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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 14 september 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 17 8 september 2021
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Buurtbus vereniging Boxmeer 

Twee bijzondere inwoners in het zonnetje
Wij als Buurtbusvereniging met alleen maar 
vrijwilligers, zijn altijd aanwezig in onze 
gemeenschap. We vallen niet op, maar zijn altijd 
actief en in beweging.

Zo ook Noud van Bree, vanaf het begin 40 jaar 
geleden, zeer actief binnen onze vereniging. Denkt 
mee, werkt mee en komt altijd met ideeën. Hij is 
vanaf het begin secretaris en penningmeester.
Deze beide verantwoordelijke taken doet hij naar 
ieders tevredenheid en wij hopen dat dit nog enkele 
jaren zo blijft. Wekelijks is hij een aantal uren bezig 
om te zorgen dat het geheel op administratief en 
organisatorisch gebied altijd klopt. Het is niet goed 
in te schatten hoeveel uur maar het zijn er zeker elke 
week 4 tot 5. 

Daarnaast Jo Bussers - Remmen, inmiddels meer 
dan 30 jaar zeer actief binnen de vereniging. Ook zij 
denkt mee, werkt mee en komt altijd met ideeën. Zij 
is vanaf het begin coördinator. Dat houdt in dat zij 
de spil in de organisatie is. Haar werkzaamheden in 
het verleden waren de kaartjesverkoop en de finan-
ciële afhandeling ervan. Tegenwoordig is chauffeurs 

aannemen, instrueren, begeleiden enz. enz. een 
belangrijk aspect van haar werkzaamheden. En 
zeker niet onbelangrijk, bij ziekte vervanging 
zoeken, dat betekend soms ’s morgens 06.00 uur 
collega’s bellen of zij willen rijden. Ze heeft nog 
nooit verzaakt en de bussen rijden daardoor altijd. 
Zij was en is nog altijd vraagbaak en het middelpunt 
van onze mensen. Jo is als enige vrouw in deze 
mannenwereld een onmisbare schakel.

Deze ruime taken en verantwoordelijkheden doet zij 
naar ieders tevredenheid en wij hopen dat dit nog 
vele jaren zo blijft. Wekelijks is Jo vele uren bezig 
om te zorgen dat het geheel altijd klopt. Regelmatig 
gebeurt er wel iets onverwachts, maar de bussen 
moeten rijden. Dus Jo moet zich vaak in allerlei 
bochten wringen om chauffeurs extra te laten rijden 
in geval van ziekte of iets dergelijks. Ook bij Jo kan 
niet exact het aantal uren per week aangegeven 
worden, maar dit zijn er zeker 5 tot 6 en vaak op de 
gekste tijden.
Wij rijden dagelijks van 07.00 uur tot 18.30 uur 
tijdens werkdagen met 2 busjes in de gemeente 
Boxmeer. Dit doen wij geheel met vrijwilligers, 
waarvan Noud en Jo de belangrijkste zijn.
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat onze 
clientèle voornamelijk senioren zijn die niet in het 
bezit zijn van een rijbewijs. Zij gebruiken onze 
busjes om naar de markt te gaan, naar het zieken-
huis, naar de huisarts, naar Weijerstaete, St. Anna, 
naar de winkels enz. enz. 
Kortom zonder onze busjes komen deze mensen 
nergens. Wij merken dit nu duidelijk in de 
gesprekken die we hebben met onze klanten. Door 
Corona hebben we namelijk 1 jaar niet gereden.
Naast de senioren maken ook veel scholieren en 
stagiaires gebruik van onze bussen.
En gelukkig weten steeds meer toeristen ons te 
vinden die bijvoorbeeld een wandeling in ons 
Maasheggengebied maken en denk eens aan de 
Pieterpadlopers die ons gebied doorkruisen.

Twee bijzondere inwoners in het zonnetje
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Van de Redactie:

• De meeste vakanties zijn voorbij, en we 
gaan weer terug naar ons normale leventje. 
Dit kunnen we ook merken aan de kopij 
die we binnen hebben gekregen voor deze 
uitgave van Globaal.

• Toch zijn er veel mensen die een nieuwe 
start maken, of terug keren naar de routine 
van lang geleden.

• De kantoren mogen meer werknemers 
ontvangen, kleuters gaan voor het eerst 
naar school, brugklassers beginnen aan een 
nieuwe fase in hun ontwikkeling, studenten 
vervolgen hun opleiding en gaan op kamers.

• Dit heeft allemaal zijn weerslag op veel 
families. Er moet weer geregeld worden dat 
kinderen buiten schooltijd worden opge-
vangen. Opa’s en oma’s zijn dan vaak het 
eerste aanspreekpunt. Ook nu het vereni-
gingsleven zijn herstart kan maken, is het 
een hele organisatie om thuis alles vlek-
keloos te laten verlopen. Als de jeugd op 
kamers gaat wonen, voelen de ouders soms 
een leegte (lege nest syndroom), die ze op 
een of andere manier willen opvullen.

• De mens is echter capabel genoeg om zich 
aan te passen aan nieuwe omstandigheden 
of terug te vallen op vroegere ervaringen. 
Het gaat ons zeker lukken! 

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

Kijk voor de actuele informatie op de websites 
van de betreffende organisatie

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

2021

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.

9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
9 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
12 sept JOC Vierlingsbeek/Groeningen
11 sept Judo demonstratie bij ingang 
 Plus Verbeeten van 8:30 tot 13:00 uur
13 sept VOVG: Lezing Opruimcoach
16 sept KBO: Dagfietstocht
16 sept DES: Bloemenactie
18 sept Damesgymclub i.s.m. de KBO: 
 Landelijke Opschoondag
18 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
20 t/m Collecte Samen Sterk voor goede 
26 sept doelen
2 okt KBO: Dag van de Ouderen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t; 
 Interactieve dorpsquiz 
 Vierlingsbeek-Groeningen
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
9 okt Gryphus: Bockbier Pruuverij 
 met wild zwijn van het spit
15 okt Plus Verbeeten: Reünie voor medewerkers
  en oud medewerkers
17 okt Plus Verbeeten 100 jaar
18 okt VOVG: Joyce’s Bakery
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
14 nov CV de Keieschieters: 
 66-jarig jubileum: Receptie
19 nov CV de Keieschieters: 
 66-jarig jubileum: Reünie
22 okt KBO: Jaarvergadering
28 okt KBO: Op stap met KBO
23 nov VOVG: Creatieve avond
27 nov CV de Keieschieters: 
 66-jarig jubileum: Feestavond
28 nov CV de Keieschieters: 
 66-jarig jubileum: Jeugd Sleuteloverdracht
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
8 dec VOVG: Eindejaarsviering

2022

29 mei GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
2 juli Zanggroep Evergreen 

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur  0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later
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 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas 2022
17 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 
 In het kader van het 50-jarig bestaan 
 (in 2020 en vanwege  corona al twee 
 maal uitgesteld), wordt er om 17.30 uur 
 een concert gegeven door de deelnemers
  aan ZEVmeeZING op een nog nader te 
 bepalen plaats!

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

B E D A N K T 
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken, die 
ons 50-jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag 

hebben gemaakt. 
We mochten veel kaarten, bloemen, cadeaus, 
berichtjes en felicitaties ontvangen, daarvoor 

onze hartelijke dank. 
De buurt willen wij bedanken voor de mooie 

versiering van ons huis. 

Jos en Wilma van Boekel-Swinkels 

Wij zijn als familie diep ontroerd door de 
vele kaarten, bloemen en warme blijken van 
medeleven tijdens het korte ziekbed en na het 
overlijden van mam. Het is een troost te weten 
dat wij niet de enigen zijn die haar gaan missen. 
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en 
vergroot de moed om verder te gaan.

Dank daarvoor namens kinderen en kleinkin-
deren van Trudie Hendriks-Bouten

Samen Sterk voor Goede Doelen
Afgelopen maart heeft onze jaarlijkse collecte 
i.v.m. het coronavirus weer geen plaats kunnen 
vinden.
Omdat de gezondheidszorg onze steun hard 
nodig heeft, hebben wij besloten om nu weer te 
collecteren.

De collecte wordt gehouden van 
20 tot 26 september.

We doen dit samen met andere dorpen in de 
gemeente Boxmeer.
De opzet is deze keer hetzelfde als het vorig jaar. 
De collectanten komen niet langs de deur, maar u 
mag zelf het geld overmaken.
Alles kan dan veilig verlopen.

Een week voor de collecte ontvangt u nog een 
enveloppe met alle informatie.
Langs deze weg willen wij al onze collectanten ook 
informeren dat we deze keer weer geen beroep op 
hen doen. Mocht het de volgende keer wel op de 
traditionele manier kunnen, dan hopen wij weer op 
jullie inzet te kunnen rekenen.

