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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 29 september 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 18 23 september 2020

Toine Voncken 40 jaar bij 
Fysiotherapie van Dongen

01-09-1980 ~ 01-09-2020

“Bescheiden, kundig en altijd met maximale inzet”
Wat is de overeenkomst tussen Ruud Lubbers, 
Paolo Maldini en Wout Poels?
Ze bezitten alle drie specifieke kwaliteiten die 
Toine Voncken al 40 jaar etaleert bij fysiotherapie 
van Dongen. 

Ruud Lubbers is tot op heden de langstzittende 
minister-president van Nederland. Ook Toine bezit 
de specifieke kwaliteiten om een lang dienstver-
band aan te gaan en vooral te onderhouden. Door 
zijn persoonlijkheid is hij een teamspeler. Zijn loya-
liteit naar zijn patiënten overstijgt de loyaliteit van 
Ruud Lubbers aan het Nederlandse volk. Toine 
heeft ook een goede dosis humor maar ik weet 
even niet of dit een overeenkomst is met Ruud 
Lubbers zelf of met André van Duin die Ruud 
Lubbers nadoet…

Vervolgens Paulo Maldini. Nooit voor een andere 
club gespeeld dan AC Milan, een betrouwbare 
verdediger in het hart van de verdediging. Geen 
flamboyante voetballer maar een harde werker en 
nooit geblesseerd. Zou het nog nodig zijn om de 
overeenkomst toe te lichten? Nou vooruit, voor de 
zekerheid: Toine Voncken; nooit voor een andere 
club gewerkt dan Fysiotherapie van Dongen, een 
betrouwbare werknemer in het hart van onze orga-
nisatie. Voelt zich op zijn gemak in de luwte, is een 
harde werker en heeft zich nog nooit ziek gemeld. 

Tot slot Wout Poels. Het woord “knecht” kan een 
negatieve lading hebben maar voor een wielerlief-
hebber (waar Toine zeker toe behoort) is dit zeker 
niet het geval. Vanuit dat perspectief durf ik te 
stellen dat Toine, net als Wout Poels een mees-
terknecht is. Als fysiotherapeut staan wij op een 
bepaalde manier in dienst van het grotere geheel; 
wij leveren een positieve bijdrage aan gezond 
functioneren. In die hoedanigheid zijn wij binnen 
ons team allemaal “knechten” en als er dan toch 

een meesterknecht aangewezen moet worden dan 
is Toine dat.

De huidige coronamaatregelen laten het niet toe 
om met een groot gezelschap bij deze mijlpaal stil 
te staan. Daarom hebben we er hier op zondag 
30-08-2020 op een andere manier aandacht aan
geschonken. Een manier waarvan ik durf te stellen
dat het in ieder geval voor ons, overige aanwe-
zigen en vooral voor Toine zelf een bijzonder
waardevolle dag is geweest.

Bij deze wil ik Toine, namens Fysiotherapie van 
Dongen, nogmaals van harte feliciteren met zijn 
werkjubileum. Wij zijn blij dat je jouw werkzaam-
heden met dezelfde passie voor je vak nog even 
voort wilt blijven zetten.

Namens Susan, Ellen, Menta en Joey;

Wouter van Dongen

Inwoners tonen interesse 
en betrokkenheid bij koop 
kerkgebouw.

Woensdag 9 september was de infoavond over 
de verkoop van de kerk Vierlingsbeek. Om 20:00 
uur werden ± 120 belangstellenden geteld. Een 
aantal dat Corona-technisch ook haalbaar was. 
Een mooie opkomst aldus. De presentatie werd 
verzorgd door het bestuur van Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek aangevuld met een accountant van 
bureau Contour uit Venray. Met name het obli-
gatiedeel werd door hem uitvoerig uit de doeken 
gedaan. Geen onbelangrijk onderdeel mede 
gezien de nodige vragen hierover. Daarnaast 
waren ook terechte kritische vragen over diverse 
onderwerpen. Zoals bv dat het gestorte geld 
terugkomt als het bedrag niet gehaald wordt en 
wat is het vervolg als ie gekocht is en wat-als-
vragen in kader van het MFA-onderzoek. Helaas is 
het niet anders dan dat verder uitstel van aankoop 
niet mogelijk is. De koop van het kerkgebouw, 
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Van de Redactie:

• Komt U Vierlingsbeek binnenrijden dan 
wordt U welkom geheten met: Welkom 
in Vierlingsbeek. Het groene dorp aan de 
Maas. Kei, kei, kei moi!

• Wij hopen van harte dat U en wijzelf het 
niet nodig zullen hebben maar mócht dat 
toch zo zijn -> "een tip uit de praktijk": 
Wilt/ moet U zich op Corona laten testen: 
indien U belt kunt U wellicht dichterbij 
terecht voor de test dan wanneer U de 
aanvraag online doet!. Voor de uitslag 
inloggen online geeft wellicht ook weer 
iets sneller duidelijkheid dan wanneer U 
gebeld wordt!

• HEEL actueel: haalbaarheid MFA en de 
aankoop van de Kerk.

• Allemaal genieten we dit jaar (veel) meer 
in eigen land, dorp en streek. Van en in 
de natuur, beslist de moeite waard en 
meer en meer gewaardeerd óók de niet 
of minder gemaaide bermen waar veld-
bloemen en insecten hún vakantie vieren.

• Ook nu of zéker nu: HOUD VOL, zorg 
goed voor Uzelf én elkaar en BLIJF 
GEZOND!

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl 

Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl 

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

www.dorpsbladglobaal.nl

AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn of worden veel 
activiteiten afgelast. Daarom moeten we 
bij onderstaand overzicht enig voorbehoud 
maken. Kijk eventueel op de website van de 
betreffende organisatie. Geef ook aan Frans 
Spiekman door als uw activiteit verplaatst of 
geannuleerd wordt.

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

2020

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:
21 t/m Collecte Samen Sterk voor goede
27 sept Doelen
23 sept KBO: Presentatie Longontsteking en 
 vaccineren
26 en Koningskerkje: expositie
27 sept Theo van Kessel
26 sept Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
3 en Koningskerkje: 
4 okt expositie Theo van Kessel
11 okt Harmonie de Herleving: Koffieconcert in 
 Concordia aanvang: 11:00 uur
12 okt Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
16 okt Gryphus: Pruuverij, Bockbier avond; 
 reserveren verplicht
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +
 Museum Tonny Ebben
31 okt Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
9 nov Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
11 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
 Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en 
 Groeningen
28 nov Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
15 dec KBO: Kerstviering
17 dec VOVG: Eindejaarsviering

2021

2 jan Ophalen oud papier:
 Gilde, tel. 06-43246914
13 en De Oude Schoenendoos: Tentoonstelling
14 mrt over de vrijheid en wederopbouw van de 
 oude gemeente Vierlingsbeek in Zaal 
 Concordia
20 en RKVV-Volharding:
21 apr Jaarlijkse bloemenactie
30 april Dansvereniging Bekse Klinkertjes
t/m 2 mei Eurodance 2020 De Wetteling, Venray
12 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2021
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26 juni Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
29 aug GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
11 sept Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: In het kader van het 
 50-jarig bestaan wordt er om 17.30 uur 
 een concert gegeven door de deel-
 nemers aan ZEVmeeZING op een nog 
 nader te bepalen plaats!
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
2 okt GroeVie: Finale avond en  
 uitslag ‘k Wèt’t; 
 Interactieve dorpsquiz Vierlingsbeek 
 - Groeningen

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

het passeren van de koopakte bij Notariskantoor 
Vierlingsbeek staat vast op 15 oktober. De dag 
dat het geldbedrag binnen moet zijn. De dag dat 
Vierlingsbeek-Groeningen kan zeggen; “De kerk is 
van ons en nemen ze ons niet meer af”. 

Tellerstand-bord
Op de kerk hangt een reuzen spandoek waarop 
de actuele stand van het aantal verkochte obli-
gaties staat aangegeven. Het dient de inwoners 
van Vierlingsbeek-Groeningen aan te zetten, te 
enthousiasmeren om tot aankoop van een of meer 
obligaties over te gaan. Maar het dient ons ook 
aan te zetten om met familie, vrienden, buren en 
iedere dorpsbewoner er over te hebben. Het gaat 
om het behouden van het kerkgebouw en geschikt 
en bruikbaar te maken voor zeer veel mogelijk-
heden. Het gebouw, de plek, is nu eenmaal het 
hart, de ziel van ons dorp. We hebben er maar één 
van.

Zie voor verdere informatie verderop in deze 
Globaal.
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In de maand oktober bidden we op de 
dinsdagen 6, 13 en 20 oktober het Rozenhoedje 
in de Mariakapel.

U bent van harte welkom om 19.00 uur.

