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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 28 september 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 18 22 september 2021

Vondelnieuws
Drie jubilarissen gehuldigd

Gelukkig……..van uitstel toch geen afstel.

Twee keer kon het niet doorgaan, maar op 
6 september komen de Vondelleden dan toch 
bij elkaar voor de jaarvergadering.

Vondel blikt terug op 2019 waarin ze in maart een 
goed bezochte mis hebben verzorgd in Smakt 
tijdens de St. Jozefmaand.
In mei is er samen met het Groenings koor en de 
Harmonie gezongen tijdens de Dodenherdenking.
In november is er een optreden tijdens het 
“Concert Zonder Grenzen” in Bergen.
En als mooie afsluiting van het jaar het 
Kerstconcert in het Koningskerkje

Ook is er een terugblik op het zeer bewogen
jaar 2020 waarin er sinds half maart niet meer is 
gerepeteerd.

Tijdens deze avond worden er maar liefst drie jubi-
larissen gehuldigd.

Leo Aarts 40 jaar lid.
Een trouw Vondellid die altijd klaar staat om een 
helpende hand te bieden.
Leo heeft menig Vondelreisje en uitstapje 
succesvol georganiseerd.

Hierbij is hij 
steeds de 
“vrolijke noot”.
Leo wordt toege-
zongen door 
de bassen en 
tenoren, waarbij 
met zang en 
anekdotes zijn 
40 jarig lidmaat-
schap de revue 
passeert.

Miek Arts 65 jaar lid.
Met haar 65 jarig lidmaatschap is Miek een unicum 
in de Vondelhistorie.
En al jaren is huize Arts voor Vondel de uitvals-
basis tijdens de bloemenactie.
Zij is helemaal terecht Lid van Verdienste en Erelid 
van Vondel.
Ook Miek wordt, zoals dat bij een koor gaat, 
tijdens deze avond toegezongen.

Anny Fransen 12 ½ jaar lid.
Zij is al eerder lid geweest tussen 1981 en 1986. 
Fijn dat ze is teruggekomen bij het Vondelkoor. En 
sinds 2010 zijn we blij met haar als bestuurslid.

Als u deze Globaal leest heeft Vondel de
eerste repetities er alweer op zitten.

Hopelijk volgen er nog heel veel meer.
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Van de Redactie:

• Elke vereniging is afhankelijk van trouwe 
leden. Sommige leden blijven een korte 
periode bij de vereniging, anderen blijven 
hun leven lang trouw. Onlangs werden er bij 
2 zangverenigingen jubilarissen gehuldigd. 
Bij ZEV zijn Annelies en Margreet al 50 
jaar lid. Een mijlpaal die niet veel mensen 
bereiken! Echter, bij Vondel wordt dit ruim-
schoots overtroffen door Miek Arts: zij 
is al 65 jaar lid van deze zangvereniging!                                            
Alle jubilarissen (ook Leo en Anny) van harte 
gefeliciteerd!

• De plannen om een mega groot zonnepark 
te bouwen liggen klaar. Als gemeente zijn 
we goed op weg om zelfvoorzienend te 
worden in ons electriciteitsverbruik. 

• In deze uitgave verschijnt de laatste 
bijdrage van Nelson. Na 53 stukjes over het 
Bekse en Gruuningse durpslève, schijt ie d’r 
mit uut. 
Bedankt voor je jarenlange bijdrage!

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

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

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof.

20 t/m Collecte Samen Sterk
26 sept voor goede doelen
1 okt Gryphus: cabaret; Tobi Kooiman: 
 Best Of; zaal open: 20.30 uur
2 okt KBO: Dag van de Ouderen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t; 
 Interactieve dorpsquiz 
 Vierlingsbeek-Groeningen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur (bezoek van Wethouder 
 Stevens met als onderwerp Wonen).
9 okt Foudtour Land van Cuijk op ’t Vrijthof 
 Vierlingsbeek van 13.30-15.30 uur
9 okt Gryphus: Bockbier Pruuverij 
 met wild zwijn van het spit
 aanvang: 19:00 uur
15 okt Plus Verbeeten: Reünie voor 
 medewerkers en oud medewerkers
17 okt Proef de Streek Plus Verbeeten 
 bij Concordia
18 okt VOVG: Joyce’s Bakery
28 okt KBO: Op stap met KBO
29 okt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers: 
 Scheepers Prikt Door;
 zaal open: 20.30 uur
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
12 nov KBO: Jaarvergadering
12 nov Gryphus: cabaret; André Manuel: Sneu; 
 zaal open: 20:30 uur
14 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum: 
 Receptie
19 nov CV de Keieschieters: 66-jarig jubileum: 
 Reünie
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
4 juni Gryphus: reünie; 50 Jaar Soos
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
2 juli Zanggroep Evergreen 
 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 
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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

2x GOUDEN JUBILARISSEN BIJ 
Z.E.V.