Kortom, wij zijn een onmisbare schakel in de 
verkeerstromen binnen onze gemeente.

Noud en Jo zijn voor hun verdiensten tijdens een 
bijeenkomst van alle Buurtbus vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. Onze burgemeester kwam geheel 
onverwacht Jo en Noud verblijden met de gemeen-
telijke “Speld van Verdienste”. Jo en Noud waren 
zeer ontroerd en verrast. 

Vanaf deze plaats nogmaals proficiat namens 
iedereen.

Vervolg van pagina 1
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AANMELDINGSFORMULIER JOC 

Geef je op bij de Wammes Waggel, de Toffe 
Totems of de Catootjes!!! 

De Wammes Waggel en Toffe Totems hebben elke 
week en de Catootjes om de week een clubavond 
(m.u.v. schoolvakanties). Tijdens de clubavonden 
doen we verschillende activiteiten, zoals vossen-
jacht, bosspel, speurtochten, waterspellen of we 
gaan naar de binnenspeeltuin of de bowlingbaan! 

De Wammes Waggel heeft club op vrijdagavond 
van 18.45 uur tot 20.15 uur. Kinderen uit groep 3 
en 4 kunnen zich hiervoor inschrijven. De eerste 
clubavond is vrijdag 24 september 2021! 

De Toffe Totems heeft club op de donderdagavond 
van 18.45 uur tot 20.15 uur. Deze club is voor de 
kinderen van groep 5-6, de eerste clubavond is op 
donderdag 23 september 2021! 
De Catootjes hebben dus om de week club op 
vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. De 
Catootjes is voor groep 7 en 8 en zij beginnen op 
vrijdag 1 oktober 2021! 

De contributie voor het komende seizoen tot juli 
2022 is € 42,00. De clubavonden vinden plaats 
in het JOC-gebouw op Grotestraat 18a. De clubs 
kunnen maximaal 45 kinderen hebben, dus de 
inschrijvingen worden op volgorde van binnen-
komst toegevoegd. 

Aanmelden doe je door vanaf maandag 13 
september 19u een email te sturen naar:  
wammeswaggel.joc@gmail.com of  
toffetotems@live.nl of joc-catootjes@hotmail.com. 
Vermeld in deze mail je naam, adres, telefoon-
nummer en geboortedatum. Om iedereen een 
zo gelijk mogelijke kans te geven, kunnen we 
emails die voor die tijd binnenkomen helaas niet 
meetellen. 

Kinderen die nog twijfelen, kunnen zich toch 
aanmelden en dan kan je zonder kosten na een 
of twee clubavonden nog opzeggen. We gaan de 
clubs opstarten zoals we altijd gedaan hebben, 

maar mocht er iets veranderen in de Corona 
maatregelen dan zullen wij ons daar natuurlijk op 
aanpassen. We houden de ontwikkelingen goed in 
de gaten en zullen jullie steeds tijdig informeren als 
er iets verandert. Hier onder vind je nog informatie 
over onze privacyregeling en hoe we met jullie 
gegevens omgaan. Als je hierover nog vragen hebt 
of als er andere vragen zijn, dan kun je ons ook via 
bovenstaande mailadressen bereiken. 

Tot ziens bij de clubs, 

Leiding Wammes Waggel, Toffe Totems en 
Catootjes 

Privacyreglement & AVG 
Het JOC wil voldoen aan de regels van de nieuwe 
Privacy Wetgeving (AVG), daarvoor hebben we 
een Privacy Reglement opgesteld. Dit Reglement 
vindt u terug op onze website, of kunnen wij u 
toesturen als u dat wenst. Daarnaast hebben 
we een aanpassing gedaan in ons Huishoudelijk 
Reglement om te voldoen aan de Wetgeving 
(AVG), onderstaande tekst is toegevoegd: 

Artikel 14. Regeling omtrent persoonsgege-
vens. Door lid te zijn van het JOC wordt akkoord 
gegaan met het vastleggen van de persoonsgege-
vens (al dan niet geautomatiseerd) bij het JOC ten 
behoeve van alle administratieve handelingen in 
relatie tot het lidmaatschap. 

De verwerking van deze gegevens is noodzake-
lijk in functie van de administratie van het JOC 
zoals verzekering, contributie afdracht, subsi-
dieaanvragen en wettelijke verplichtingen. 
Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt 
aan andere instanties, tenzij door het betref-
fende lid via het secretariaat van het JOC hier voor 
schriftelijk toestemming is gegeven. Nadere regels 
omtrent gegevensbeheer is verder afzonderlijk 
vastgesteld als Privacy Reglement van het JOC 
die als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement 
is gevoegd. Het privacyreglement wordt in een 
algemene/bijzondere bestuursvergadering vastge-
steld of gewijzigd
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KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 10 en 24 september Aanvang: 13.45 uur

FIETSMIDDAG KBO
Op donderdagmiddag 16 september gaat KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen een middagje fietsen.
Na lange tijd hopen we dat het weer mee zit en 
dat we er een mooie middag van kunnen maken.

OPSCHOONDAG
Op zaterdag 18 september doen de leden van de 
KBO weer mee om ons dorp schoon te maken.
Voor meer informatie zie het artikel in deze 
Globaal.

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
 in gymzaal bassischool
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 in Joffershof 
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 9.30 - 11.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym 
 donderdag van 10.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof
 Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 in het Joffershof
 Info 631839
Bijeenkomst alleengaanden 
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 in Joffershof
 Info 632028

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

De finale nadert voor ’t 
Durpshuus in Laurentiuskerk 
Vierlingsbeek

De afgelopen weken zijn we druk aan de slag 
geweest in samenwerking met financiële deskun-
digen aan de uitwerking en onderbouwing van 
een investerings- en exploitatiebegroting voor het 
nieuwe Durpshuus. Deze uitwerking is zo goed als 
klaar en is voor de Gemeenteraad Boxmeer een 
voorwaarde om op 14 oktober 2021 een welover-
wogen beslissing te kunnen nemen. 
Ook hebben we diverse ideeën en opmerkingen 
gekregen van dorpsbewoners op de eerste 
schetsen die zijn gepresenteerd op 4 augustus j.l. 
door architect Bart van den Hork (https://eharchi-
tecten.nl/ Deze opmerkingen worden (zoveel als 
mogelijk) geïntegreerd in de vervolgschetsen. 

Het nieuwe Durpshuus blijft een kwes-
tie van dromen, denken, durven, doen 
en doorzetten! 
Voor vragen, reacties en info: www.durpshuus-
vierlingsbeek.nl en Durpshuusvierlingsbeek@
gmail.com We zijn ook te vinden op facebook en 
Instagram. 

Met vriendelijke groet 
Dorpsraad/KerngroepDurpshuus i.o.
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Landelijke Opschoondag op 
zaterdag 18 september.

Op zaterdag 18 september kunnen we weer aan 
de slag voor een zwerfafvalvrij Vierlingsbeek en 
Groeningen. 

In samenwerking met Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o. en KBO Vierlingsbeek/
Groeningen wordt alweer voor de zevende keer 
het opruimen van het zwerfafval in de straten, 
paden en pleinen in Vierlingsbeek en Groeningen 
georganiseerd. Een schoon dorp is voor iedereen 
belangrijk: je woont er prettiger, de kinderen 
kunnen vrijer spelen en je voelt je veiliger. Wij zijn 
toch het groenste dorp aan de Maas!!

We komen op zaterdag 18 september om 09.00 
uur bij elkaar in Gemeenschapshuis Joffershof. 
Alle deelnemers krijgen daar koffie/thee met een 
overheerlijk stukje vlaai. In groepjes van drie á 
vier personen wordt om 09.30 uur begonnen met 
het opruimen van het zwerfafval. Iedereen krijgt 
een route aangewezen en voor iedereen is er een 
veiligheidshesje, handschoenen en een prikstok. 
Alle straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek 
en Groeningen kunnen worden opgeschoond, 
maar dan moeten er wel genoeg vrijwilligers 
zijn. Maar als je in een schoon Vierlingsbeek en 
Groeningen wilt leven, wonen, spelen of werken, 
dan wil je daar toch aan mee werken!  Vorig jaar 
waren er ruim 60 vrijwilligers aanwezig. En hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd, des te minder 
zwerfafval!

Om 11.30 uur is men weer terug in 
Gemeenschapshuis Joffershof en krijgt iedereen 
soep en broodjes aangeboden. Dat heeft men 
wel verdiend na enkele uurtjes in de mooie en 
dan schone omgeving van en in onze dorpen het 
zwerfafval in de vuilniszakken gedaan te hebben. 
De koffie, vlaai, soep en broodjes worden 
beschikbaar gesteld door de dorpsraden van 
Vierlingsbeek en Groeningen.