Liturgiegroep Vierlingsbeek / Maashees 

UITNODIGING PAROCHIE-
BEDEVAART NAAR KEVELAER
ZATERDAG 10 OKTOBER 2020

Zaterdag 10 oktober kunt u weer mee met de 
parochie Maria, Moeder van de Kerk op bedevaart 
naar Kevelaer. Kevelaer is al eeuwenlang een 
bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt 
er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld 
van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld 
staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de 
‘Troosteres der bedroefden’. Jong en oud van 
harte welkom! 

Programma:
12.30 uur:  Vertrek vanaf de diverse plaatsen  
 richting Kevelaer (carpoolen) of  
 rechtstreeks rijden Parkeren direct  
 achter de Mariabasiliek, parking  
 Basilikastraße 2
13.30 uur:  Eucharistieviering in de Biechtkapel  
 (ingang via pleintje links naast de  
 Mariabasiliek)
14.30 uur:  Bezoek genadebeeld in de  
 Genadekapelle op de Kapellenplatz 
14.45 uur:  Gezamenlijk koffie drinken met taart  
 in het Priesterhuis, Kapellenplatz 35,  
 Kevelaer
15.30 uur:  Kruisweg in het Marienpark of rozen- 
 kransgebed in de Biechtkapel voor  
 degene die minder mobiel zijn 
17.00 uur: Vertrek huiswaarts

Kosten: Bijdrage voor Kaffee mit Kuche 
 7,00 euro, carpoolen verrekenen met 
 chauffeur ter plaatse. Bent u wat 
 minder mobiel en neemt u een 
 rollator of rolstoel mee, laat dit dan 
 weten.

Aanmelden: Vóór 3 oktober via pastoraal  
 werkster Jantje Bax
 E: bax@mmvdk.nl 
 T: 06 - 30 51 76 29

Mondkapje: Zorg dat u een mondkapje mee  
 neemt vanwege de mondkapjes- 
 plicht waar de 1,5 meter afstand- 
 regel niet hanteerbaar is. In de kerk  
 en in het Priesterhuis zijn mond- 
 kapjes verplicht als u zich verplaatst.  
 Let op: een automobilist mag in  
 Duitsland geen mondkapje dragen.
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Uitnodiging informatieavond  
1e Heilige Communie
Parochie Maria Moeder van de 
Kerk 

Deelparochies Sint Anthonis, Ledeacker, 
Oploo, Oeffelt, Beugen, Wanroij, Landhorst, 
Rijkevoort, Overloon, Westerbeek, Stevensbeek, 
Vierlingsbeek, Maashees, Groeningen

Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 
5 van de basisschool mee te laten doen aan de 1e 
Heilige Communie, nodigen wij uit voor een infor-
matieavond op:

1. woensdag 7 oktober van 20.00 – 21.00 uur 
in het parochiecentrum Maria Moeder van de 
Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis 
of 

2. donderdag 8 oktober van 20.00 – 21.00 uur in 
de pastorie, Kerkplein 4, 5441 BE Oeffelt.

Ook als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van 
harte welkom.

U krijgt deze avond informatie over het commu-
nieproject, de activiteiten in de voorbereiding 
en u ontvangt het inschrijfformulier. De voor-
bereiding start in november en de 1e Heilige 
Communiemis vieren we in april 2021. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om op één van deze 
avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een e-mail 
sturen naar secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 
0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 
uur behalve donderdags) en zenden wij u een 
formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk 
vrijdag 16 oktober inleveren bij de communiewerk-
groep ter plaatse of opsturen naar/ af te geven bij 
het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis. 

Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 25 september en 9 oktober. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN VOLGENS 
REGELGEVING RIVM
Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen; 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag

Yoga in het Joffershof
 maandag van 17.30 -18.30 uur
  (in basisschool)
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 woensdag van 18.30 - 19.30 uur

Info 631839

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur

Info 631839.

Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
  van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
  van 13.30 - 15.30 uur
 donderdag van 8.45 - 10.45 uur

Info 631233

Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur

SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym 
in het Joffershof
 donderdag van 11.00 - 12.00 uur

Info 631839

SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
 vrijdag: van 9.00 - 12.00 uur
  in 3 groepen

Info 631839

SWOGB Volksdansen: met deze groep wordt 
besproken op welke manier zij kunnen opstarten 
op maandag van 13.30 – 15.30 uur

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

Info 632028

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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Dubbel afscheid 
bij Bekse Klinkertjes

Tijdens de jaarvergadering hebben zowel Bianca 
Janssen als Gertrude Smits-Mulder afscheid 
genomen als bestuurslid van de Vierlingsbeekse 
dansgarde De Bekse Klinkertjes.

Bianca heeft zich ruim 7 jaar ingezet als penning-
meester van de vereniging. Altijd was de 
boekhouding compleet en geordend. Ook was 
Bianca verantwoordelijk voor de organisatie van 
onze welbekende kerststerrenactie. De inkoop 
van bloemen, de planning van de routes en de 
communicatie verliep altijd vlekkeloos. Voor haar 
jarenlange inzet voor onze vereniging heeft Bianca 
in de vorm van bloemen en een cadeau een groot 
“dankjewel” gekregen. 

En na ruim een halve eeuw lidmaatschap en 
betrokkenheid heeft ook Gertrude Smits-Mulder 
afscheid genomen van de dansvereniging.

As meisje van 4 jaar is ze onder leiding van Finy 
van Rens gestart als balletdanseres. Enkele jaren 
later werd door de carnavalsvereniging gevraagd 
om optredens te verzorgen tijdens de zittingen, 

wat uiteindelijk het beginpunt was van de 
dansgroep zoals we deze kennen.
Tijdens haar danscarrière heeft Gertrude meerdere 
nationale titels weten te bemachtigen voor zowel 
de garde- als de showdansdiscipline. Met de 
oosterse dans werd zij zelfs Europees Kampioen.

Toen het dansen zelf wat op de achtergrond 
kwam, hield Gertrude zich al veel bezig met het 
verzorgen van de trainingen. Ze heeft vele jongens 
en meisjes zien opgroeien van kleuter tot volwas-
sene en was mede verantwoordelijk voor hun 
ontwikkeling in de danssport. Haar passie voor 
de danssport was groot, heel groot! Naast haar 
bestuursfunctie bij de vereniging, heeft Gertrude 
ook jarenlang klaargestaan als commissielid bij de 
sportbond NDO. Vele zon- en trainingsdagen was 
ze van huis. Gertrude had dit nooit volgehouden, 
als haar man Toon niet dezelfde passie voor de 
danssport had als zij. Als fotograaf en wedstrijd-
leider bij NDO heeft ook Toon meerdere jaren 
zijn steentje bijgedragen en is hij nog regelmatig 
tijdens wedstrijden aanwezig.

Haar laatste taak hoopt Gertrude in 2021 
met succes te mogen afronden: de organi-
satie van de door Corona uitgestelde Europese 
Kampioenschappen. 

Tijdens de jaarvergadering heeft Gertrude haar 
laatste woorden gesproken als voorzitter van de 
Bekse Klinkertjes. Zowel Gertrude als Toon zijn 
in het zonnetje gezet en hebben een verdiend 
afscheid gekregen. Naast de bloemen en cadeaus 
die ze heeft gekregen, is Gertrude benoemd tot 
erelid van de dansvereniging. Langs deze weg 
willen wij Gertrude nogmaals bedanken voor haar 
tomeloze inzet in de afgelopen 50 jaren!
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Invulformulier 
Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een 
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe.  Help daarom mee 
en geef tijdens  de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl 

 

 

 
Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding ontwikkelen, 
hartfalen kortom alles wat met  
het hart  te maken heeft. www.hartstichting.nl 
 

 

  
De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met maag- lever- en 
darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van 
onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl 

 

  
Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil. 
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl 

 

  
Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, COPD of een 
zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van 
levensbelang.  www.longfonds.nl 
 
 

 

  
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een 
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. www.alzheimernederland.nl 

 

        
 

 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te investeren door 
innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS een stapje dichterbij kunnen 
brengen.  www.nationaalmsfonds.nl	

 
 

 

 
 
Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat 
diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl 

 

 

 
De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, 
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie. 
www.brandwondenstichting.nl 
 

 
 

 

 
Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle delen van 
de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.  
www.vastenaktie.nl 

 

         

         

 
Voorheen  Fonds Verstandelijk Gehandicapten  vormt sinds 2018 met het Revalidatiefonds   
Handicap.nl 
Voor  2 miljoen mensen met een handicap komen zaken van de grond die anders niet of 
nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Maakt hen sterker om zelfstandiger te zijn. 
 

 

 

 
Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele 
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 
www.kinderhulp.nl 
 

 

 

 

 
Reuma beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, 
beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. ReumaNederland werkt keihard aan 
een beter leven voor ruim 2 miljoen Nederlanders met reuma. Helpt u mee? 
www.reumafonds.nl" 

 

	                                                   Totaal bedrag 	

	

Beste Inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen, 

Helaas kon de collecte voor de goede doelen afgelopen maart 
niet doorgaan. 