Als er in 1969/1970 een ledenwerving wordt 
gedaan voor een op te richten jongerenkoor 
in Vierlingsbeek, zijn de vriendinnen Annelies 
Wijnhoven en Margreet Verbeeten er snel bij. 
Immers hun hele vriendinnengroep wil en gaat 
er bij. Beatmissen zingen…. ja dan ging je wel 
graag naar de kerk. Het fenomeen gebeurde al in 
de kerk Smakt en bij enkele Vierlingsbekenaren 
groeide het idee dat dat in Vierlingsbeek ook 
mogelijk moest zijn. En zo gebeurde het dat in 
1970 het jongerenkoor werd opgericht en eind juni 
1970 was daar de eerste jongerenmis in de kerk 
Vierlingsbeek. 
En nu zijn we 50 jaar verder (we beschouwen de 
covid-pandemie-tijd even als pauze-tijd) en vond 
er onlangs op 10 september 2021 een feestelijke 
en waardige onderscheidingsceremonie plaats van 
de 2 gouden jubilarissen bij Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek. En waar kon dat anders dan in 
dezelfde Laurentiuskerk Vierlingsbeek. Annelies 
en Margreet werden door een haag van leden 
al zingend binnen gehaald en naar een gouden 
podium geleid. Aldaar werden ze toegesproken 
door de voorzitter van Evergreen en kregen ze als 
eersten de Gouden ZEV-pin opgepind. Een pin 
zijnde het nieuwe logo van ZEV met de toevoe-
ging ‘50’ en met goud omrand. Daarnaast kregen 
de jubilarissen een uniek cadeau aangereikt 
zijnde een dienblad waarin het verenigingslogo 
in een mozaïek is weergegeven. Een verrassend 
kunstwerk door het bestuur met engelengeduld 
gecreëerd. Uiteraard werd een lied gezongen 
met tekst geheel gevat op de jubilarissen. Een 
gezellige avond onder elkaar met de nodige 
geneugten volgde tot de klok voor de derde maal 
éénmaal sloeg.

vlnr Annelies Smits-Wijnhoven, Margreet Cuijpers

En zo luidde Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek 
haar nieuwe seizoen in. Op 17 september zijn de 
wekelijkse vrijdagrepetities weer om 20.00 uur 
begonnen in de Joffershof. Voor wie dat eens wil 
meemaken en/of om sfeer te proeven, kom gerust 
langs maar meld je even tevoren aan via  
miraklaassen@ziggo.nl  
Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.

Op de eerst volgende dorpsraad vergadering 
(verplaatst van dinsdag 5 oktober naar maandag 
4 oktober), zal Wethouder Peter Stevens acte 
de présence geven. Een van zijn portefeuilles is 
“bouwen en wonen”. Peter zal toelichting geven 
op de huidige stand van zaken in Vierlingsbeek en 
de mogelijkheden qua bouwen op korte termijn en 
langere termijn. 

De mogelijkheid is ook daar om vragen over dit 
onderwerp te stellen

Graag, indien u de avond wilt bij wonen, dit 
kenbaar maken aan de secretaris van de 
dorpsraad op dorpsraad-vierlingsbeek@vierlings-
beek-groeningen.nl. Zonder tegenbericht, vindt 
de avond plaats in de Joffershof, aanvang 20.00 
uur. Bij een, voor de Joffershof Coronatechnisch te 
grote belangstelling, zullen wij uitwijken naar een 
grotere locatie. Dit zullen wij tzt doorgeven aan 
eenieder die zich heeft opgegeven.

Lustrumjaar Kerst Sing Along 

De Kerst Sing Along gaat alweer zijn vijfde jaar 
in. De eerste drie jaar was het voluit zingen en 
luisteren in de kerk. Het laatste jaar hebben we het 
omgedoopt naar een Kerst Walk Along met een 
route vol lichtjes in het dorp. 

De frisse wandeling door het dorp werd ook erg 
gewaardeerd. Daarom hebben we besloten om het 
zingen en de wandeling te combineren. Op onze 
vaste avond, 23 december, zal er een wandelroute 



4

Beste inwoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen,

Door het coronavirus zijn wij er ons weer bewust 
van dat de gezondheid van ons allen het belang-
rijkste in het leven is.
Daarom hebben wij, samen met een aantal dorpen 
uit onze gemeente besloten om de collecte toch 
weer op te starten. 
Dankzij de medewerking van de Dorpsraad is dit 
mogelijk gemaakt.
Ook deze keer komen om uw en onze veilig-
heid te garanderen, de collectanten niet langs de 
deur, maar mag u het geld, bij voorkeur voor 26 
september overmaken op rekeningnummer 
NL72RABO0140218564 
van Dorpsraad Vierlingsbeek onder vermelding 
van Samen Sterk.
Hebt u, nadat u het geld overgemaakt hebt, 
voorkeur voor speciale doelen dan vragen wij 
u het bijgevoegde formulier in de brievenbus te 
stoppen bij een van onze coördinatoren.
Als u het formulier niet invult, dan verdelen wij het 
over alle goede doelen.
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
Anita Lensen tel. 06-20899167
Dorrie van de Ven tel. 06-42668621