Sta op en meld je aan om onze teams bij de 
opschoondag te versterken met jouw hulp. 
Iedere inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen 
is van harte welkom. Ook kinderen met hun 
ouders en/of met hun opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom. Voor de kinderen ligt een leuke 
verrassing te wachten!!

Doe mee om onze dorpen nog schoner en 
mooier te maken dan ze al zijn!!

Daarvoor is dan wel jouw hulp nodig.
Geef je vóór zaterdag 11 september op bij Jos en 
Wilma van Boekel.
Telefoon 0478-631839.

Reizen naar een andere wereld
Na bijna een jaar van slopen, opbouwen en 
verven, is de basis van Spoorstraat 2 weer in 
opbouw. Velen van jullie kwamen het afgelopen 
jaar voorbij gewandeld en probeerden samen te 
bedenken en bediscussieren wat er toch niet in 
zou gaan komen. We hoorden de mooiste / grap-
pigste / leukste dingen voorbij komen, zoals: 
gewoon een nieuwe bakkerij; groentewinkel; een 

Steun samen met PLUS Verbeeten 
je favoriete club of vereniging 

PLUS Verbeeten staat al 100 jaar midden in de 
maatschappij en levert graag een positieve bijdrage 
aan de samenleving. Niet voor niets is PLUS voor 
de zevende keer op rij uitgeroepen tot Meest 
Verantwoorde Supermarkt. Zij vinden het dan ook 
belangrijk de lokale gemeenschap te ondersteunen. 

Na een jaar vol maatregelen en beperkingen orga-
niseert PLUS Verbeeten dit najaar een sympathieke 
spaaractie waarmee we het lokale verenigingsleven 
een steuntje in de rug willen geven. Liefst 68 clubs 
en verenigingen hebben zich aangemeld bij PLUS 
Verbeeten.  

Tot en met zaterdag 13 november 2021 kunnen 
klanten van PLUS Verbeeten sponsorpunten 
sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen 
in hun buurt. Hoe meer sponsorpunten een club of 
vereniging verzamelt, hoe meer euro’s hun club of 
vereniging ontvangt. In totaal wordt er door PLUS 
Verbeeten €20.000,00 verdeeld. De deelnemende 
clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door 
klanten bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht 
besteden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van 
materialen, onderhoud van het clubhuis of een acti-
viteit voor de leden.
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slagerij; een bloemenwinkel; een cadeauwinkel; 
friettent of pizzaria.. Maar we kunnen jullie verze-
keren dat het dat allemaal niet wordt!
 
Creatieve makers
Om maar even formeel te beginnen, voor de 
mensen die het nog niet weten, wij zijn Kristel en 
Leon. Ruim een jaar geleden reden we voorbij 
Vierlingsbeek en werden we verliefd op ons huis.  
We hadden al een aantal jaren het plan om een 
immersive experience te bouwen. Daar we beiden 
altijd met kunst en creëren bezig zijn, hadden we 
nog een huis nodig en het plan moest daar verder 
vorm krijgen.
 
Unique worlds

De vraag: "Wat gaat het nou precies worden?" 
krijgen we vaak. Unique worlds is een immersive 
art experience in aanbouw. Je moet je voor-
stellen dat je bij unique worlds binnen loopt en 
middels een verhaal in een compleet andere 
wereld beland. Deze wereld is opgebouwd door 
kunstenaars. Dus bijvoorbeeld: het zou zo maar 
kunnen dat je een jungle in loopt waar je dieren, 
planten, bomen ziet, hoort, ruikt en aait, die zo uit 
de fantasie van een kunstenaar kunnen komen. 
Hier blijft het natuurlijk niet bij, er zijn meerdere 
werelden om te ontdekken...
 
De bedoeling is dat jong tot oud actief gaat 
ontdekken, er zijn geen standaard routes en de 
werelden blijven veranderen, dus je blijft iedere 
keer nieuwe dingen ontdekken.
 
Al nieuwsgierig?
Het gaat nog wel even duren voordat we open 
kunnen, een preciese datum valt niet te geven. 
In de tussentijd wordt er achter de zwarte 
raamschermen hard gewerkt aan interactieve 
kunstdisplays. Nog even geduld (ergens in 2021) 
en je kunt buiten genieten van een voorproefje.  
Daarnaast na enige tijd de deur van unique worlds 
open staan voor een bezoek aan de eerste mini 
experience.
 
Blijf op de hoogte via onze website 
www.uniqueworlds.nl, 
instagram: _uniqueworlds_ 
en facebook: uniqueworlds.experience
 
We hopen jullie snel in een andere wereld te 
verwelkomen!

 

Korfbalvereniging DES uit Vierlingsbeek 
houdt donderdag 16 september 2021 haar 
jaarlijkse bloemenactie in Vierlingsbeek en 
Groeningen. De leden starten vanaf 17.30 uur, 
huis aan huis, met de verkoop van bloemen. 
Wij hopen dat u ons zoals elk jaar weer steunt 
met de aankoop van een mooie bos bloemen. 
Mocht u geen interesse in een bos bloemen 
hebben, dan mag u ons ook met een kleine 
bijdrage steunen. Dit stellen wij zeer op prijs.



8

De scholen gaan weer beginnen en dat betekent dat ook het sporten weer van start gaat. Is jouw zoon of 
dochter nog op zoek naar een sport? Bij de Bekse Klinkertjes is hij of zij van harte welkom.  

Voor onze miniorengroep 4 t/m 8 jaar zijn wij nog op zoek naar dansers en danseressen. Met één keer in 
de week trainen worden er op spelenderwijs leuke dansjes aangeleerd. 

Meer informatie? www.bekseklinkertjes.nl

of mail naar secretariaatbekseklinkertjes@gmail.com

En weet je nog niet zeker of je het leuk vindt? De gehele maand september mag je mee komen trainen 
om te kijken of het iets voor je is.  

Geef jouw club een steuntje 
in de rug

Smartlappenkoor VHZ doet ook mee 
aan deze leuke actie van Plus Verbeeten 

Overloon-Vierlingsbeek.

Wij zouden het heel fijn vinden als u met het 
verdelen van de sponsorpunten ook aan ons 

denkt.

Mocht u liever niet zelf digitaal de punten willen 
verdelen, dan mag u de kaart ook bij ons in de 

bus doen (Heihoekscheweg 59)

Alvast 
hartelijk
bedankt!

 

Smartlappenkoor 
Van Heure Zinge

Spaar je club gezond Plus 
sponsor actie voor
Kerst Sing Along

Vierlingsbeek/Groeningen

Heeft u Plus sponsorpunten gekregen, dan 
kunt u die ook doneren aan Kerst Sing Along 

Vierlingsbeek/Groeningen

Wij hopen ook dit jaar weer een mooie, 
gezellige, warme Kerst Sing Along te 

organiseren

Mocht u niet digitaal willen/kunnen sparen dan 
mag u de kaart ook bij ons in de bus doen 

(Beekstraat 16)

Bedankt alvast!
Marjolein, Christa, Joke

Diny en Marloes
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ZATERDAG 18 SEPTEMBER IS HET EINDELIJK ZOVER: 
DORPSQUIZ ‘K WÈT’T! 

 
8 TIPS OM DE DORPSQUIZ ‘k Wèt’t 
TE WINNEN 
 
Op 18 september a.s. gaan 11 
teams met vrienden, 
teamgenoten, buurtgenoten en/of 
familie de enige echte dorpsquiz 

‘k Wèt’t spelen. Zij strijden voor de eeuwige roem maar ook 
voor een mooi geldbedrag wat zij gaan doneren aan een 
goed doel in Vierlingsbeek of Groeningen. Hierbij geven we 
de teams nog diverse tips waardoor ze nog beter 
voorbereid aan de quiz kunnen beginnen. 
 

Stel een coördinator aan! 
Stel één of twee personen in je team aan als 
coördinator. De beantwoorde vragen worden bij 
hun ingeleverd. Zij behouden het overzicht over 
wat er beantwoord is en wat er nog gedaan 

moet worden. 
 

Zorg voor de juiste teamgrootte. 
Hier geldt: Maak je team niet te groot en niet te 
klein. Je zult al gauw een vraag of 100 moeten 
oplossen, en je bent vaak ook al 1 à 2 man kwijt 

aan opdrachten in het dorp. Je redt het daarom al vaak niet 
met een team kleiner dan 10 personen. Een te groot team 
(Meer dan 20) wordt al snel moeilijk te coördineren. 
 

