meer dan 4.000 crashes is de locatie min of meer bekend.
Onze gegevens zijn afkomstig uit de archieven van
Volkel en diverse in Engeland. De locaties worden
bezocht om middels detecteren, onderdelen van
de betreffende toestellen te vinden. Veel gegevens
zijn onnauwkeurig of niet compleet; van sommige
bestaat alleen een gerucht.
Als archieven ons in de steek laten, moeten we op
zoek naar getuigenverklaringen. Mensen die zich

Voor meer informatie:
De heer Tonnie Ebben
Tel. 0478-631683
Voor verdere informatie:
Internet: http://luchtoorlog.boxmeer4045.nl
e-mail: luchtoorlog@boxmeer4045.nl
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Marlon Kicken staat bekend om zijn zelfspot, herkenbare verhalen en improvisatietalent. Hij werd
geboren in Willemstad op Curaçao, maar groeide
op in Aarle-Rixtel in Zuid-Brabant. In 2009 werd
hij bekroond met zowel de jury- als publieksprijs
van de Culture Comedy Award, de prijs voor beste
stand-up comedian van de Benelux.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro >
reserveren: 0478.631802/630508 of
www.gryphus.nl > win gratis entreekaarten bij
PLUS Verbeeten

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

vrijdag 4 november > MARLON KICKEN
> BAKO (try-out)
Een zeldzaam gouden combinatie: 40+, lange
dreadlocks, skateboardend, pratend met een
zachte ‘g’ en übergrappig. Marlon Kicken in BaKo
is een schaamteloos fantastische voorstelling vol
waarheden, geluk en komische verhalen. BaKo
staat voor verschillende dingen: Bacardi Cola, een
gereedschap waarmee je alles kunt fixen, een
baancommissaris en nog veel meer. Gebruik je
BaKo om een leuke conversatie te beginnen of
juist om te beëindigen? Laat je verrassen door
deze hilarische Brabo met zijn relaxte en originele
stijl.

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

Warme Bakker Degen

Reclame: 31 oktober t/m 5 november
● Halloweenvlaai €10,35
● Waldkornbrood €2,30
● Peperkoek €2,30

Reclame: 7 t/m 12 november
● Christoffelvlaai €10,35
● Spelt donker meergranen €1,85
● Appelbol €1,50
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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Te Koop in Vierlingsbeek:

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

Catharina de Berthoutstraat 1
Halfvrijstaande hoekwoning met vrijstaande
garage op perceel van 300m2.
Vraagprijs: € 212.500k.k.
Voor meer informatie en foto’s zie Funda of
www.dirkhendriks.nl. Voor het maken van een
vrijblijvende bezichtiging bel 06-40655092.

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit

Tae kwon do - Kung fu - Aikido
Interesse, meld je aan
bij Maarten Evers
06-48367188

Te huur
Kostuum Sinterklaas
en
pakken voor Zwarte Piet

Donderdag
van 20.00-21.30 uur
Vanaf 10 jaar ben je welkom in de
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

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
E-mail:jehendriks@telfort.nl

Fons Peltenburg

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

bouwadvies en -begeleiding

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

✔ VERKOOP & INKOOP

Zaterdag 10 december - € 29,50 p.p.

inclusief: koffie met vlaai + busreis per luxe touringcar +
heerlijk winters dinerbuffet
RESERVEREN + VOLLEDIGE DAGPROGRAMMA:
kijk op www.herbergthijssen.nl

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Klusbedrijf

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

Café - Zaal

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

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

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

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

zenuwreflexologie

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

sportmassage
medical taping

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.

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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