Inleveradressen (voor formulier als u voorkeur hebt 
voor bepaalde doelen)
Bunder 5 Grotestraat 68
Vlasakker 30 Overambt 30
’t Veld 10 Laurentiusstraat 45
Heihoekscheweg 52 Heihoekscheweg 42
Beekstraat 2 Jan van Cuijkstraat 13 
Vierlingh 6 

Voor Groeningen: Maasstraat 5a 

zijn met kleine muziek- en toneeloptredens 
verspreid over de route. De route zal 24, 25 en 26 
december blijven bestaan zonder optredens. 

We hopen dat iedereen langs de route weer flink 
wil uitpakken met lichtjes. Want een mooie route 
kunnen wij niet alleen aanleggen. We hebben de 
hulp nodig van velen in het dorp. 

Zo zoeken we mensen die een stuk (eigen) straat 
willen “adopteren”. Dit wil zeggen dat u met buurt-
genoten de straat extra mooi versiert en eventueel 
één van onze artiesten opvangt. Wilt u ons 
aanspreekpunt zijn? Dan kunt u zich aanmelden 
tot 8 oktober via kerstsingalong@gmail.com. Op 
basis van de aanmeldingen gaan we een mooie 
route samenstellen. De route zal zich wel beperken 
tot hartje Vierlingsbeek. 

Ook zoeken we vrijwilligers die van tevoren en op 
de dagen zelf “kleine dingen” willen doen zoals het 
aansteken van kaarsen of een stukje route in de 
gaten houden. Opgeven mag wederom weer via 
kerstsingalong@gmail.com of via een belletje. 
Wij hebben er al weer zin. Wij hopen u ook! 
Tot gauw, Marloes, Joke, Christa, Diny en 
Marjolein 

P.S: de Kerst Sing Along is een van de gegadigden 
van de PLUS clubactie. Met het extra geld willen 
we het dorp nog mooier versieren. 

Op de Nationale Ziekendag hebben wij 
bij onze gasten wat lekkers gebracht 

Een beschuit van Bolletje en een bakje aardbeien 
van Linsen. Daarbij een mooi gedichtje. 
Met de hartelijke groeten van ons allemaal 

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen
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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 
 

 

 

	
 

 
Een betere kwaliteit van leven voor meer dan 2 miljoen mensen met reuma, dat is het doel van 
ReumaNederland. 
www.reumanederland.nl 

 

	                                                   Totaal bedrag 	
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INFODAG BETREFFENDE  
DE E-BIKE.

Onlangs hebben enkele leden van onze KBO deel-
genomen aan een informatiedag betreffende het 
omgaan met de E-bike. Het was een zeer informa-
tieve dag met zowel theoretische als praktische 
delen.
Voormiddag werd met name het theoretische 
gedeelte gepresenteerd. Namiddag werd er 
praktisch gewerkt door balansoefeningen te doen 
en met de fiets een klein parcours af te leggen, 
waar behendigheid een rol speelde. De dag 
werd afgesloten met een fietstocht. Hierbij werd 
vooral gekeken, hoe je je in een groep als fietser 
gedraagt en waar je op moet letten.
Een zeer geslaagde dag.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 24 september en 8 oktober Aanvang: 13.45 uur

Geeft de gemeenteraad groen 
licht voor het Durpshuus op 14 
oktober? 

Met hulp van financieel deskundigen is de inves-
terings- en exploitatiebegroting van onderstaand 
(verbouw)plan van de Laurentiuskerk tot Durpshuus 
kritisch onder de loep genomen en aangepast.

Alle uitgewerkte en onderbouwde plannen liggen op 
dit moment bij de Gemeente. Deze zijn ook in te zien 
op de dorpswebsite Vierlingsbeek-Groeningen. Het 
is nu afwachten of de gemeenteraad van Boxmeer 
groen licht geeft op14 oktober 2021 tijdens hun 
laatste raadsvergadering. Zo ja, dan gaan we z.s.m. 
in gesprek met de verenigingen en toekomstige 
gebruikers om de plannen uit te werken. 

Zie hieronder de nieuwe indeling van het Durpshuus 
in de Laurentiuskerk: 

Voor vragen, reacties en info:  
www.durpshuus-vierlingsbeek.nl

Het nieuwe Durpshuus blijft een kwestie van 
dromen, denken, durven, doen en doorzetten! 

en Durpshuusvierlingsbeek@gmail.com 
We zijn ook te vinden op facebook en Instagram.

Met vriendelijke groet
Dorpsraad/KerngroepDurpshuus i.o.
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WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
We hebben de jaarvergadering van de KBO naar 
een andere datum moeten verplaatsen.
Dit wordt vrijdag 12 november.