 Creëer subteams en stem af op talenten. 
 Deel je team op in kleinere teams van 3 à 4  
 man die samenwerken. Weet wat ieders 
 specialiteit en/of talent is. Ieder sub-team  

neemt een aantal categorieën voor zijn rekening.  
Zorg dat ieder team een plek heeft om te werken tijdens de 
quiz avond. Zo creëer je rust en gaat niet iedereen als een kip 
zonder kop door elkaar lopen.  
 

Maak een voortgangsbord. 
Zorg dat er een voortgangsbord is waarop 
iedereen kan zien hoe het team er voor staat. 
Dit kan ouderwets met een flip-over, maar je 

kunt het ook digitaal aanpakken. Toon dit overzicht op groot 
scherm ergens in de huiskamer / kantine en iedereen weet 
waar ze aan toe zijn. 

Zorg voor een stille ruimte.  
Richt een ruimte in waar er in stilte 
gewerkt kan worden. Zorg dat hier een 
laptop staat waarop audio bestanden 

afgeluisterd kunnen worden (eventueel met 
koptelefoon). In de chaos van een quizavond is het 
namelijk lastig om de ruimte stil te krijgen.  

Rust je straat/schuup team goed uit. 
Er zullen een paar mensen op pad moeten 
om de opdrachten en vragen op straat uit 
te voeren. Rust deze mensen goed uit dus 

zorg voor veiligheidshesjes, zaklampen, fietsen en 
klemborden voor de vragen. 
 

Pick your battles! 
Schat altijd goed in wat een vraag gaat 
opleveren en hoeveel tijd je er aan kwijt 
bent. Krijg je voor een vraag maar 1 punt, 

maar ben je er wel 30 minuten mee bezig? Sla deze dan 
even over en probeer hem op te pakken als er nog tijd 
over is. 
 

Zorg voor de inwendige mens. 
Regel dat iemand van je team voor een natje 
en een droogje zorgt. Voordat je het weet is 
de avond voorbij en heb je door alle 

intensiviteit niets gedronken of gegeten. 

DE FINALE AVOND VINDT PLAATS OP 2 OKTOBER 2021 
VANAF 20.00U  
Gezien de (onvoorspelbaarheid) van de corona-
maatregelen hebben we besloten om de finale-avond 
dit jaar digitaal te organiseren. Wel heeft de organisatie 
besloten om de prijswinnaars op die avond ‘live’ op 
lokatie te gaan bezoeken om de prijs te overhandigen.  
 

OPROEP:  
Mocht je nog graag meedoen met de quiz, maar 
heb je geen (volledig) team? Geen zorg, stuur een 
mailtje naar StgGroevie@gmail.com en wij 
koppelen je aan een team. 

 
WIJ WENSEN ALLE TEAMS HEEL VEEL PLEZIER EN 
SUCCES TOE MET DE DORPSQUIZ! 
Werkgroep Dorpsquiz ‘k Wèt’t 
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Vendelen

Tijdens de Groeningse kermis hebben de vende-
liers van het gilde een vendeldemonstratie 
gegeven.
Hier volgt wat achtergrondinformatie over het 
vendelen bij een gilde.

De vendeliers zijn de leden binnen het gilde die de 
zwaaivendels hanteren. Dit vendelen of vendel-
zwaaien wordt omschreven als: ‘het vendel 
zwaaiende weten te houden bij wedstrijd of 
demonstratie, naar overgeleverde historische 
gebruiken’.
De vendeliers zwaaien hun vendels namens alle 
gildebroeders van het gilde en onder bescherming 
van de patroonheilige van het gilde.

Bij het vendelen hebben de bewegingen van de 
vendeliers een bepaalde betekenis. Er wordt 
namelijk door vendeliers vaak het zogeheten 
vendelgebed uitgevoerd waarin een gevecht 
wordt uitgebeeld, de strijd tussen goed en kwaad. 
De uitvoering bestaat uit drie ronden en elke 
beweging heeft een bepaalde betekenis. Zo begint 
hij namelijk met het ronddraaien van het vendel 
boven het hoofd en dat betekent dat de strijd 
begint en dat hij sterk moet blijven in de strijd. Als 
hij vervolgens de hele tijd het vendel niet de grond 
heeft laten raken dan eindigt hij altijd met het op 
een speciale manier oprollen van het vendel, en 
hier wordt mee bedoeld dat de strijd voorbij is en 
dat hij heeft overwonnen.

Voor het spel van de vendeliers geldt het 
volgende:
V dat is VREDE
E dat is EENDRACHT
N dat is NOBLESSE
D dat is DISCIPLINE
E dat is EER
L dat is LACH en LEVEN

Het zwaaivendel
De afmetingen van het zwaaivendel worden 
gesteld op 180 x 180 cm, exclusief de stokzoom. 
Deze maat is bindend voor wanneer men aan 
wedstrijden wil deelnemen. De voorgeschreven 
maat van het vendel is al een zekere waarborg 
dat het voorgeschreven gewicht van de stok en 
vendel zal worden bereikt. Een vendel (180 x 180 
cm) zal, al naar gelang de stof, ongeveer 300-450 
gram wegen, met lichtere stoffen is men voor-
zichtig. Een groot vendel bevordert het “gedragen” 
zwaaien, dat vanzelf al niet te vlug kan gebeuren. 
De afmetingen van de vendels voor de jeugd zijn 
140 x 140 cm, exclusief de stokzoom.
De stok van het vendel moet van hout zijn (bijvoor-
beeld eiken, grenen of ramin) en mag per se niet 
uit kunststof bestaan. Bovendien moet hij zo lang 
zijn, dat bij loodrechte stand van het vendel het 
diagonaal hangende vaandel de grond niet raakt. 
De lengte van de stok is dan in totaal 270 cm. De 
vendelstok voor de jeugdvendels moet in totaal 
210 cm zijn. De stok mag in dikte trapsgewijs 
naar de top aflopen. De stok is meestal uit één 
stuk, maar kan ook met een buis in twee helften 
gemaakt worden. De stok met tegengewicht moet 
worden uitgebalanceerd. 
Compleet zal stok en vendel met de boven 
omschreven maat 180 x 180 cm een gewicht 
hebben van ongeveer 4 kg. Voor de jeugdvendels, 
met een maat van 140 x 140 cm, zal het gewicht 
van stok en vendel ongeveer 2,5 kg zijn

Het vendelgebed
Wanneer vendeliers hun kunsten vertonen wordt 
vaak het zogeheten vendelgebed uitgevoerd, 
waarbij iedere beweging een bepaalde betekenis 
heeft. Dit vendelgebed werd samengesteld door 

Volharding Kantine 
personeel gezocht! 

Volharding is op zoek naar personeel voor in de 
kantine voor op de zondagen. Werkzaamheden 
bestaan uit het draaien van bar- en keukendien-
sten in een super gezellige sportkantine. 

Werktijden zijn flexibel bespreekbaar en liggen 
tussen 09.00 en 20.00. De minimale leeftijd is 
16 jaar. 

Bij interesse kan er contact opgenomen worden 
via het e-mail adres voorzitter@rkvv-volharding.nl
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de heer E. Gerrits te Berlicum. Hij deed dit naar 
de ideeën en gedachten van de heer van Rooy, 
ere-vendelier van het Sint Jorisgilde en een der 
begaafdste uit de oude school van de Brabantse 
vendeliers.
Het vendelgebed beeldt de strijd uit tussen goed 
en kwaad, tussen Sint Joris en de draak en het 
bestaat uit drie ronden

Voordat men met het vendelgebed begint geeft de 
commandant de volgende commando’s:
Vendeliers, presenteer het vaandel!
Neig het vaandel!
Zwaai het vaandel voor God, Koningin en 
Vaderland!
Tamboers roert de trom…………mars!

Eerste ronde: De mens heeft aanmoediging nodig
1. Ronddraaien boven het hoofd
Vendelzwaaier, stoere knaap, hou je kloek en sterk 
in de strijd, die komen gaat. Strijdt voor recht en 
vrijheid, doch hou je vlag onbesmet!
2. Rondgooien in de hals
Weer je echter geducht, al kost het ook je kop! 
Laat zien dat je nog christelijke idealen hebt, 
waarvoor het waard is, de kop te wagen, als het 
niet anders kan!
3. Draaien om de lendenen
Geef je forsche mannenkracht, die door stevigheid 
van je lendenen wordt uitgedrukt! Laat de vlag om 
je lendenen draaien ten teken, dat de krijgsman 
zijn lendenen omgordt om te strijden voor recht en 
vrijheid.
4. Om de knieën
Hou je leden lenig, opdat ge steeds kunt knielen 
om Gods zegen over je strijd af te kunnen smeken! 
Dan zult ge altijd voor een rechtvaardige zaak 
durven strijden.
5. Om de enkels
Laat de vlag steeds draaien, hou ze in alle omstan-
digheden schoon en rein, al draait ze laag boven 
de grond, want het vaandel is ook symbool van 
onkreukbaarheid en zuiverheid.
6. Om een been
Laat de vijand proberen wat hij wil, doe je eed 
gestand en verdedig je tot het uiterste, want ook 
op 1 been kan de strijder z’n man staan, zolang hij 
strijden wil.