Door het coronavirus zijn wij er ons weer bewust van dat de 
gezondheid van ons allen het belangrijkste in het leven is. 

Daarom hebben wij, samen met een aantal dorpen uit onze 
gemeente besloten om de collecte toch nog op te starten.  

Dankzij de medewerking van de Dorpsraad is dit mogelijk gemaakt. 

Deze keer komen om uw en onze veiligheid te garanderen, de collectanten niet langs de deur, maar 
mag u het geld, bij voorkeur voor 27 september overmaken op rekeningnummer  

NL72RABO0140218564 van Dorpsraad Vierlingsbeek onder vermelding van Samen Sterk.

Langs deze weg willen wij de collectanten nog bedanken voor de bereidwilligheid. 

Hebt u, nadat u het geld overgemaakt hebt, voorkeur voor speciale doelen dan vragen wij u het 
invulformulier in de brievenbus te stoppen bij een van onze coördinatoren. 

In het kader van de privacy krijgt alleen de penningmeester van de Dorpsraad inzage in uw gift. 

Mocht u echt niet in de gelegenheid zijn om het geld over te maken dan mag u het geld in de 
brievenbus van een van de inleveradressen deponeren. 

Hebt u toch nog vragen neem dan gerust contact op. 

Wij hopen door deze collecte de goede doelen toch nog een hart onder de riem te steken. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw giften. 

Corry Bosch tel. 06-20046340 

Dorrie van de Ven tel. 06-42668621 

Inleveradressen (voor formulier als u voorkeur hebt voor bepaalde doelen) 

Willem1straat 3    Grotestraat 68 

Vlasakker 30          Overambt 32 

Past. Janssenstraat 19  Vierlingh 6 

’t Veld 10          Laurentiusstraat 45 

Heihoekscheweg 52       Heihoekscheweg 42 

Beekstraat 2        Jan van Cuijkstraat 13 

Voor Groeningen: Maasstraat 5a  en 15
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Fonds/Stichting Doel Bedrag 
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Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl 

 

  
Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, COPD of een 
zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van 
levensbelang.  www.longfonds.nl 
 
 

 

  
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een 
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. www.alzheimernederland.nl 

 

        
 

 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te investeren door 
innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS een stapje dichterbij kunnen 
brengen.  www.nationaalmsfonds.nl	

 
 

 

 
 
Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat 
diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl 

 

 

 
De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten, 
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie. 
www.brandwondenstichting.nl 
 

 
 

 

 
Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle delen van 
de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.  
www.vastenaktie.nl 

 

         

         

 
Voorheen  Fonds Verstandelijk Gehandicapten  vormt sinds 2018 met het Revalidatiefonds   
Handicap.nl 
Voor  2 miljoen mensen met een handicap komen zaken van de grond die anders niet of 
nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Maakt hen sterker om zelfstandiger te zijn. 
 

 

 

 
Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele 
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 
www.kinderhulp.nl 
 

 

 

 

 
Reuma beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, 
beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. ReumaNederland werkt keihard aan 
een beter leven voor ruim 2 miljoen Nederlanders met reuma. Helpt u mee? 
www.reumafonds.nl" 

 

	                                                   Totaal bedrag 	
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Concordia in Vierlingsbeek. Om 20.00 uur zullen 
de eerste noten worden gespeeld. Er is een pauze 
tijdens het concert en drankjes zijn tijdens en 
na het concert tegen betaling te 
verkrijgen. Kaarten kosten € 15,00 
per persoon en zijn te koop via 
ruudjacobs.net/webshop/.

Wat zou het leuk zijn als je erbij 
bent. Gegarandeerd swingen….  
wel op je stoel natuurlijk.

ingezonden stuk

Vierlingsbeek koopt hun kerk.
Een persoonlijke reactie naar aanleiding van 
de informatiesessie van 9 september.

De bijeenkomst van afgelopen 9 september 
waarin werd uitgelegd hoe en waarom we het 
kerkgebouw in onze gemeenschap kunnen 
houden heeft me gesterkt in mijn onderstaande 
opvatting. 
 
In het hart van Vierlingsbeek staat een groot 
kerkgebouw.
Vroeger ons centrum van religie en 
geloofsbelijdenis.
Dat is niet meer. maar wat kan deze kerk nu 
buiten alleen herinneringen nog voor ons 
betekenen? 
We hebben nu nog de kans om daar zelf de 
regie in te nemen.
Dit kunnen we doen door geld te lenen aan een 
stichting, hiervoor speciaal opgericht, die de 
kerk voor onze gemeenschap kan kopen.
Dat is mogelijk door het “kopen” van obligaties 
van de stichting.
Rendement, een op langere termijn waarborg 
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
Groeningen.
Winst, een ruimte waar talloze activiteiten en 
faciliteiten plaats kunnen hebben.
We hebben nu nog de mogelijkheid om het 
kerkgebouw ook in het hart van onze gemeen-
schap te houden.
Hier is best wel veel geld voor nodig. 
We kunnen dit dus alleen als we dat met z’n 
allen doen.
Mijn vraag is in dit verband wel, hoe sterk is 
onze gemeenschap(szin)?

Een inwoner van Vierlingsbeek,
Toon Reijnders

SWINGENDE STOELEN 
CONCERT

Reserveer ZATERDAG 17 OKTOBER 2020 alvast 
in je agenda voor het “Swingende stoel concert” 
van dit jaar! Rekening houdend met de corona-
maatregelen zal iedereen gevraagd worden op een 
stoel plaats te nemen, maar of het gaat lukken om 
stil te zitten zonder te swingen op je eigen plek? 

Tijdens de avond zul je ondergedompeld worden 
in de Jazz en Soul klanken van niemand minder 
dan bassist Jo Didderen, gitarist Bart Oostindie, 
drummer Jérôme Cardynaals, toetsenist Simon 
Oslender, toetsenist Ruud Jacobs, zanger Roger 
Corneille en zangeres Helen Nillesen.

Het concert zal plaatsvinden in Zalencentrum 

5 jaar

In september 2015 gingen we van start. De voor-
malige peuterspeelzaal in de Joffershof werd 
opgeknapt en voorzien van een nieuwe keuken, 
toiletten, verlichting en plafond. De kleurige, 
warme en uitnodigende huisstijl werd samen met 
Madelon Klippert uitgedacht. We begonnen met 
spullen die we links en rechts geschonken kregen. 
Vanaf het eerste begin waren er lieve vrijwilligers 
en professionals die met een enkele gast startten.
Inmiddels hebben we ruim dertig gasten mogen 
verwelkomen door de jaren heen. Momenteel zijn 
we 5 dagen per week open. Het vervoer wordt 
door Allesbijeen geregeld, in deze coronatijd 
goed ondersteund door mantelzorgers. Wouter 
van Dongen komt hier fysiotherapie verzorgen. 
De inrichting is vernieuwd en aangepast aan de 
coronamaatregelen.

Bovenstaande is een inzichtje van de materiële 
zaken bij Allesbijeen. Treffender zijn de menselijke 
aspecten die wij in de afgelopen jaren mochten 
meemaken. Zo vertelde een gast: “Sinds ik naar 
Allesbijeen kom, heb ik weer zin in het leven!” Ook 
werden we diep geraakt door de gast die vanuit 
het hospice met de wensambulance voor de 
laatste keer bij Allesbijeen wilde zijn en daar nog 
1x pannenkoek wilde eten.

We vierden samen kerst, carnaval, sinterklaas, de 
seizoenen en verjaardagen. We maakten samen 
uitstapjes en genoten van bezoekjes van de 
kinderen van Spring en Laurentiushof. We werden 
vrolijk van de muziek van Marius Cuijpers. We 
genoten van fietsen en wandelen. We werden 
verdrietig als iemand overleed of het niet goed 
had. We zaten samen in het zonnetje in onze tuin, 
we kaartten en waren creatief. En vooral zijn we 
goed in koken! Nog steeds genieten we van en 
met elkaar, ondanks de beperkingen die het coro-
navirus met zich mee brengt. 

En natuurlijk hebben we zo goed mogelijk ons 1e 
lustrum gevierd! Onze lieve medewerkers gingen 



9

naar alle gasten, mantelzorgers en vrijwilligers met 
een heerlijk Allesbijeen taartje en een prachtige 
bolchrysant, gesponsord door fam. Timmermans.