INLOOPMIDDAG OP DONDERDAG
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen en 
het los laten van de 1,5 meter, kan men vanaf 30 
september weer kaarten of een praatje maken in 
Joffershof van 14.00- 16.00 uur.

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 - 11.45 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
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
 Vanaf 30 september.
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

Werkgroep Zorg nú voor later.
Wij, als werkgroep Zorg nú voor later, hebben ons 
de afgelopen maanden bezig gehouden met het 
oprichten van een hulpdienst in Vierlingsbeek en 
het realiseren van een huiskamer waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Het realiseren van het project huiskamer is nog 
niet gelukt. De oorzaak hiervan ligt vooral in het 
feit dat we geen coördinator voor dit project 
hebben kunnen vinden. Wij vinden dat jammer, 

maar bekijken op dit moment of we kunnen 
aansluiten bij bestaande projecten in ons dorp. Wij 
blijven ons inzetten om in Vierlingsbeek een moge-
lijkheid te creëren dat iedereen ongedwongen 
elkaar kan ontmoeten onder het genot van een 
lekker kopje koffie of thee. 

De hulpdienst loopt op dit moment. Mensen met 
een hulpvraag kunnen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur bellen naar 
0478-792011. Degene die de telefoon aanneemt 
probeert in het vrijwilligersbestand iemand te 
vinden die de vraag kan beantwoorden. 
Wij ervaren in Vierlingsbeek en Groeningen dat het 
aantal vragen via het telefoonnummer van de hulp-
dienst tegenvalt. In onze optiek komt dat doordat 
er in onze dorpen op vele plekken al door familie, 
buren en bekenden hulp verleent wordt. Dit is 
natuurlijk prima. Wij hopen dat als er vraag naar 
hulp is dat je ons weet te vinden. 
Tevens kan iedereen die nog graag wat voor een 
ander wil betekenen in onze gemeenschap dit 
aangeven via zorgnuvoorlater@gmail.com Je komt 
dan in ons vrijwilligersbestand te staan en kunnen 
wij als het nodig is een beroep op je doen. 

Werkgroep Zorg nú voor later
Elly Verdijk
Jan van Dongen 
Rini Peters
Margriet Verheijen 

Foodtour “Een goei Leven”.

Op zaterdag 9 oktober a.s. zal de Foodtruck van 
Een Goei Leven Vierlingsbeek aandoen in het 
kader van de Foodtour 2021.

U bent van 13.30 tot 15.30 uur van harte welkom 
op het Vrijthof om in gesprek te gaan met mensen 
van het bouwteam van Vierlingsbeek, dat bezig 
is om in het kader van de kernendemocratie van 
de nieuwe gemeente, in kaart te brengen waar we 
goed in zijn en wat beter zou kunnen.

Ook zijn er afgevaardigden van Sociom, van Boert 
bewust en van het Smaakcentrum.

U krijgt de mogelijkheid om in gesprek te gaan en 
middels het invullen van bierviltjes uw vragen en 
wensen kenbaar te maken. Alle viltjes worden in 
een soeppan gedaan en wij proberen daar uitein-
delijk soep van te trekken.
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Kermis in Groeningen!
Het eerste weekend van september hebben wij in 
Groeningen een prachtige Kermis gehad!
Lang was het onzeker of de Kermis door zou mogen 
gaan, waardoor op het laatst even veel werk te 
verzetten was en we later waren met het benaderen 
van onze sponsoren en met de verkoop van de 
lootjes voor de Kermisloterij.
Dit jaar was de Kermis op schietterrein De Lemse 
Kuul. De zon straalde zoals we maar weinig gezien 
hebben deze zomer, de omgeving was prachtig 
groen, de kleurrijke attracties, de blije (kinder) 
gezichten en het zonovergoten hoger gelegen terras 
waren samen alle benodigde ingrediënten voor een 
prachtig Kermisweekend!  

We willen alle vrijwilligers die bij de attracties hebben 
gestaan bedanken voor hun tijd en enthousiasme!
We willen het gilde bedanken voor de fijne samen-
werking en dat de Groeningse Kermis op hun terrein 
mocht staan!
We willen de Burgemeester van Bèèk en Gruuninge 
bedanken voor zijn woordje op de Kermis!
We willen alle bezoekers, klein en groot, bedanken 
voor hun komst naar de Groeningse Kermis!
We willen iedereen die lootjes gekocht heeft 
bedanken 
én we willen onderstaande sponsoren bedanken 
voor hun sponsoring aan de Kermisloterij in 
Groeningen: zonder mooie prijzen geen loterij! 