Tweede ronde: Strijd tegen het kwaad
7. Achter de rug doorgooien en onder knie 
doorgooien
Hoe zwaar is vijand’s druk! Hoe moet ik vechten 
en diep teneer buigen om zijn slagen te ontgaan, 
haar de vlag afgeven, of laten vernederen, dat 
nooit!
8. Achter de rug doorhalen
Het ogenblik van de strijd is gekomen, zoals in elk 
mensenleven. Eenmaal de vijand komt. De vijand 
zal mij van achteren aanvallen, maar met machtige 
slagen zal ik weren. Rustig en vast ligt de vlag 
in mijn handen. Zij is mij toevertrouwd en ik zal 
haar verdedigen, want onze vlag is het symbool 
van onze kracht en eenheid in de strijd tegen het 
kwaad.
9. Onder de knieën door
De vijand probeert mij op de knieën te krijgen! Hij 
wil mij en de vlag vernederen! Zou ik kleingelovige, 
de vlag niet kunnen beschermen?
10. Onder de knie
Maar laat de vijand maar strijden! Ik tart hem! Mijn 
jonge lichaam is gehard; mijn kracht is groot! Ik zal 
hem dit tonen, want ook zonder mijn handen weet 
ik mijn vlag te verdedigen!

Derde ronde: Door gebed naar de zegepraal
11. Op alle twee de armen over het hoofd gooien
Mijn vlag, mij eer, hoe moet ik vechten om mij te 
verdedigen? Wat zal het einde zijn? Mijn krachten 
raken uitgeput en de vijand laat niet af
12. Overspringen
De vijand probeert mij de vlag af te nemen, nu hij 
mij niet kan overwinnen. Maar dat zal niet gaan: ik 
zal zijn tussen de vlag en hem, tussen het goede 
en het kwade en de vlag zal blijven draaien.
13. De vlag wordt opgerold
De strijd is gestreden, het werk is gedaan, de zege 
is ons.

Vendelen is voor alle leeftijden, mocht je interesse 
hebben om te gaan vendelen bij het gilde, neem 
dan contact met ons op. 

Op www.gildegroeningen.nl 
treft u meer informatie 
van ons gilde aan.

52.
“De stoep kère mit unnen harden bessem”. De 
stoep vegen met een harde bezem.

“’n Lüpend menneke”. Arglistig; het achter de 
elleboog hebben.
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“Dan hêdde gegète en gedróónke!”. Ergens de 
buik van vol hebben; er genoeg van hebben.

“Niksig ding!”. Hoorde ik vroeger moeders wel 
eens tegen hun dochters zeggen als die er bij het 
uitvoeren van een opdracht een potje van hadden 
gemaakt.

“Dor hangt wêr zô’n vel!”. Vel werd (wordt) verge-
leken met een pluk donkere wolken die alweer een 
bui voorspelt.

“Zô zat as ’n schup”. Ladderzat.

“Aauwiezerkêl”. Handelaar in oude metalen. 
“Toddekêl”. Handelaar in lompen.

“Poekel”. Bult. Ook gezegd van een rugtas.

“Foekse”. Heftig stoten. B.v. om met een spade 
een struik uit de grond te krijgen. Ook in verband 
gebracht met enthousiast copuleren.

“Zô breed as ’n kniend tussen de ore”. Gezegd 
over een persoon met smalle schouders.

“Unnen bloeujkop”. Iemand met een rood hoofd.

“Smèèr gehad”, of “Heej hêt ze flink gebeurd”. 
Zelfde betekenis: Hij heeft een flink pak rammel 
gehad.

“Bèrelul”. Vleeskroket.

“Gepotloojd”. Geslachtelijke omgang gehad.

“Ze zêt dè ze iedere wèèk de nèèste verschônt, mà 
dè liegt ze gliek!”. Ze zegt dat ze iedere week de 
bedden verschoont, maar dat liegt ze.

“Heej is goed geleeje”. Hij wordt alom gerespec-
teerd; hij is graag gezien en geliefd bij velen.

Wordt vervolgd. Nelson.

Judo demonstratie

Zaterdagochtend 11 september geeft een aantal 
judoka’s van judovereniging Randori van 8.30 
– 13.00 uur een demonstratie in valtraining, 
balanstraining en judo technieken voor de Plus in 
Vierlingsbeek. 

Ze dragen hiermee uit hoe belangrijk het voor 
iedereen is om te weten hoe je het beste met je 
lichaam om kunt gaan. Door de juiste training en 
coaching te volgen, heb je minder snel kans op 
letsel bij alles wat je doet.

Daarnaast vragen we u om ons mee te helpen 
sparen met de nieuwe actie van Plus. Door voor 
ons zoveel mogelijk sponsorpunten te sparen 
draagt u bij aan nieuwe sportmaterialen voor onze 
club, zodat we nog betere en afwisselendere 
lessen kunnen verzorgen.
U helpt toch ook mee!

Heeft u vragen, dan kunt u deze altijd via de mail 
sturen naar info@judo-vierlingsbeek.nl of kijk op 
onze website www.judo-vierlingsbeek.nl of stel ze 
op 11 september tijdens onze demonstratie.

Vanaf 14 september starten onze lessen weer 
en iedereen mag altijd 3 lessen gratis meedoen, 
voordat je hoeft te beslissen om lid te worden.

Met sportieve groet,
Bestuur Randori

 ZEV, de overleving, deel 2

Beste mensen uit Vierlingsbeek en omgeving,
In 2020 vierde Zangroep Evergreen Vierlingsbeek 
hun 50-jarige jubileum, maar niet heus. 

In plaats van samen zingen kwam plotseling het 
zingen op een zwarte lijst te staan met gevaar-
lijke activiteiten. Meer en meer werd duidelijk dat 
het virus zich in grote mate kon verspreiden via 
minuscuul kleine druppetjes die zich gemakkelijk 
door een ruimte verspreiden en lang kunnen blijven 
hangen in een ruimte. Geen wonder natuurlijk dat 
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Lokale wielerhelden trotseren regen en kou

Van Vriethof tot Vriethof 
smaakt naar meer

Ja, het was zeker zwoegen voor de deelne-
mers aan het wielerweekend Van Vriethof tot 
Vriethof. Zeker zondag, toen regengod Pluvius 
alle registers opentrok en de wielrenners en 
wielrensters een barre (qua weer meer op een 
Belgische herfstklassieker lijkende) terugreis 
bezorgde.

Maar dat kon de 85 fanatieke pedaleurs die na het 
startschot van wielercoryfee Fons van Katwijk uit 
Oploo – onder meer winnaar van twee etappes in 
de Ronde van Spanje - van het illustere Vrijthof in 
Vierlingsbeek naar het wereldberoemde Vrijthof 
in Maastricht en vice versa fietsten niet deren. 
Want ze kwamen na twee prachtige wieler-
dagen, waarop ze in totaal zo’n 250 kilometer 
fanatiek wegtrapten (de eerste etappe met wind 
in de rug en onder een vaak heerlijk zonnetje) en 
onder meer genoten van mooie routes, heerlijke 
Limburgse vlaai, amusement, twee ontbijtsessies 
en een barbecue (maar vooral van elkaar), moe 
maar voldaan en met een brede glimlach op het 
met modder besmeurde gezicht over de streep bij 
de kerk aan het Vrijthof in Vierlingsbeek.