Allesbijeen heeft zijn plek in de afgelopen 5 
jaar ingenomen. Vooral het afgelopen half jaar 
bleek hoe belangrijk het voor onze ouderen en 
kwetsbare mensen is om in hun eigen gemeen-
schap een gezamenlijke plek te hebben. Een plek 
waar ze mogen zijn, waar gezelligheid, een goede 
maaltijd en fijne begeleiding de kans op eenzaam-
heid verkleinen. 
“Allesbijeen gewoon een fijne plek om te zijn”

Interesse? Er zijn nog een paar plaatsjes over!
0633135553

Column vitaliteit (15)

“delen is vermenigvuldigen”

In de vorige column beschreef ik een duidelijk 
voorbeeld van pijn zonder weefselschade. Is het 
andersom ook mogelijk om weefselschade te 
hebben zonder pijn? Stel je een muisje voor. Dit 
muisje is op de vlucht voor een kat. Tijdens zijn 
vlucht haalt dit muisje zijn pootje open aan een 
scherp uitsteeksel van een hekwerk. Wat zou 
er nu met de overlevingskansen van deze muis 
gebeuren op het moment dat de muis op dat 
moment veel pijn ervaart? Juist; deze pijn zou hem 
afleiden van zijn focus om aan de kat te ontkomen. 

Dit verhoogt de kans dat de muis ten prooi valt 
aan de kat en verlaagt dus de overlevingskans. 

De twee belangrijkste functies van het oerbrein 
zijn: 1. Het in stand houden van het organisme 
(overleven) en 2. Het in stand houden van de 
soort (voortplanting). Evolutionair is bepaald dat in 
geval van acute dreiging pijn gedempt wordt om 
de overlevingskans te vergroten. De adrenaline 
in het bloed welke vrij is gekomen bij de stress-
respons-reactie dempt de pijn zodat de muis zich 
kan focussen op één taak; vluchten! Pas op het 
moment dat de muis onder een kast zit buiten 
bereik van de kat zal de muis aandacht hebben 
voor de wond. In dit geval is pijn functioneel om 
het pootje te ontlasten en te laten herstellen.

Werkt dit bij ons mensen ook zo?
Denk aan een soldaat, vechtend aan het front. Op 
het moment dat hij of zij in het been geschoten 
wordt is er onherroepelijk sprake van weefsel-
schade. De hele context van dreiging daaromheen 
zou dan toch voldoende moeten zijn om een helse 
pijn te ervaren… zou je zeggen. Ware het niet 
dat pijn in deze specifieke situatie niet in dienst 
staat van het organisme om te overleven. In een 
dergelijk geval neemt het stress-respons-systeem 
het volledig over met als gevolg dat pijn pas weer 
ervaren wordt op het moment dat de desbetref-
fende soldaat weer in veiligheid is. Het zelfde 
principe wordt ook beschreven bij ernstige weef-
selschade bij bijvoorbeeld ongevallen; tot volledig 
pijnvrije amputaties van ledematen aan toe. 
We hebben het nu gehad over het wel of niet 
ervaren van pijn. Ook de intensiteit van de ervaren 
pijn is sterk afhankelijk van de context. Zo toont 
onderzoek onder andere aan dat een professio-
neel violist die een wondje heeft aan een vinger 
van de hand waarmee de snaren van de viool 
bespeeld worden, meer pijn ervaart ten opzichte 
van eenzelfde wondje aan een vinger van de 
hand waarmee de strijkstok vastgehouden wordt. 
De hand waarmee de snaren bespeeld worden 
is crucialer in het bespelen van de viool als het 
om de functie van de afzonderlijke vingers gaat. 
Omdat de hand waarmee de snaren bespeeld 
worden crucialer is voor het bespelen van de viool 
zal een professioneel violist ook meer pijn ervaren 
bij een wondje aan deze hand. 

Ondanks dat pijn complex van aard is, is het 
gelukkig niet altijd zo ingewikkeld. Door het zelf-
herstellend vermogen van ons systeem en soms 
een beetje hulp vanuit het reguliere en/of alter-
natief medische circuit krijgen we de meeste 
pijnklachten met een beetje geduld onder controle. 
Toch blijkt dat 1 op de 5 volwassen Nederlanders 
te maken heeft met aanhoudende pijnklachten. 
De meeste mensen met aanhoudende pijn-
klachten hebben al van alles geprobeerd om van 
de klachten af te komen; helaas vaak zonder 
resultaat. Om dan toch tot resultaat te komen is 
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het in ieder geval noodzakelijk om anders naar 
pijn te kijken, vanuit een breder perspectief. Mijn 
belangrijkste advies is om met een zorgprofessi-
onal in gesprek te gaan met een passie voor pijn. 
Een zorgprofessional die luistert naar het hele 
verhaal en inzichtelijk kan maken hoe verschil-
lende factoren van invloed zijn op pijn. Vanuit 
deze inzichten ontstaan oneindig veel mogelijk-
heden om pijn te verminderen. De website www.
pijnontmaskerd.nl staat boordevol waardevolle 
informatie om aanhoudende pijn te vermin-
deren. Deze site heb ik zelf ontwikkeld omdat ik 
het belangrijk vind de juiste kennis te delen. In dit 
geval gaat de volgende formule op: : = X (delen is 
vermenigvuldigen)

Bedankt voor het lezen van deze column.
Feedback of suggesties voor een eventuele 
volgende column? Laat het me weten door een 
mail te sturen naar fysio.dongen@planet.nl of doe 
een briefje in de brievenbus.

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
www.vandongenvierlingsbeek.nl
“Mensen helpen fit te worden, 
fit te zijn en fit te blijven”

Groeningen: geen gehucht en 
geen dorp 
deel 8.

Sint Antonius werd in eerste instantie aange-
roepen tegen de pest. Volgens een legende 
zouden tijdens deze pestepidemie zoveel mensen 
zijn overleden, dat men ze niet meer durfde te 
begraven uit angst voor besmetting. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat de verering van Sint 
Antonius toen ontstaan is. 

De kluizenaar/ heilige 
Antonius Abt met in 
zijn hand de Oosterse 
bisschopsstaf, omringd 
door varkens en 
biddende figuren. Op 
de achtergrond hangen 
attributen ( ex voto) 
als herinnering aan de 
door hem verrichtte 
wonderen, o.a. ex voto’s 
van onderbenen en 

handen. Het is een afbeelding van een uit de  
vijftiende eeuw stammende houtgravure
De oorspronkelijke patroonheilige van de kapel 
was alleen Sint Antonius abt, op de kapelklok uit 
1846 staat de naam ook : H. Anthonius Abt. 

Antonius of Anthonius is bekend onder verschil-
lende namen: Ant(h)onius Abt, Antonius van 

Egypte, Antonius de Grote, Antonius de 
Kluizenaar, Antonius van Schotland, Antonius van 
de Thebaïs , Antonius met het Varken, Antonius de 
Maarschalk.

Sint Antonius was dus de oorspronkelijke 
beschermheilige, zoals op vele andere plaatsen 
in het landelijke Oost-Brabant en Noord-Limburg. 
O.a. in Ayen, Sint Anthonis, Beers, Beugen, 
Blitterswijk, Escharen, Linden, Maashees, Mook, 
Sambeek, en Well. Later is daar in Groeningen Sint 
Nicolaas aan toegevoegd. 
Sint Nicolaas van Tolentijn, was een patroon heilige 
van de orde der franciscanen, geboren 1246 
in Noord-Italië. Zijn verering werd waarschijn-
lijk door de toenmalige pastoor van Vierlingsbeek 
en Groeningen, Joseph van Nievelle in 1662 naar 
deze streek gebracht. Joseph van Nievelle was 
een minderbroeder, een onderorde van de fran-
ciscanen. Het kan ook zijn dat frater Mattheus 
Arnoldi, de volgende pastoor van Vierlingsbeek-
Groeningen in de periode 1666 tot 1681, de 
verering van Sint Nicolaas van Tolentijn als 
beschermer van het vee naar hier heeft gebracht. 
Mattheus Arnoldi was ook een franciscaan. Vanaf 
die tijd (1685) is de naam Sint Nicolaas toege-
voegd aan het Groeningse gilde en aan de 
Sint Antonius kapel. Dit blijkt ook uit de derde 
kopie van de gildebrief uit het jaar 1716, deze is 
hetzelfde als de vorige brieven alleen is nu Sint 
Nicolaas als patroonheilige toegevoegd. 

Harmonie organiseert 
op zondag 11 oktober 
in Concordia een 
(corona-proof) 
koffieconcert. 

Aanvang 11.00 uur.

De harmonie nodigt alle inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen uit om dit koffiecon-
cert bij te wonen.

De repetities zijn eerst online en later corona-proof  
in de zaal vanaf juli van dit jaar weer opgepakt.

De harmonie staat te popelen om u het resultaat 
van deze repetities te laten horen. 

Er is wel een extra voorwaarde voor het bijwonen 
van dit concert, namelijk een aanmelding met een 
mailbericht naar het volgende mailadres: 
wielnillesen@hotmail.com

Door uw aanmelding kunnen wij tijdig de zaal 
corona-proof inrichten om u een veilige zitplaats 
aan te bieden. 