Nogmaals: enorm bedankt sponsoren: 
Milly Fit voedingsadvies en groepsfitness, Dutch 
Dream Cars Vierlingsbeek, Lekker Beks, Mark van 
Berlo alroud dj, , Timmer- en metselwerk Louis Leeijen, 
Ebben Aardappelen, Studio Jip, De Ezelgasterij, 
Veerdienst van den Booggaard, Marion Reefs uitvaart-
begeleiding, Petronas olieleverancier, Autobedrijf Livron 
( Paul School ), Stg GroeVie, Liane’s Hondenpretpark, 
Tonny Thijssen, Gradoen bierbrouwerij, Pakhuis 
Peters, AJ Laktechtniek Albi Jans, Café De Wildeman, 
Kuda Electro, Mar-oil, CV de Keienschieters, 
Schildersbedrijf Remeo Hendriks, Boerderijwinkel 
Timmermans, Ommehof dierencenrum, B&B Perron 
22, Woonhoekje Miranda Lutters, Bierbrouwerij Zo 
vader Zo zoon, Ladies Night Britta, Klusbedrijf Sten 
Duijkers, Kapsalon Salon 10, PLANQen (fam Geurts), 
Asteria Venray, Dansstudio Flow, Schoonheidssalon 
Chantal, Pascal Mulders autobedrijf, Harm Bardoel 
Boomkwekerij, Car Cleaning Wanssum, Marijke van 
Bergen Pimpernel, Autobedrijf Harm Marten, Bouwhulp 
Govert Ketelaars, ABC Vierlingsbeek, Theunissen 
Constructies, Museum Van Postzegel Tot Tank, Plus 
Verbeeten, Olijfboomspecialist Overloon, Monique 
Nabuurs Oriflame, Gebroeders Peters constructie, 
Troost & Zo bij Linda, Lisanne’s Schoonheidssalon, 
Autobedrijf Kusters,Gerrits Timmerwerken Groeningen, 
Installatiebedrijf Evers, Yvonne Jacobs Fotografie, 
Troostcoach Linda, Pijls Groothandel accessoires 
Venlo, ‘t Genot Vierlingsbeek, BeautySalon Mi-belle 
Groeningen, Boomkwekerij De Schans, Boomkwekerij 
Dave Ebbers, Tuin & Bestrating Boxmeer en OBN 
ongedierte bestrijding Geijsteren.

Voor de liefhebbers van het 
golfspel: een nieuwe uitdaging?

Er is de laatste jaren in de golfsport nogal het een 
en ander veranderd.
Dat is o.a. een van de redenen dat er steeds meer 
mensen de golfclubs ter hand nemen en zich 
aansluiten bij een van de golfclubs in de buurt.
Zo zijn er verschillende mensen uit Vierlingsbeek 

Onder de aanwezigen wordt ook nog een leuk 
prijsje verloot en uit alle ingevulde viltjes wordt na 
de laatste sessie ook nog een ballonvaart met de 
Land van Cuijkballon verloot. 

Vragen bel gerust even.

Piet Verbeeten.

06-54661197
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Plus sponsoractie:
Spaar je club gezond!

Heeft u Plus sponsorpunten gekregen, dan kunt 
u die ook doneren aan het St. Anthonius en St. 
Nicolaasgilde uit Groeningen. We zouden het 
heel fijn vinden als u met het verdelen van de 
sponsorpunten aan ons denkt.

Mocht u niet digitaal willen/kunnen sparen, 
dan mag u de sponsorvoucher ook bij één van 
onderstaande adressen in de brievenbus doen:
Gert-Jan de Wijse (Jenniskensstraat 6 
Vierlingsbeek)
Theo Kuijpers (Groeningsestraat 31aa 
Groeningen)
Clubgebouw/schietterrein (Maasstraat 17 
Groeningen)

Alvast hartelijk bedankt!
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde

en Groeningen die een leuk balletje slaan op 
Bleijenbeek  in Afferden, op de Overloonse 
Golfclub, in Geijsteren en of in Arcen.

Nu werd er geopperd: Zou het niet leuk zijn als er 
een golfkampioenschap van Vierlingsbeek/
Groeningen georganiseerd zou worden?

Ik, Huub Geurts, wil er wel voor gaan, maar de 
eerste vraag in deze is natuurlijk: zijn er voldoende 
liefhebbers/sters om er een leuke middag van te 
maken. Uit een gesprek dat ik in Overloon had, 
zou een aantal van 15 a 20 deelnemers mooi zijn.
Om tot een voldoende aantal  te komen, zouden 
golfers uit Maashees ook aan kunnen sluiten.

Ik heb het voornemen om het “kampioenschap” 
op zaterdag 6 november te organiseren op de 9 
holes golfbaan in Overloon.

Graag heb ik, om stappen te kunnen zetten en een 
programma te kunnen maken, binnen 14 dagen 
(dus voor 5 oktober!) bericht op  
huubgeurts@hotmail.com . Liefst met de eventuele 
handicap die je als speler hebt. Mocht je die nog 
niet hebben, maar wel baanpermissie hebben dan 
ben je ook van harte welkom. Mij lijkt het leuk om 
samen met dorpsgenoten, golfliefhebbers een 
middag golf te spelen.