Ondanks de ongelukkige val van een van de deel-
nemers, op de zaterdag, op weg naar het Vrijthof 
in Maastricht, met als gevolg een gebroken sleu-
telbeen, kan de organisatie terugkijken op een zeer 
geslaagde eerste editie. Het was een megaklus 
qua regelwerk, maar het enthousiasme bleef van 
begin tot eind – van start tot finish op beide wieler-
dagen - groot. Ook bij de familieleden en fans van 
de renners, die hun lokale wielerhelden bij hun 
zondagse thuiskomst bij de finishboog met een 
klaterend, welverdiend applaus (ondanks de kou 
en de regen) warm onthaalden. 
Het regende ook complimenten tijdens de ludieke 
prijsuitreiking en de feestelijke afsluiting in Herberg 
Thijssen. ‘Met elkaar, voor elkaar’, zo luidde kort 
samengevat het credo tijdens dit nieuwe twee-
daagse wielerevenement. Vierlingsbeek en 
Groeningen hebben laten zien wat je als kleine 
dorpen (met de steun van een aantal sponsoren) 
kunt bereiken met saamhorigheid, creativiteit, 
sportiviteit en gezelligheid. 

rond carnaval 2020 zich het in Nederland genestelde 
virus zich prima thuis voelde in het gastvrije Brabant. 
Net terug van de apres-ski kon het virus zich gemak-
kelijk verspreiden onder de feestende massa, 
lekker vochtig in een tent, of een kroeg, elkaar in 
het gezicht schreeuwen om over de muziek uit te 
komen. Het begin van de vastentijd werd het begin 
van een ellendige periode.
En hoe onwennig we ook waren, we bleven vaak 
gekluisterd aan de TV om naar de volgende talkshow 
met virologen, economen of juist virusontkenners 
te kijken. Maar we hadden saamhorigheid en een 
goede discipline. Moest ook wel want de vele zieken 
en sterfgevallen in de regio waren ernstig en de 
nieuwsberichten uit het buitenland angstaanjagend. 
Gelukkig verliep de zomerperiode relatief rustig en 
waren er al versoepelingen mogelijk om toch te 
kunnen genieten van een vakantie, vaak in eigen 
land, maar zeker niet minder genieten. We dachten 
na over hoe verder te gaan na de vakantie.

Na de vakantie hebben we gekeken naar alterna-
tieve plekken voor repetitie, buiten misschien? In 
een grote zaal? Maar is er goede ventilatie? Kunnen 
we 1,5 of liever nog 2m handhaven?  Een koorlid uit 
Maashees bracht uitkomst. Zij stelden spontaan hun 
grote vorstvrije hal voor een groot deel ter beschik-
king. Overdag het domein van grote machines en 
plantgoed, op de vrijdagavond het toneel van repe-
tities op veilige afstand. Een strenge check-in en 
helaas zonder de gezellige afterparty en zonder de 
koffie helaas. Maar het was wel heel fijn om elkaar 
weer te zien en de nummers samen te zingen die we 
voor de zomervakantie hadden ingestudeerd. Grote 
deuren zorgden voor de gewenste ventilatie, namen 
werden genoteerd en stoeltjes werden zelf terug-
gezet. Zo hebben we kunnen overleven tot de 2de 
golf zich aandiende. En eerlijk is eerlijk, de tempe-
raturen werden lager en dat was ook niet prettig om 
met de dikke jassen aan te zingen. Het was duidelijk 
dat we terug moesten naar de digitale repetitie.

De opkomst van de digitale repetities bleef opvallend 
goed, niet in de laatste plaats vanwege de grondige 
voorbereiding door onze dirigente Nancy Meijer. En 
om het nog leuk te maken soms een leuke muzikale 
quiz. Dat digitale is niet voor alle leden even gemak-
kelijk of fijn. Een deel van de leden haakte tijdelijk af 
en wil weer aansluiten op het moment dat dat weer 
kan. Bij aanvang van de repetities zal daarmee zeker 
rekening worden gehouden. Er zal niet allen aan de 
“zoom” nummers gewerkt worden maar ook aan 
compleet nieuwe nummers. 

Zou jij ook (weer) willen zingen? Eigenlijk is nu dus 
een perfect moment om aan te sluiten bij ZEV, we 
beginnen namelijk met vele nieuwe nummers en 
het combo kan ook haast niet wachten om weer 
bij het koor aan te sluiten. In ons 3de deel van 
de 3-luik wat meer over de vooruitzichten. Wil je 
alvast meer info over ons koor? Neem dan contact 
met ons op via mail: secretariaat@zevzingt.nl 
Tot binnenkort.
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Op naar de volgende editie? Op naar Van 
Gruuninge naar Groningen? Dat staat nog in de 
sterren geschreven, maar na de eerste editie van 

Onderzoek naar nieuwswebsite 
Vierlingsbeek-Groeningen 

Koenen Media & Communicatie voert 
momenteel met een aantal (media-)partners 
een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor 
het online brengen en rendabel kunnen exploi-
teren van een nieuwswebsite voor de dorpen 
Vierlingsbeek en Groeningen (en omgeving).
Initiatiefnemer van het plan is eigenaar Ron 
Koenen (49), die al meer dan twintig jaar werkzaam 
is op redactie van uitgeverij Peel en Maas in 
Venray. “Het lijkt me als inwoner van Vierlingsbeek 
mooi om een échte actuele nieuwswebsite op te 
zetten en die met lokaal nieuws, weetjes, columns 
en blogs te vullen. Er gebeurt zoveel in Groeningen 
en Vierlingsbeek dat de nieuwskolommen niet haalt 
in het verschraalde nieuwslandschap in onze regio. 
Al is het nieuws nog zo klein, we ontvangen het 
graag op onze websiteredactie. Met de website 
willen we tevens binding creëren tussen de dorpen. 
Het moet een ontmoetingsplaats worden voor 

het wielerevenement is één ding kraakhelder: 
Van Vriethof tot Vriethof smaakt naar meer. Wordt 
(waarschijnlijk) dus vervolgd… 

Foto’s bij finish: Yvonne Jacobs, foto’s onderweg Rikus ten Brücke. 

jong en oud. Met veel foto’s en filmpjes en jour-
nalistiek geschreven verhalen. Met groot en klein 
nieuws. Met een jarige, een huis te koop-rubriek en 
een mop van de week. De informatieve website wil 
Vierlingsbeek en Groeningen tevens promoten als 
een mooie, interessante en gezonde leef-, woon- 
en recreatieomgeving. Voor het bereiken van 
verschillende doelgroepen zetten we tevens onze 
social media als Facebook, Twitter, Instagram en 
LinkedIn in.”

De Vierlingsbeekse ondernemer wil de website 
rendabel maken met behulp van het (lokale en 
regionale) bedrijfsleven. Ondernemers kunnen hun 
zakelijke nieuws ook op de website kwijt onder de 
kop zakennieuws. Voor diegenen die mediapartner 
van de website is, is dat gratis. Zij betalen een vast 
bedrag per maand en krijgen in ruil daarvoor met 
hun logo en/of advertentie ruimte op de website. 
Niet-mediapartners betalen per losse plaatsing een 
bedrag, afhankelijk van de ruimte en de vorm voor 
hun artikel. “En natuurlijk wil ik ze graag helpen 
met het schrijven van een artikel. Bijvoorbeeld 
over een jubileum van een personeelslid, over de 
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tum Mullem, Maashees en Vierlings-
beek
CDA staat voor lokale vertegenwoordiging, stelt 
de partijleider Bouke de Bruin. "Wij hebben 
in nagenoeg alle 32 dorpen (en één stad) 
CDA-kandidaten en -leden wonen. Het is voor 
CDA Land van Cuijk topprioriteit dat alle dorpen 
vertegenwoordigd worden in de gemeenteraad 
van onze nieuwe gemeente. Om deze reden is er 
heel bewust gekozen om een koppeling te maken 
tussen verschillende expertises en geografische 
spreiding.”

Zo staat Lian Nabuurs uit Overloon als nummer 
6 op de lijst, naast Twan Stiphout (nummer 9) en 
Corine Jeckmans (nummer 12) uit Boxmeer, Peter 
Stevens (nummer 18) uit Vortum Mullem , Anjo 
Welles Verhoeven (nummer 25) uit Maashees, Jan 
Stoffelen (nummer 28) uit Vierlingsbeek) en Frans 
Wouters uit Overloon als lijstduwer op nummer 46. 
“Het is hartstikke belangrijk dat de 11 dorpen uit 
de gemeente Boxmeer een duidelijke stem krijgen 
in de nieuwe gemeenteraad en juist daarom ben 
ik erg trots op deze mensen die met hun ervaring, 
politieke ambities en herkenbaarheid op deze 
kieslijst staan."

Verrassende nieuwkomers
Joep Baltussen (nummer 11 op de kieslijst) uit Sint 
Anthonis, Jels Toonen (16) uit Ledeacker, zijn veel-
belovende talenten en komen als nieuwkomers 
op de lijst. Opvallende nieuweling is ook Celal 
Gonen uit Cuijk, maar vooral bekend van restau-
rant Kapadokya in Boxmeer. Hij staat op plaats 23. 
Ook opvallend is de rentree van Pierre Bos (oud-
wethouder en oud-burgemeester) uit Sint Anthonis 
als lijstduwer op plaats 50.