Tot zondag 11 oktober om 11.00 uur.
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Aan alle inwoners van Vierlingsbeek-Groeningen,  
 
Wij, inwoners Vierlingsbeek-Groeningen, kunnen tot 15 oktober 2020 onze kerk kopen en op deze wijze 
behouden en gebruiken voor ons dorp. Doen we dit niet dan zal de kerk in de vrije verkoop komen en zijn 
we de kerk kwijt. Vandaar deze oproep om samen met ons allen de kerk te kopen. 
 
Waarom samen de kerk kopen: 
➢ Het kerkgebouw is het hart, de ziel van het dorp en biedt 

ons veel mogelijkheden om heel veel dingen mee te doen. 
➢ Voor verenigingen – organisaties – initiatieven zoals de 

Sing Alone en de Basisschool Musical. 
➢ Gezien haar goede akoestiek uitstekend geschikt voor 

concerten – optredens – theater – film – dans – sport-
spel-beweging-ouderen-kinderen (de grote ruimte is 40 x 
14 mtr en 10 mtr hoog!). 

➢ De ruimte kan gebruikt worden voor vele soorten 
bijeenkomsten – exposities – verenigingsevenementen - 
festivals. 

 
Hoe kopen wij samen de kerk: 
Iedere bewoner van Vierlingsbeek-Groeningen kan een of meerdere obligaties kopen. Een obligatie kost 
€ 500,00.  Er dienen 800 obligaties verkocht te worden, dus totaal € 400.000,00. Hiermee wordt de kerk gekocht 
en wordt een deel gereserveerd om in de aanloopfase de vaste lasten te dragen en worden enkele 
basisvoorzieningen gerealiseerd zoals podium (van de kerkbanken) , 400 stoelen, dames- herentoilet en 
een eenvoudige horeca hoek. 
 
Als wij samen de kerk kopen kan dit het MFA onderzoek helpen in het maken van de juiste keuze. Immers 
wij kunnen dan als dorp het kerkgebouw inbrengen. De kerk is van ons ! 
 
“Krijg ik het geld terug”, is een veel gestelde vraag. De obligatie is een lening en de bedoeling is dat u dat 
geld terug krijgt. Echter kan dat enkele jaren duren. Lees daarom het obligatiereglement en overige 
informatie op de site www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl  of op de dorpssite www.vierlingsbeek-
groeningen.nl (verenigingen-stichting laurentius)  
 
Als wij het geld niet bij elkaar krijgen voor 15 oktober en de koop gaat niet door, dan krijgt iedereen zijn 
geld terug. Maar dan hebben we ook GEEN kerk. 
 
Oké, wat moet ik doen: 

1. Vul het formulier aan de achterzijde in. 
2. Lever dit in bij Sjaak Verstegen, 

Overambt 28, 5821 CE  Vierlingsbeek. 
3. U kunt ook een scan of foto van het 

formulier mailen naar 
info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl  

 
 
 
Hebt u vragen ?   
Bel gerust Sjaak Verstegen 06-20614609  
-   Joop Verbeeten 06-54661196  - René Schaeffers 06-52762028          

 Stichting Laurentius Vierlingsbeek 

 Mogelijke invulling van kerk 
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Inschrijfformulier obligatielening 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek (SLV) 

t.b.v.  aankoop kerkgebouw Vierlingsbeek 
 

Ondergetekende: 

Voorletters: __________  Roepnaam: ____________________ 

Achternaam: ________________________________________ 

Straat _____________________________  Huisnummer:_____ 

Postcode:___________  Woonplaats:  ____________________ 

E.mail adres:_________________________________________ 

telefoonnummer: ____________________________________ 

 

- Verklaart zich in te schrijven voor deelname aan de obligatielening van Stichting Laurentius Vierlingsbeek t.b.v. 
aankoop kerkgebouw Vierlingsbeek en daarom te willen intekenen  voor: 

_   stuks obligaties ter waarde van €500, totaal waarde € _____,__ 
 

- Verklaart akkoord te gaan met het bij deze obligatielening behorende Reglement Obligatielening Ut Laurenshuus 
Vierlingsbeek (versie 3 september 2020). Reglement staat op de website van Stichting Laurentius Vierlingsbeek 
www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl en is op verzoek op papier te verkrijgen. 

 
- Wilt u   wel / niet  (graag omcirkelen wat u wenst)  uw naam vermeld hebben op een  ‘lijst van eigenaren van 

kerkgebouw’. Op enigerlei wijze gaan we de ‘lijst’ in de kerk ergens ophangen met de naamsvermeldingen van de 
mensen die dit willen alsook “en vele anderen die niet bij naam genoemd willen worden”. 

 

 

Datum: __________________   Plaats: ___________________________ 

 

Handtekening: _______________________________________________ 

 

Dit inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij secretariaat SLV, Sjaak Verstegen, Overambt 28,  
of op de 9 september-avond of via mail naar info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl 
 
Na ontvangst van de bijschrijving op het rekeningnummer van Stichting Laurentius Vierlingsbeek NL88RABO 0358 
1561 30 ontvangt u voor elke € 500,00 een obligatiecertificaat. Deze wordt (worden) persoonlijk overhandigd na 
handtekening voor ontvangst. 
 
 
Obligatiecertificaatnummer(s):  
 
p.s.: regels m.b.t. privacywetgeving worden in achtgenomen 
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ingezonden artikel

Met zijn mooie slanke toren, met 
zijn vriend’lijk Vrijthofplein Met 
zijn goede Beekse mensen: mag 
ons dorpje er wel zijn! 

Al die goede Beekse mensen hebben ze wel 
gezien. De folders ‘Vierlingsbeek koopt kerk’. Maar 
is de kerk inmiddels gekocht? Of gaan we die nu 
met zijn allen kopen? En met zijn allen bedoel ik 
ook met zijn allen. Niet alleen 65 plus, maar vooral 
ook de jeugd in Vierlingsbeek! Feit: Het grootste 
gebouw uit ons dorp. Nog een feit: de akoestiek 
van de kerk is geweldig! Maar om daar nu €500,- 
voor neer te leggen? Ik denk het wel. Sterker nog: 
we moeten wel! Met zijn allen. En als €500,- teveel 
is, kijk dan even rond in je vriendengroep en lap 
met zijn tienen €50,- (een tikkie sturen kan ook). 
Lappen voor het maken van nieuwe herinneringen.                                                               
We moeten als gemeenschap ons kerkgebouw 
koesteren. Voor nu en in de toekomst. Is het niet 
voor een concert of een feestavond, dan wel voor 
een uitvaart. Vierlingsbeek is namelijk een hecht 
dorp dat naar mijn idee tradities moet voort-
zetten. Om er een paar te noemen: Op de Tôffel! 
De Hitteavond! Carnaval! Rowwen Hèze op het 
Vrijthof! Outlands! En nu hoor ik jullie denken: 
wat heeft dit met de kerk te maken? Nog niks, 
maar misschien volgend jaar wel veel meer. We 
moeten namelijk ‘out-of-the-box’ denken. Er 
gaan geruchten dat Concordia wordt verkocht. 
Het zalencentrum Vierlingsbeek is dan verloren. 
Natuurlijk is er dan nog De Wildeman, maar de 
capaciteit van de Wildeman is minder dan die van 
Concordia. Ook De Joffershof is natuurlijk niet te 
vergelijken met Concordia. Vierlingsbeek heeft een 
grote zaal nodig, om samen te kunnen feesten. 

Naast de concerten van onze lokale zang- en 
muziekverenigingen stel je eens voor: Rowwen 
Hèze in het kerkgebouw! Mental Theo, DJ Paul! 
(Hoofd)acts van Op de Tôffel: Krezip, Van Dik 
Hout, Racoon, Miss Montreal? Allemaal komen ze 
graag spelen in onze Bèkse poptempel! En vergeet 
niet dat we soms helaas ook moeten rouwen. Wat 
is er mooier dan afscheid nemen in ons eigen 
dorp? Te midden van degenen die we lief hebben? 
Alles gaat en staat met de keuze die wij als dorp 
maken. 

Kopen we gezamenlijk de kerk of niet? Eigenlijk 
komt de keuze te vroeg: natuurlijk loopt het 
onderzoek van het MFA. Maar los van de uitkom-
sten van het onderzoek: Vierlingsbeek heeft een 
grote zaal nodig. Die zaal moet er komen. En als 
die ergens anders in het dorp wordt verwezen-
lijkt? Dan zal er waarschijnlijk toch wel een koper 
komen voor de kerk en verkopen we die voor meer 
geld dan dat we ervoor hebben betaald. In de kerk 

worden waarschijnlijk appartementen gebouwd, 
omdat iedereen wil wonen in het mooiste dorpje 
van ons land! 

Vierlingsbeek: lap mee. 
Voor nu en de toekomst!