Met sportieve golfgroeten

Huub Geurts.

Carnaval 2021- 2022
Boeren, burgers en buitenlui: Er komt een nieuwe 
Burgemeester vur Bèèk en Gruuninge!
Voor het aankomend carnavalseizoen zijn we op 
zoek naar 3 nieuwe kandidaat Burgemeesters!

We zijn op zoek naar 3 inwoners die een goede 
burgemeester van Bèèk en Gruuninge zouden 
kunnen zijn. 
Een (kandidaat-) burgemeester is enthousiast, 
kan goed met de inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen omgaan, trouwt het boerenbruidspaar op 
carnavalsdinsdag, is goed gebekt en bovenal: hij of 
zij houdt van een feestje!
Ben jij, of ken jij, de juiste persoon die aankomend 
carnavalsjaar geschikt is om deze (on)officiële functie 
te bekleden? 
Ben jij, of ken jij, de juiste persoon die beschikt over 
deze eigenschappen? 
Ben jij, of ken jij, de juiste persoon die dit jubileum-
seizoen af wil sluiten als Burgemeester van Bèèk en 
Gruuninge?!
Meld dit op zandpoort.groeningen@gmail.com

Uit ervaring weten we dat de kans klein is dat 
iemand zichzelf meldt. Het kan dus zomaar zijn 
dat jij door ons gebeld wordt of dat je op een 
onverwacht moment heimelijk gevraagd wordt 
of jíj kandidaat Burgemeester wil zijn dit jubileum 
carnavalsseizoen! Wij vragen jou, omdat we er 
van overtuigd zijn dat jíj de juiste persoon bent 
voor deze functie! Dus twijfel niet, zeg ja, ga het 
avontuur aan en beleef unne kei mojje carnaval!!!

Twijfel je er aan of wij jou zullen benaderen maar ben 
je er zelf van overtuigd dat jij de juiste kandidaat- 
Burgemeester bent? Stuur gerust een mailtje! 
Wordt vervolgd…..
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53.

“Stumpke”. Stompje.

Na meer dan veertig jaar bij een en hetzelfde bedrijf 
te hebben gewerkt, werd mij te verstaan gegeven 
dat ik kon oprotten. Te oud; er stond een jongere 
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klaar om voor een beetje minder geld mijn baantje 
over te nemen.

Er werd een financiële regeling getroffen en een 
afscheidsreceptie geregeld.

Mij werd ook gevraagd of de burgemeester langs 
mocht komen om mij een lintje om te hangen. Daar 
paste ik voor. Ik zei dat ze dat ding maar naar mijn 
moeder, mijn vrouw of mijn zuster moesten brengen. 
Die hadden zo’n onderscheiding veel meer verdiend 
dan ik.
Maar ja, zo’n lintje straalde natuurlijk ook af op het 
bedrijf waar ik gedurende al die tijd had gewerkt. 
Kwam in de krant en zo, hè. Gratis gunstige 
publiciteit.

Die reclame had “De Körver”Boxmeer helemaal niet 
nodig. Het was toch al algemeen bekend dat het 
een zeer sociaal bedrijf was dat goed was voor zijn 
werknemers.

Ik kwam thuis en zei tegen Leny, mijn vrouw: “Ze 
hebben genoeg van mij”.
Mijn vrouw zei: “Dat is geen wonder”.

“ Ik moet met de VUT”, vervolgde ik. “Kan ik over 
een poosje lekker doen waar ik zin in heb. Lekker 
lang in mijn nest liggen, op mijn gemak de krant 
lezen, d’n hof een beetje schoefele, vissen, een 
eindje fietsen en op tijd een lekker sigaartje roken”.

“Ja, ja”, zei mijn vrouw. “Fijn vûr ow, mà ik môt ’t mit 
’t stumpke doen!”

Oei.

Die snapte ik wel meteen.

Ik schei d’r uut. D’r lit nog zat ôp de pláánk, mà ’t 
vuugt nie mêr zô goed.

En ik zuuk ’t nie mêr.

Tegen degenen die de moeite hebben genomen, 
mijn stukjes te lezen, zou ik willen zeggen: Bedankt 
voor uw aandacht.

Mocht ik sommigen gechoqueerd hebben met mijn 
uitdrukkingen: ze komen niet uit mijn koker. Kijk mijn 
en uw eigen voorouders er maar op aan. Zo u wilt.
Maar ik heb ze met genoegen en zonder enige 
terughoudendheid opgetekend.
Nelson. ( Jan Denen).

pH waarde en de huid

Wat is pH? De afkorting pH staat voor potential 
Hydrogen, oftewel potentiële waterstof. 
De pH waarde wordt gebruikt om de zuur-base ratio 
van een substantie aan te geven, waarbij zeer zuur het 
cijfer 0 krijgt, en zeer basisch (alkalisch) het cijfer 14. 
De hoornlaag van de huid is afgesloten met een zuur-
mantel en de pH waarde hiervan ligt wenselijk rond 

de 5,5. Een goede pH waarde beschermd tegen 
bacteriën, en vormt zo, samen met de hydrofobe 
(waterafstotende) lipidenlaag, de huid barrière. 