(her)opening van hun zaak, over een open dag. 
Ze zeggen het maar, als het maar enige nieuws-
waarde heeft. Desgewenst kan ik hun verhaal ook 
naar de andere media in de regio mailen, zodat ze 
op pr-gebied volledig worden ontzorgd en hun blik 
volledig kunnen richten op hun eigen bedrijfsvoe-
ring.” Ook kunnen particulieren voor 25 euro vriend 
van Vierlingsbeek en Groeningen worden. Hun 
naam wordt voor dat bedrag niet alleen als vriend 
op de website vermeld, ze worden tevens uitge-
nodigd voor een speciale vriendenbindingsdag of 
-avond. 
Ron Koenen werkte de laatste tien jaar als hoofd-
redacteur bij Peel en Maas (TV) in Venray. Per 
1 oktober 2021 gaat hij meer tijd investeren in 
zijn eigen mediabedrijf. De dorpswebsite voor 
Vierlingsbeek en Groeningen is een van zijn nieuwe 
projecten in spe. Tevens is hij momenteel een van 
de auteurs van het boek dat komende oktober ter 
gelegenheid van het honderdjarig jubileum van 
supermarkt Verbeeten wordt gepresenteerd. 

Het maken van teksten is dé specialiteit van 
Koenen Media & Communicatie: van huisstijl tot 
magazine, persbericht en boeken, tot het opzetten 
van een (online) bedrijfscampagne: Koenen Media 
& Communicatie biedt een mooi en gevarieerd 
mediapakket, zowel on- als offline. 

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden 
op de website www.koenenmediaencommuncatie.
nl. Voor meer informatie mail naar 
info@koenenmediaencommunicatie.nl. Ook 
reacties op het plan voor het opzetten van een 
nieuwswebsite zijn van harte welkom via de mail. 

CDA Land van Cuijk presenteert 
kandidatenlijst

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28 
augustus hebben de leden van het CDA Land van 
Cuijk de kieslijst voor de aanstaande herinde-
lingsverkiezingen vastgesteld. Partijleider Bouke 
de Bruin voert een lijst aan met maar liefst 50 
kandidaten.

Partijvoorzitter Bart Claassen over de keuze: 
“CDA Land van Cuijk kent een bovengemid-
deld hoog aantal enthousiaste leden. We hebben 
momenteel maar liefst 25 actieve CDA-raadsleden 
in de vijf huidige gemeenten. Tel daarbij op dat er 
ook nog vier CDA-wethouders afgelopen raad-
speriode actief zijn geweest. Een enorme luxe. 
Het liefst zien we alle 50 kandidaten in de top 5, 
maar wij hebben vooral gekeken naar een jong 
en dynamisch team en ervaren mensen. Er komt 
een nieuwe gemeente en wat ons betreft mag de 
nieuwe generatie het nu laten zien.”

Kandidaten uit Boxmeer, Overloon, Vor-

Als mantelzorger toe aan een 
adempauze? 

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
in samenwerking met het Dominicanenklooster 
Huissen een fantastisch inspiratieweekend van 
22-24 oktober 2021 voor mantelzorgers uit het Land 
van Cuijk. In 2020 moesten we dit weekend i.v.m. 
corona helaas annuleren en we hopen van harte dat 
het dit jaar wel door kan gaan.

Door regelmatig toch een adempauze te hebben, 
is het mogelijk om de zorg (langer) vol te kunnen 
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houden. Ervaringsdeskundige begeleiders en een 
gastvrouw van het klooster bieden een gevarieerd 
programma aan met ruimte voor twee verschillende 
workshops. Een workshop met ‘dans en beweging’ 
de ander is een workshop ‘werken met klank-
schalen’. Als mantelzorger is het fijn om af en toe 
uit de dagelijkse zorg voor een naaste te stappen 
en tijd voor jezelf te nemen. Even te ontlasten, de 
verantwoordelijkheid los te laten en weer op te 
laden. Het dagelijkse patroon wordt doorbroken, 
het is fijn om op adem te komen. Daar helpt een 
weekendje weg heel goed bij. 
Het betreft een weekend inclusief maaltijden, activi-
teiten en het verblijf. 
Voor het weekend wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van € 75,- exclusief reiskosten. 
Het klooster ligt in nationaal landschap De Gelderse 
Poort. Ze heeft een prachtige en ruime tuin, omringd 
door een kloostermuur. In de kloosterkeuken 
worden dagelijks verse, smakelijke vegetarische 
maaltijden ambachtelijk voor de gasten en voor de 
bewoners van het klooster bereid. 
Dit weekend wordt mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Vrienden van het Dominicanenklooster. Er 
kunnen achttien personen deelnemen en er zijn nog 
een paar plaatsen vrij. 
We houden rekening met de dan geldende richt-
lijnen rondom corona. Na inschrijving wordt er 
contact opgenomen voor een intakegesprek. Als 
je diegene voor wie je zorgt niet alleen achter kunt 
laten, dan zoeken we naar mogelijkheden die het 
beste aansluiten bij jullie situatie. De Parel in Sint 
Anthonis, een logeerhuis voor zorgvragers uit het 
Land van Cuijk, zal dit weekend speciaal open zijn 
om mensen op te vangen.

Voor meer informatie en aanmelding (tot 15 
september), kun je terecht bij Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: 
mantelzorg@sociom.nl.

Toch is het ook weer niet zó anders. Terugkijkend 
op de afgelopen jaren was te zien dat de 
route geleidelijk aan een andere vorm kreeg. 
Het idee van de open ateliers bleef maar er 
kwam ook ruimte voor locaties waar meerdere 
Kunstkolkleden gezamenlijk hun werk presen-
teerden. De benaming klopte dus niet meer 
helemaal. Daarom wordt vanaf 2021 gesproken 
van de ‘Kunstkolkroute’.

Kunstkolkroute 2021
Om bekende redenen is de route in 2020 niet 
doorgegaan. Dit jaar ziet de Kunstkolk wel 
een mogelijkheid om zich weer aan de buiten-
wacht te presenteren. Dat gebeurt met de eerste 
Kunstkolkroute, zij het dat deze in aangepaste 
vorm wordt georganiseerd. Er is voor gekozen 
om in de route een beperkt aantal (drie) locaties 
op te nemen die op een redelijke afstand van 
elkaar liggen. Op iedere locatie wordt een 
expositie ingericht waarin werk is te zien van alle 
Kunstkolkers. Er wordt geen opening gehouden, 
er zijn geen gastkunstenaars uitgenodigd en er zijn 
geen facilitaire voorzieningen op de locaties. De 
exposities worden ‘corona-proof’ ingericht.

Project ‘doorgeven’
Bijzonder in deze route is de presentatie van 
de kunstwerken die door de Kunstkolkers zijn 
gemaakt in het kader van het project ‘doorgeven’. 
Begin 2020 hebben de leden met elkaar afge-
sproken om met het begrip ‘doorgeven’ als thema 
een kunstwerk(je) te maken. Het idee daarvan is 
dat het ene lid een kunstwerk(je) van zijn of haar 
hand aan een ander lid ‘doorgeeft’ en deze laatste 
maakt er naar eigen inzicht en idee een eindkunst-
werk van.
Met dit project hebben de Kunstkolkers zichzelf 
uitgedaagd, of misschien wel gedwongen, om 
buiten hun vertrouwde discipline te denken en te 
werken. Voor enkelen was het een worsteling, voor 
anderen een bijna vanzelfsprekende vervolghan-
deling. Maar hoe het ook is beleefd en verwerkt, 
het project heeft een collectie originele, verras-
sende kunstwerken opgeleverd.
De ‘doorgeef’-werken zijn te zien in een aparte 
ruimte van het kloosterhuis te Sambeek. Ze 

Kunstkolkroute 2021

Na een jaar van noodgedwongen stilte pakken 
de leden van kunstcollectief Kunstkolk 
Boxmeer de draad weer op. Op 11 en 12 
september wordt - in aangepaste vorm - de 
eerste Kunstkolkroute georganiseerd. Daarmee 
wordt het concept van de vanouds vertrouwde 
open atelierroute verlaten.
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De mantelzorggroepen in 
Boxmeer, Cuijk en Grave gaan 
weer van start 

Waardevol lotgenotencontact ‘Jij zorgt… even 
voor jezelf.’ Dat is de slogan van de mantel-
zorggroepen die vanaf september weer van 
start gaan in Boxmeer, Cuijk en Grave.