Een oud-misdienaar

(naam is bij redactie bekend)

KBO
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 
RABO CLUBSUPPORT 2020

KBO Vierlingsbeek/Groeningen is ook dit jaar 
deelnemer aan de Rabo ClubSupport van 
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. 
De KBO heeft uit de opbrengst van de laatste 
jaren enkele mooie projecten kunnen reali-
seren zoals de aanschaf van sporttenues voor de 
wandelvoetballers en een elektronische bingoma-
chine voor het kienen. 
Wij willen de bijdrage van dit jaar uit de Rabo 
ClubSupport gebruiken voor de aanleg van een 
lichtinstallatie voor de Jeu de Boulesbanen bij 
Gemeenschapshuis Joffershof. Dan kunnen ook ’s 
avonds belangstellenden, die geen lid van de KBO 
zijn, gebruik maken van de Jeu de Boulesbanen. 
Tevens moet er groot onderhoud aan deze banen 
gepleegd worden en diverse activiteiten van de 
KBO hebben financiële ondersteuning nodig.

Alle leden van de Rabobank ontvangen een 
persoonlijke stemcode, waarmee men stemmen 
op verenigingen kan uitbrengen tijdens de Rabo 
ClubSupport. 
Het stemmen kan van maandag 5 oktober tot 
en met zondag 25 oktober.
Alle klanten van de Rabobank mogen 5 stemmen 
uitbrengen. 
Wij vragen u vriendelijk om één of twee stemmen 
uit te brengen op KBO Vierlingsbeek/Groeningen. 
Hoe meer stemmen de KBO krijgt, hoe meer 
geld de KBO voor haar senioren kan besteden!
Door uw stem heeft de KBO meer mogelijkheden 
om de senioren in Vierlingsbeek en Groeningen 
een breder sportief en sociaal leven te bieden!
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt u hartelijk 
voor uw medewerking!! 

Uw stem is geld waard!
U steunt de KBO toch ook?



14

Harmonie “De 
Herleving” 

RABOBANK CLUBSUPPORT 
CAMPAGNE 

Van 5 oktober tot en met 25 oktober kan er 
opnieuw door de leden van de Rabobank 
gestemd worden om geldmiddelen te verdelen 
over de verenigingen en stichtingen die zich 
hebben aangemeld voor de Rabobank Clubkas 
Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich inge-
schreven voor de Rabobank ClubSupport 
Campagne.

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

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

Stemmen voor bijdrage uit 
Rabobank Fonds ClubSupport.

Beste dorpsgenoten.

Van 5 oktober tot 25 oktober 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 fonds Rabobank 
ClubSupport. 
Ieder lid heeft 5 stemmen te vergeven, en 
mag zelfs 2 stemmen op dezelfde vereniging 
uitbrengen. 
Het stemmen gebeurt dit jaar via de Rabo 
bankieren app of Rabo internetbankieren.
Bankiert u niet via app of internet, vraag dan 
een stemcode aan via communicatie.lvcm@
rabobank.nl, dan kunt u stemmen via  
www.rabobank.nl/clubsupport

Ook Stichting JOC doet hier aan mee, wij hebben 

een aanvraag ingediend voor de aankoop van een 
robotmaaier om ons grasveld achter het gebouw 
te kunnen blijven onderhouden.
Dus bent u, of meerdere familieleden, lid van de 
Rabobank, steun ons dan en breng uw stem(men) 
uit op het project van Stichting JOC.
Bij voorbaat bedankt voor uw stem(men)

PS, hebt u nog stemmen over, denk dan aan 
Stichting Op De Tôffel, zij kunnen u stemmen ook 
goed gebruiken!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stg. JOC

ko
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“Bluumkes” 
(bloemen)

Ik heb de bluumkes binne stoan, de iesheilige 
motte nog komme.

Theo.van.Kessel -1959- autodidact kunstschilder, 
al als kind was ik veel met tekenen bezig. Het 
schilderen heeft mij altijd wel getrokken. Iets 
creëren op een meestal groot formaat doek vind 
ik wel een mooie uitdaging. Daar gaat meestal wel 
de nodige voorbereiding aan vooraf om uiteindelijk 
een goed ogend kunstwerk te maken. Alles moet 
dan ook in de puntjes kloppen, de verhouding, het 
kleurenpalet, de uitstraling.
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Met de voorbereiding van deze expositie ben ik al 
meer dan anderhalf jaar bezig. De rode draad die 
door deze expositie loopt is “bloemen”. Daarvoor 
heb ik een 12-tal werken zoals stillevens of met 
paletmes, abstract dan wel realistisch gemaakt. 
Ik zou zeggen kom vrijblijvend kijken, kijken en 
misschien wel………... 

Waar: het Koningskerkje te Vierlingsbeek 
op zaterdag 26 + 27 september van 11.00-16.00, 
en 3 + 4 oktober van 11.00-16.00

U ben van harte welkom en tot ziens een dezer 
dagen.

Theo

29.
 
“Brulmoel!”. Gezegd tegen een kind dat maar niet 
ophoudt met huilen.
 
“Unne moel as ’n schiethuus”. Gezegd van 
iemand die een grote mond opzet.

“Unne gröpmoel”. Zie vorige uitdrukking. Hier is in 
de spreektaal de t vervangen door de p.l
 
“Wànnen driéét!”. Wanhopige uitroep van iemand 
die zich geconfronteerd ziet met een onvoorstel-
bare puinhoop.( Die hij zelf dient op te ruimen.)
 
“Glazesneejer”. Gezegd van een grote libel.  Dit 
sierlijk insect leek veel op een in een steel gezette 
diamant die door glazenmakers werd gebruikt. 
Daardoor ging het snijden van glas een stuk 
gemakkelijker.
 
“Iemand bestüte”. Iemand complimentjes maken.
 
“’t Zal d’r um haauwe”. Het zal erom spannen.
 
“Dè schilt nie veul”. Het scheelt niet veel.
 
“Krek wa ‘k wôj zêgge”. Dat is precies wat ik wilde 
zeggen.
 
“Heej stinkt as unnen ulling”. Hij stinkt als een 
bunzing.
 
“De hênnehort afdoen”. Het nachtverblijf van de 
kippen schoonmaken.
 
Nelson.

                                   

                                   

 

 

                                     
Rabo Clubsupport 2020 is er weer                                                                                                                                                              
U mag weer stemmen   
Als u lid  van de Rabo bank bent  krijgt u eind 
september een stembiljet toegestuurd met een 
unieke code waar u mee kunt stemmen  u mag 5 
stemmen uitbrengen. 

U kunt stemmen van 4 Okt. t.m 25 Okt. 

Wij zouden het op prijs stellen dat u ook op de 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen 
wilt stemmen,  zodat wij als de Corona voorbij is 
weer leuke  activiteiten kunnen organiseren voor 
onze gasten.  
Alvast bedankt                                                       
Zonneboem Vierlingsbeek Groeningen 
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De Telefoon (1) 

In april 1995 was ik met een groep van 25 
studenten in Sint Petersburg; na Moskou de 
belangrijkste stad van Rusland. Telefooncellen zijn 
daar onbekend en postzegels voor de gekochte 
ansichtkaarten waren nergens te krijgen. Onze 
Russische reisleidster (Lia) was lerares Engels 
maar had dit bijbaantje omdat een leraar maar een 
karig loon verdient. Zij bracht ons op maandag 
rond 11:30 uur naar het hoofdpostkantoor. We 
kwamen in een grote ronde hoge ruimte met een 
inrichting uit het begin van de vorige eeuw. Met 
onze groep waren wij de enige en waarschijnlijk 
ook de eerste klanten die dag. Omdat ik de reis-
leidster gevraagd had naar de mogelijkheid om te 
telefoneren wees ze mij naar de telefooncentrale: 
een met schotten afgeschermde ruimte midden in 
dit postkantoor. Hierin stond een enorm toestel, 
circa 2 x 1 x 1½ m, eveneens daterend uit begin 
vorige eeuw. Op een houten stoel voor dit toestel 
zat een stevige Russin - van een leeftijd waarop 
wij al lang achter de geraniums zitten - met de 
armen over elkaar op een smal houten tafeltje een 
dutje te doen. Boven op het toestel lag een grote 
grijze kat te slapen! De reisleidster attendeerde 
de ’centraliste’ op klandizie en - blij dat ze wat te 
doen had - legde die mij een stukje papier voor 
om het telefoonnummer op te schrijven. Zij ging 
weer op haar stoel zitten, zette een koptelefoon 
op, stak links en rechts wat draadjes met stekkers 
in het apparaat, draaide een paar ferme slagen 
aan een wiel aan de zijkant van het apparaat en 
wachtte. Al snel had zij verbinding en na circa 5 
minuten maakte ze mij opgewekt duidelijk - via de 
reisleidster - dat ik kon bellen: de volgende dag 
om 14:00 uur! Zij was zichtbaar teleurgesteld toen 
het haar duidelijk werd dat wij er dan niet meer 
waren. Dan maar postzegels kopen. Van de circa 
10 loketten waren er 2 bemand en bij één ervan 
waren postzegels te krijgen. De bediende schrok 
zichtbaar toen de hele meute voor zijn balie ging 
staan en die schrik werd al snel duidelijk. Na 25 
postzegels verkocht te hebben, wat een half uur 
duurde omdat er maximaal 5 per klant verkocht 
werden, was de hele dagvoorraad uitverkocht. 
We moesten morgen maar terugkomen. Inmiddels 
was het 12:00 uur en gingen de loketten dicht voor 
de middagpauze. Ondertussen consternatie in de 
telefooncentrale; de centraliste zwaaide naar mij 
dat ik moest komen. Er kon toch naar Nederland 
gebeld worden en de vraag was hoelang ik wilde 
bellen. Ik dacht aan een minuut genoeg te hebben 
maar minimaal 3 minuten was voorschrift. Ik ging 
akkoord. Het nummer werd gedraaid en ik werd 
naar een aparte cel gestuurd om het gesprek aan 
te nemen. De kwaliteit van de verbinding was 
ook zoals gebruikelijk begin vorige eeuw en na 
zo’n 2½ minuut vond ik het genoeg. De koptele-
foon ging weer op en de centraliste voerde druk 
overleg. Al doende ging ze aan het rekenen: op 
een heus telraampje! Na enig rekenwerk legde 