Hoe krijg of houd je balans?
De pH waarde van de huid ligt dus wenselijk rond de 
5,5. Het lichaam zelf functioneert het beste bij een pH 
waarde tussen de 7,35 en 7,45. Invloeden op de pH 
waarde zijn o.a. wassen met water dat te warm of te 
koud is, verkeerde zeeppproducten gebruiken, eetge-
woonten, het drinken van (veel) alcohol en weinig 
beweging.

Hoe kun je weten wat de pH waarde van 
je huid is?
Er zijn speciale (medische) meters die de pH waarde 
van het lichaam kunnen testen.
Maar vaak kun je zelf al goed bepalen wat de pH 
waarde van je huid is.
Wanneer de huid te basisch is, wordt deze (extreem) 
droog, gevoelig en soms zelfs neigend naar 
eczematisch.
Symptomen zijn o.a. dat de huid strak en droog 
aanvoelt na het reinigen en je hebt de behoefte om 
meerdere keren per dag een crème te gebruiken.  
Soms ontstaan er droge, ruwe delen op de huid 
(kunnen schilferen).
Een te zure huid komt minder vaak voor. Bij een 
te zure huid zien we bijvoorbeeld (ernstige) acne, 
roodheid, irritatie en veel onzuiverheden.  Symptomen 
zijn o.a. dat de huid vet en niet volledig schoon 
aanvoelt na het reinigen.
De huid reageert met gevoeligheid op het aanbrengen 
van producten. Ook heeft de huid snel uitbraken van 
puistjes en is snel rood en geïrriteerd.

Met de juiste producten kun je weer zorgen dat jouw 
huid in balans komt!
Wil jij meer informatie over jouw huid of welke 
producten je daarvoor het beste kunt gebruiken?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems 

Schoonheidssalon at Home
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl
06-46428052

Harmonie “De Herleving” 
Sponsor-actie van PLUS Verbeeten

Van 5 september tot en met zaterdag 13 november 
houdt Plus Verbeeten een spaaractie om geld-
middelen te verdelen over de verenigingen en 
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stichtingen die zich hebben aangemeld voor de 
Plus-spaaractie.
Een mooi initiatief van Plus Verbeeten om vereni-
gingen en stichtingen financieel te ondersteunen. 

Ook Harmonie De Herleving heeft zich inge-
schreven voor de PLUS Verbeeten spaaractie.
Wij hopen dat vele dorpsgenoten hun spaarpunten 
aan de harmonie willen geven. 

Mocht u niet digitaal willen/kunnen sparen dan 
mag u de spaarpunten ook bij ons in de brie-
venbus doen: Beekstraat 6.

Alvast hartelijk dank voor uw spaarpunten.

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

Zonnepark Boxmeer

Na aanleiding van het klimaatakkoord en het daar 
uit voortkomende beleidskader voor zonneparken 
van de gemeente Boxmeer, hebben twee agrariërs 
uit de omgeving samen met Renewable Energy 
factory het plan opgepakt om een zonnepark te 
ontwikkelen.

Renewable Energy factory heeft samen met Gijs 
van Erp (grond eigenaar van het zuidelijke deel) 
voor de zomer verschillende bijeenkomsten geor-
ganiseerd om de plannen voor het zonnepark toe 
te lichten. Deze bijeenkomsten waren met direct 
omwonenden, buurtschap ‘t Schafferden en 
met dorpsraden Overloon en Vierlingsbeek. Op 
basis van de input van deze bijeenkomsten is het 
ontwerp aangepast en verbeterd. 
Renewable Enerqy Factory ontwikkelt 
Zonnepark-Boxmeer met aandacht voor een 
natuurlijke inpassing, lokale biodiversiteit en 
lokale samenwerking. Het streven is dat 50% 
lokaal eigendom wordt. Op dit moment zijn we 
bezig om te kijken hoe we hier invulling aan 
kunnen geven. Zo hebben we bijvoorbeeld 
al gesprekken gehad met energie coöperatie 
Duurzaam Overloon die via deze participatie 
verder vorm kunnen geven aan verduurzaming 
van het gebied en lokale projecten. 
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Vervroegde aanvangstijd  
“de Lachende Bliek” Maashees, 
zaterdag 9 oktober 2021. 
Nieuwe entreekaarten ruilen op  
zondag 26 september

Voor degenen uit Vierlingsbeek en Groeningen 
die trouw onze avonden bezoeken maar ook alle 
anderen vinden wij het fijn om te kunnen zeggen dat 
de Lachende Bliek 2021 doorgaat. De horeca moet 
om middernacht sluiten en daarom beginnen we 
deze keer om 19.30 uur. Dus een half uur eerder als 
normaal.