Mantelzorgers verlenen zorg aan iemand in 
hun omgeving. Dit doen zij vrijwillig, onbetaald, 
langdurig en vaak ook intensief. Het kan hen 
steun bieden om mensen te ontmoeten die zich 
in net zo’n situatie bevinden als zij. Door erover te 
praten en een gezellige ochtend, middag of avond 
te hebben, zorgen zij even voor zichzelf in plaats 
van voor iemand anders. Zo kunnen zij daarna 
nóg beter zorgen! De mantelzorgroepen worden 
als zeer waardevol, gezellig en nuttig ervaren door 
deelnemers. “Je hebt aan een half woord genoeg, 
omdat je elkaar begrijpt.” 
“Het zijn gezellige bijeenkomsten met veel 
handige informatie.” “Er ontstaan mooie vriend-
schappen in deze mantelzorggroepen.” Zomaar 
wat quotes van mantelzorgers die al aan deze 
groepen deelnemen. Zij zijn gevraagd om wanneer 
zij mantelzorgers kennen, deze ook mee te nemen. 
En heeft een mantelzorger hulp nodig bij het 
vinden van respijtzorg (iemand die de zorg tijdelijk 
even overneemt), dan kan Centrum Mantelzorg 
daarbij helpen. Kortom: alle mantelzorger zijn van 
harte welkom. Kijk voor meer informatie, locaties 
en data op

www.mantelzorglvc.nl
of mail naar:
info@mantelzorglvc.nl

WE GAAN ER WEER VOOR!

Gezien de huidige omstandigheden mag vanuit 
de gemeente onder bepaalde voorwaarden de 
rommelmarkt doorgaan.

VERPLICHTE CORONACHECK

 - Een negatieve PCR-test, 
welke maximaal 24 uur oud is.

 - Een volledig vaccinatiebewijs.

Dit wordt bij de ingang gecontroleerd.

Parkeren op het 
terrein van
“Van Mullekom 
bedrijven”.
Volg de aanwij-
zingen van de 
organisatie

Voor de meest 
actuele informatie, 
bekijk Vortum-
Mullem.info.

zijn te koop. Een deel van de opbrengst van de 
verkochte ‘doorgeef’-werken is bestemd voor de 
organisatiekosten van de Kunstkolkroute.

In de route zijn de volgende locaties opgenomen:
- Kloosterhuis, Grotestraat 69, Sambeek
- Zandsteeg 4, Sambeek
- Groeningsestraat 32, Groeningen.
De locaties zijn geopend op zaterdag 11 en 
zondag 12 september van 11.00 tot 17.00 uur.
De deelnemende leden van de 
Kunstkolk zijn aanwezig.

www.kunstkolk.nl

Jarige Lions: knuffels voor 
kinderen Maasziekenhuis
 
De ‘Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg’ 
bestaat 50 jaar. Lions zetten zich in om anderen te 
helpen. Onder het mom van ‘Wie jarig is tracteert’ 
zochten en vonden Lions vrij snel hiervoor twee 
goede doelen bij Maasziekenhuis Pantein. 
Honderd Lion-knuffels voor de afdeling Kind en 
een bijdrage van duizend euro in de kosten van 
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vrijdag 1 oktober >  
TOBI KOOIMAN > BEST OF  
(try-out)

“Tobi Kooiman strooit met een spervuur aan 
grappen, die bijna allemaal raak zijn. (…) Een waar 

We zijn diep getroffen door het overlijden van
 

LEO FAASSEN
 
Sinds 2013 een zeer betrokken lid van onze 
ledenraad. 
Tot op het laatst stond het leven van Leo 
in dienst van zijn gezin, medemens en 
maatschappij.
Wij zullen hem missen, zijn toewijding en de blij-
moedigheid waarmee hij in het leven stond.
 
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, 
vrienden en naasten. Wij wensen hen veel 
sterkte bij het
dragen van dit verlies en vertrouwen erop dat 
zij kracht kunnen putten uit de vele mooie 
herinneringen.
 
Met oprechte deelneming
Ledenraad, Raad van Commissarissen, Directie 
en medewerkers
Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

een voorlichtingsfilm over dementie, die door de 
Vrienden van het Maasziekenhuis mogelijk wordt 
gemaakt.
 
De leeuwenknuffels werden namens de Lionsclub 
aangeboden door Hans Peters en voorzitter Sven 
Janssen van de Lions. Pedagogisch medewerker 
Berry Geurts en Kinderarts Harmen Haanstra 
namen de knuffels blij verrast en dankbaar in 
ontvangst.

V.l.n.r.: Berry Geurts, Harmen Haanstra, Hans Pe-
ters en Sven Janssen.

Kinderoncologie Utrecht
Lions-voorzitter Sven Janssen: “Het mooie van 
deze knuffels is dat wij met de opbrengst finan-
cieel ook een landelijke actie van Lions Nederland 
steunen voor het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie in Utrecht. Berry en Harmen: 
“Dat is extra mooi. Zo maken we dus niet alleen 

de kinderen in het Maasziekenhuis blij, maar 
bieden we gezamenlijk ook hulp aan dit landelijk 
centrum.”
 
Jong én oud
De productie van de film over dementie staat 
gepland na de coronaperiode. Hans Peters, 
tevens bestuurslid van de Vrienden van het 
Maasziekenhuis: "We doen hiermee een gift voor 
de alleroudsten én de allerjongsten in het zieken-
huis. Binnenkort overhandigen we een cheque 
voor een informatiefilm over dementie, maar nu 
waren eerst de kinderen aan de beurt.”

Kinderarts Harmen Haanstra toont de 
Lion-knuffels.
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En om met een goed gevulde maag aan de 
proeverij te beginnen wordt er vanaf 19.00 uur een 
heerlijke maaltijd geserveerd met als hoofdgerecht 
een wild zwijn aan het spit.

Meld je voor 6 oktober aan voor een bierkaart 
met wild zwijn voor 45 euro of een losse bierkaart 
(zonder zwijn) van 20 euro, dan kunnen we bood-
schappen gaan doen!

aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > aanmelden: 
www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ

Het Formule 1 Circus is alweer toe aan de najaars-
tour en het blijft maar spannend. Gaat het Max 
lukken om King Lewis eindelijk 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 12 september: GP KTALIE
 (15.00 uur)
 zondag 26 september: GP RUSLAND 
 (14.00 uur)
 zondag 10 oktober: GPTURKIJE 
 (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: 
gratis

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

feest voor de theaterbezoeker.” Aldus de jury van 
Cameretten 2019. Een uitverkocht Oude Luxor 
Theater in Rotterdam bekroonde hem dan ook met 
de publieksprijs.
Tobi is wiskundige en stoïcijn, probeert met zijn 
gevoel voor logica levensvraagstukken en alle-
daagse kwesties te tackelen, ziet (non-)causale 
verbanden en ontrafelt statistiekmisbruik.
Helder toch? Op het podium wel; daarbuiten 
brengt het hem steevast in wonderlijke situaties.

De Volkskrant tipte Tobi Kooiman als een van de 
drie grootste comedytalenten van 2021, het jaar 
waarin hij solo gaat met zijn eerste voorstelling 
Best Of. Tobi komt er aan, en snel ook. Mis dit 
grote talent niet!

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

zaterdag 9 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 quiz, er zijn hapjes en er is 
een speciaal bockbier uit… Groeningen. Drie keer 
raden wie er morgen het bokje is.
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in  
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact op 
via verhuur.joffershof@outlook.com of bel  
06-10506988. Voor verhuur van beamer, laptops  
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, bel 
Marius Cuypers, tel: 0478-631303. 
Voor overige zaken:
Voorzitter: voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester: adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat:  secretariaatjoffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

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                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

� adverteren
doet verkopen

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

14:30-15:10 Kleuter Dans Groep 2-3

15:15-15:55 Peuter Dans 3-5 Jaar

16:00-16:55 Kids Dance Groep 4-5

17:00-17:55 Mix Dance Groep 6-7

18:00-18:55 Jazz-Streetdance 11+

19:00-19:55 Fit Dance Volwassenen

Vierlingsbeek

Open Lesdag 

Maandag 13 september 2021

GRATIS

Aanmelden

info@dansstudioflow.nl

www.dansstudioflow.nl

Rabo 
ClubSupport
Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt  

Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je
jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen 
zijn zulke plekken. En dat moet zo blijven. 
Daarom helpt Rabo ClubSupport verenigingen met kennis, 
netwerken en geld.

Wil je meer weten? Kijk dan op rabobank.nl/clubsupport 
 

Doe mee! 
Rabo Club-

Support 
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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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

� adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame: 13 t/m 18 september
  Appel speciaalvlaai € 12,50 
  Wit meergranen V-korn € 2,75 
  Waldkornbroodje zacht €  0,35

Reclame: 20 t/m 25 september
  Peer karamelvlaai € 12,50
	  Waldkornbrood  € 2,75 
  Kaiserbroodje € 0,30

 

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

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

www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair
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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 























Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41
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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
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

 

 

PAINTING THE PAST RUSTIC@  
Muurverf met marmerpoeder, 
zorgt voor een karakteristieke 
uitstraling! 
 

 
 

 
 