ze mij met een zorgelijk gezicht de uitkomst voor, 
met potlood geschreven op een kladblokbriefje. 
De kosten van het gesprek bedroegen 980 roebel; 
voor Russen een gigantisch bedrag! Inderdaad 
om behoorlijk van te schrikken als je bedenkt dat 
in de ’glorietijd’ van Rusland voor 1 roebel ruim 
$ 1,50 neergeteld moest worden. Omgerekend 
was het hele bedrag nu ongeveer $ 1,10. Ik legde 
een briefje van 1000 roebel op de balie en wilde 
weggaan, gebarend dat ik geen wisselgeld hoefde. 
Maar dàt kon niet, de 20 roebel werden mij in 
de hand gestopt. Die kapitalisten toch, moet zij 
gedacht hebben. De reisleidster legde mij uit dat 
alle internationale telefoongesprekken nog via 
Moskou lopen. Dáár wordt bepaald òf er gebeld 
mag worden, wanneer dit kan en wat een gesprek 
kost. Kennelijk was er spoedoverleg geweest 
met ’Moskou’ om ze daar te overtuigen dat er 
geld te verdienen viel aan een stel rijke toeristen. 
Sindsdien heb ik mij wel afgevraagd hoe het die 
Russen gelukt is om als eersten in de wereld ruim-
tereizen te maken. 

Piet Zegers

Aanwezigheidshulp zoekt 
vrijwilligers

Wilt u graag iets voor een ander betekenen en 
hebt u nog een uurtje over om met iemand een 
blokje om te gaan, een kopje koffie te drinken of 
een spelletje te doen;

Geef u dan op als vrijwilliger bij de dienst 
Aanwezigheidshulp!

We hebben een enthousiaste club vrijwilligers, die 
veel plezier beleven aan de omgang met anderen 
en een belangrijke bijdrage leveren aan zelf-
standig wonende mensen, die soms niet meer 
alleen naar buiten kunnen of behoefte hebben aan 
gezelschap.

Wij proberen ook altijd de juiste vrijwilliger aan de 
juiste persoon te koppelen, zodat het voor beiden 
goed werkt.

We werken zodanig dat de coronamaatregelen 
kunnen worden opgevolgd.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Dette Koenders, telnr.
06-10430039 of mailen naar 
dettekoenders@sociom.nl
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Werkgroep Overloon War Cemetery, bestaande 
uit: Tonnie Ebben, Iwan van Dijk, Arno van Dijk, 
Piet Peters, Oscar Huisman en Leo Janssen, 
is op zoek naar mensen en/of families die in 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog een graf 
geadopteerd hebben op het CWGC kerkhof (in 
de volksmond "Engelse kerkhof") gelegen aan 
de Vierlingsbeekseweg in Overloon.

Uw reacties graag naar: 
Leo Janssen, tel. 0478-582175 of
leojanssen1954@ziggo.nl

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje 
van de SWOGB zoekt bezorgers 

Een warme- of koel-verse maaltijd, iedere dag 
of enkele dagen in de week thuisgebracht, is 
een van de diensten van de SWOGB (Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) die het 
(vaak oudere) mensen mogelijk maakt in hun eigen 
vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. 
Soms ook is Tafeltje Dekje mogelijk na thuis-
komst uit het ziekenhuis, tijdelijk, totdat men weer 
helemaal is opgeknapt.

Bezorgen, iets voor mij?

Onze vrijwilligers/bezorgers doen dit 1 x per ca. 
6 weken een hele week (7 dagen) en hiervoor 
ontvangen ze een onkosten/kilometervergoeding. 
De meeste van onze vrijwilligers rijden met twee 
personen, sommigen rijden alleen. Momenteel zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die ons team komen 
aanvullen. Je bent maximaal ca. 1 uur onderweg. 
Heb je geen auto dan kun je altijd met iemand 
meerijden. De maaltijden worden bezorgd in 
Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, 
Vortum-Mullem en Groeningen.

Voor vragen of voor meer informatie: 
Coördinator: 
Mevrouw Mia Bloemen  
Hoge Akker 32, Overloon. 
Tel.:  0478-641403

Oproep: Nomineer voor de  
Dr. Peelen Cultuurprijs

Voor het vijftiende jaar op rij wordt de Dr. Peelen 
Cultuurprijs uitgereikt in de Gemeente Boxmeer. 
Tot 1 oktober kan iedereen een 
persoon, team of organisatie voor-
dragen. Dat kan door een formulier 
in te vullen op www.drpeelen.nl. 
Binnen 5 minuten heb je al een voor-
dracht gedaan!

Iedereen kan (bijna) alles voordragen
Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle inge-
zonden voordrachten aan de hand van een 
jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk 
en bestaat uit burgers uit de gemeente. Voorzitter 
van deze commissie is Wally Bastiaansen. Wally: 
“We zien heel veel verschil in wie de voordracht 
instuurt. De ene voordracht wordt gedaan door de 
organisatie zelf of door een lid. Maar ook mensen 
die zien dat er in hun omgeving een cultureel 
initiatief bestaat dat ze waarderen, sturen hun 
voordracht in.” Daarnaast is er volgens Wally ook 
veel diversiteit in de voorgedragen initiatieven, 
want elke culturele prestatie die zich afspeelt in de 
gemeente mag voorgedragen worden. Overigens 
zijn prestaties op sportgebied wel uitgesloten en 
mag de voordracht geen persoon betreffen die de 
culturele prestatie tijdens het uitoefenen van zijn of 
haar beroep heeft geleverd. 

Oproep
Wally: “We roepen alle inwoners van de gemeente 
Boxmeer op om eens na te gaan welke culturele 
zaken je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft in de 
gemeente. Dit hoeft niet persé van het afgelopen 
jaar te zijn, maar mag natuurlijk verder terug in 
de tijd. Verdient dit culturele initiatief een extra 
waardering? Zou daarnaast het bijbehorende 
geldbedrag een welkome bijdrage zijn voor die 
persoon, team of organisatie?”
De commissie beoordeelt aan de hand van criteria 
of er wordt voldaan aan de voorwaarden en of 
een nominatie passend is. Als voordrager word 
je alleen op de hoogte gehouden: je wordt verder 
niet belast met extra werk en je gegevens zijn 
alleen bekend bij de commissieleden.

Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul 
direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat 
is nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is 
zaterdag avond 16 januari 2021.
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OPSCHOONDAG 2020 
GESLAAGD.

De Opschoonactie van de straten en paden in 
Vierlingsbeek en Groeningen op zaterdag 19 
september is succesvol verlopen. Leden van 
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen en een aantal vrij-
willigers hebben in de straten en paden van 
Vierlingsbeek en Groeningen het zwerfafval 
opgeruimd. Maar liefst 65 kilometer weg en pad 
werden van het aanwezige zwerfafval verlost. 
Er was bewust voor gekozen om alle toegangs-
wegen naar Vierlingsbeek en Groeningen en het 
Maasheggengebied op te schonen. In totaal 
kwamen zaterdagmorgen ongeveer 50 vrijwilligers, 
waarvan 7 kinderen, naar Gemeenschapshuis 
Joffershof om onze dorpen op te schonen. 
Joffershof was helemaal volgens de RIVM regels 
ingericht voor de ontvangst.

Na het welkomstwoord van Wilma kreeg 
Wethouder Jeu Verstraaten het woord. Hij 
complimenteerde alle aanwezigen voor hun 
inzet van de komende uren. In groepjes van 
2 tot 5 personen trok men na de koffie/thee 
met vlaai naar de wegen buiten Vierlingsbeek 
en Groeningen.                 Na anderhalf uur 
opschonen waren beide dorpen verlost van weer 
een hoop zwerfafval. Er was dit jaar beduidend 
minder zwerfafval langs de wegen, waarschijnlijk 
omdat de scholen gedurende een drietal maanden 
gesloten waren en door het hogere gras was 
misschien het zwerfval minder goed te zien! Bij 
terugkomst in ons Gemeenschapshuis Joffershof 
kreeg iedereen een kop lekkere soep en belegde 
broodjes. De kinderen kregen als verrassing een 
verrekijkertje en een kompas. De stapel buiten 
Joffershof groeide tot 37 zakken zwerfafval. Een 
spatbord van een fiets, delen van een autoband 
en een groot stuk vloerbedekking waren onderdeel 
hiervan. Met een voldaan, opgeruimd gevoel 
gingen alle vrijwilligers huiswaarts en menigeen 
zegde al direct toe om volgend jaar in maart 2021 
weer aanwezig te zijn. 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die 

meegeholpen hebben om er wederom een 
succesvolle Opschoondag van te maken. Naar 
Joffershof voor het gratis beschikbaar stellen 
van het gebouw, naar de dames van de catering 
in Joffershof en naar de medewerking van beide 
dorpsraden. Iedereen had dezelfde doel: 
Voor minimaal één dag waren Vierlingsbeek 
en Groeningen de schoonste dorpen in Noord 
Brabant; zullen we dat zo houden!!

Namens Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen, 
Wilma en Jos van Boekel.

ANWB Fonds geeft € 10.000,- aan 
mooiste project uit  
Noord-Brabant.

Het ANWB Fonds heeft vanaf 31 augustus 2020 
de aanmelding opengezet voor het mooiste 
maatschappelijke project van de provincie 
Noord-Brabant. De winnaar krijgt € 10.000,-. 
Organisaties en projectinitiatiefnemers kunnen 
zich hiervoor aanmelden. 
Deze actie wordt in iedere provincie gevoerd. 

Het ANWB Fonds steunt maatschappelijke 
projecten die burgers in hun eigen stad of regio 
zijn gestart of willen starten en waarvoor geld 
nodig is. De initiatieven moeten een blijvende 
waarde hebben en een bijdrage leveren aan de 
Nederlandse samenleving op het gebied van 
verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en 
vrije tijd (waaronder het toegankelijk maken van 
locaties voor mensen met een beperking).

Het concept is door het coronavirus iets 
aangepast; dit jaar honoreert het ANWB Fonds 
ook projecten voor het ‘corona-proof’ maken 
van bijvoorbeeld musea en voertuigen, zodat 
Nederland er op een veilige manier op uit kan 
blijven gaan. Daarnaast blijven de thema’s mobi-
liteit, toegankelijkheid en verkeersveiligheid 
onverminderd actueel.

Inschrijven om in aanmerking te komen voor 
de toekenning kan tot 6 oktober. Iedereen in 
Nederland kan vervolgens via de website vanaf 
26 oktober tot en met 23 november stemmen 
op het mooiste ingediende project. Dan blijft er 
een top drie van genomineerde projecten per 
provincie over. Hieruit wordt door de ANWB 
Adviescommissie een project in iedere provincie 
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RABO CLUB SUPPORT: 
STEM OP DE TÔFFEL! 

Net als afgelopen jaren organiseert de Rabobank 
ook dit jaar weer de Rabo Club Support. Een actie 
waarmee de Rabobank het verenigingsleven in 
de regio ondersteunt. Alle verenigingen en stich-
tingen die bankieren bij Rabobank Land van Cuijk 
& Maasduinen hebben zich voor deze actie in 
kunnen schrijven. Ook Op De Tôffel heeft deze 
kans uiteraard niet laten schieten. Nu is het de 
beurt aan de leden van de Rabobank: zij mogen 
van 5 tot en met 25 oktober hun stem uitbrengen 
op de vereniging of stichting van hun keuze.

Met de opbrengst van Rabo Club Support 
wil Stichting Op De Tôffel een zeecontainer 
aanschaffen en een grotere opslagruimte creëren. 
Op De Tôffel heeft de laatste jaren haar festival-
terrein veranderd en voorzien van nieuw meubilair 
en decoratiemateriaal. Voor de opslag hiervan is 
meer ruimte nodig, zowel binnen als buiten, die we 

Wilde wolken

Wilde wolken,
neem me mee,
laat mij op je rug gezeten
de wereld en zijn strijd vergeten
wilde wolken
neem me mee.

Wilde wolken
jaag maar voort,
voer me over donk’re landen
stijg met mij naar blijde stranden
wilde wolken
jaag maar voort.

Wilde wolken
het is genoeg,
vaar maar verder,
laat me gaan,
ik durf weer strijdend
het leven aan.

J. Schelbergen-Peeters

(uit de bundel: licht en schaduw)

Zonnebloem 
Vierlingsbeek Groeningen

Omdat we wegens Corona geen activiteiten 
kunnen organiseren hebben we onze gasten 
verrast met een goed gevuld fruitschaaltje.
Met dank aan de Plus die met ons 
meedenken.
Voor 85 gasten een mooie verrassing!

gekozen. In januari 2021 vindt de prijsuitreiking 
plaats. 

Details over de inschrijving en deelname zijn via de 
website van het ANWB Fonds beschikbaar.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

aanvang: 21.00 uur > deelname: 20,00 euro > 
aanmelden: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus is nog steeds bezig met de 
coronatour en die tour is toch wel bijzonder te 
noemen. En spannend bovendien. Lukt het nog 
iemand om King Lewis van de troon te stoten? We 
gaan het zien want ook dit seizoen zullen (onder 
voorbehoud) weer alle Grand Prix races op een 
grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er 
weer eens goed voor zitten en zetten ons geld op 
onze Max. En U?
 zondag 27 september: GP RUSLAND 
 (13.00 uur)
 zondag 11 oktober: GP EIFEL (15.00 uur)
 zondag 25 oktober: GP PORTUGAL 
 (15.00 uur)

aanvang: wisselend > entree: gratis

vrijdag 16 oktober > 
bieravond > DE PRUUVERIJ: 
BOCKBIERAVOND

Bieravond met in de hoofdrol het gerstenat waar 
menigeen zich alweer tijden op verheugt: het 
bockbier. Er wordt verteld over de herkomst, 
geschiedenis en samenstelling van alle brouwsels 
op het menu, er is een Kahootquiz, er zijn hapjes 
en er is meer. Drie keer raden wie er morgen het 
bokje is.

Deze Pruuverij vindt uiteraard plaats op gepaste 
afstand en daardoor is het aantal beschikbare 
plaatsen beperkt. Reserveer dus snel. En goed om 
te weten: zonder reservering is er deze keer geen 
toegang tot De Pruuverij!

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

willen gaan scheppen met een container en een 
overkapping. Daarom wil het bestuur van Stichting 
Op De Tôffel alle Rabobank-leden hierbij vragen 
om hun stem aan Op De Tôffel te gunnen. Alle 
leden krijgen vijf stemmen tot hun beschikking, 
waarvan er maximaal twee op dezelfde vereniging 
of stichting uitgebracht mogen worden. Eén stem 
op Op De Tôffel is dus goed, twee stemmen zijn 
nog beter! :-)

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

Enne… heb je na het stemmen op Op De Tôffel 
nog stemmen over? Denk dan eens aan Stichting 
J.O.C. in Vierlingsbeek.
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Warme Bakker Degen
Reclame 28 september t/m 3 oktober
  Abrikozenvlaai € 7,85 
  Lônse mik € 2,60 
  Speculaas uit eigen bakkerij € 2,55

Reclame 5 t/m 10 oktober
  Karamel chocolade vlaai € 11,50
	  Pompoenpitbrood € 2,60
  4 Herfstbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

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                   
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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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

 

Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

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
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

Belangrijke telefoonnummers:

112                  Alarmnummer, als elke seconde  
  telt, bij levensgevaar of    
  heterdaad
0900-8880       Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
  op ma t/m vr tussen 17.00 en   
  8.00 uur
0900-8844      Politie.   
                        www.facebook.com/   
  politieboxmeer/
0800-7000       Anoniem bellen
088-0208208   Brandweer
0485-845000   Maasziekenhuis Pantein
0485-585911   Gemeente Boxmeer of via 
                        www.boxmeer.nl voor melding 
                        betreffende groen, plein,   
  fietspad, stoep of weg

Lakverven van 
Teolin 

 

 

 

Lakverven van TEOLIN 
 
Een hoogwaardig product voor een 
zeer scherpe prijs! 
 
Op kleur te maken terwijl u wacht! 
 

 
 
 
 