De zaal is om half 7 open maar van tevoren moet u 
dit jaar niet alleen uw entreekaart afgeven maar ook 
een coronatoegangsbewijs. 

Een coronatoegangsbewijs is een negatieve 
testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs 
dat u bent hersteld van corona.

Om het coronatoegangsbewijs te controleren maken 
wij gebruik van de CoronaCheck-app in combinatie 
met een geldig ID-bewijs. Zonder een geldig coro-
natoegangsbewijs kom je er helaas niet in. Voor 
degenen die geen app hebben kan de code op 
papier worden aangeleverd. Meer informatie over 
het coronatoegangsbewijs is te vinden op  
www.rijksoverheid.nl.
Binnenkomen is via een route door het café dat deze 
avond verder gesloten is. Dit maakt het voor iedereen 

Onder de zonnepanelen en langs de natuur-
vriendelijke oevers wordt kruidenrijk grasland 
ontwikkeld. In samenspraak met coöperatie en 
lokale ondernemers zal worden onderzocht hoe 
directe omgeving kan verduurzamen en/of een 
voedselbos kan worden gerealiseerd.

Zonnepark-Boxmeer bestaat uit twee velden 
langs de A73 ten noorden van Overloon en ten 
westen van Vierlingsbeek. Het noordelijke veld 
ligt ten westen van de A73 aan de Kevelaersedijk 
en is circa 8,4 ha. Het zuidelijke veld (circa 27 
ha) ligt ten oosten van de A73 en ten noorden 
van de Overloonseweg en wordt begrenst door 
de Oeffeltse Raam. Het Zonnepark kan worden 
aangesloten op de gereserveerde capaciteit op het 
Hoogspanningstation in Venray en levert ongeveer 
50 MWh stroom wat voldoende is voor ongeveer 
18.000 huishoudens binnen de gemeente 
Boxmeer.

Voor meer informatie over het project 

www.zonnepark-boxmeer.nl

Spaar jij mee met de actie van 
PLUS Verbeeten Vierlingsbeek 
voor Zangvereniging Vondel?

Alvast bedankt

 
                        

 

 

 

 

  Spaar jij mee met de actie van  

   PLUS Verbeeten Vierlingsbeek  

   voor Zangvereniging Vondel? 

 

  Alvast bedankt 
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Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

 
Doet ook mee met deze mooie actie van de 
Plus Wij zouden het erg op prijs stellen dat u 
ook aan de Zonnebloem wilt denken met het 
verdelen van de sponsorpunten

U mag ze ook in de bus doen bij 
Maria Rouwens Laurentiusstraat 23 

Tinie Teunesen Spoorstraat 42 

Alvast bedankt 

Zangvereniging Vondel doet ook mee aan 
Rabo ClubSupport 2021.

Als lid van Rabobank Land van Cuijk 
& Maasduinen mag je tijdens de Rabo 
ClubSupport stemmen op verenigingen en 
stichtingen.
Zo bepaal jij hoe de Rabobank de kas verdeelt.
Je kunt stemmen tussen 4 okt. en 25 okt.

Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook?

Stem op:
Zangvereniging Vondel

Alvast bedankt!

veilig. Eveneens zal de zaal minder bezet zijn waardoor 
ruimere plaatsen. Jammer voor ons, meer bezoekers is 
fijn om de kosten te dekken. U kunt ons natuurlijk altijd 
helpen door flink loten te kopen of een pilsje of fris-
drankje extra te drinken. Dus kom ruim op tijd.

Wij vragen iedereen die kaarten heeft deze om te 
ruilen voor kaarten 2021. Heb je bijvoorbeeld 6 kaarten 
gekocht dan kunnen deze in 1x worden omgeruild. Dit 
kan op zondag 26 september tussen 13.00 en 14.00 
uur in Plein ’27. Indien niet mogelijk bel even met René 
Franssen 06 10479901 mail naar rene.franssen@live.nl. 
Bij hem en ook bij Plein ’27 zijn nog kaarten te koop.

We kregen de vraag om uit te leggen wat de Lachende 
Bliek eigenlijk is. Dit is moeilijk te beschrijven omdat 
het echt een beleving is. Maar in het kort is het 
een avond waar naast vijf tonpraters (in Limburg 
Buutreedners) het publiek vermaken met hun grappen. 
In Maashees zijn wij er trots op dat we ook steeds twee 
muzikale acts mogen presenteren waardoor het avond 
wordt die echt af is, Wim TL geweldige zang en muziek 
uit de regio en Stencil & Kivits & Menders, gewoon 
geweldig en zelfs internationaal bekend. 
Van de tonpraters noemen we nu even Joep de Wild, 
kampioen van de keienbijters en natuurlijk Berry 
Knapen oneindig maal kampioen van oneindig veel 
kampioenschappen. Hierbij doen we de andere acts 
tekort maar laat u verrassen. 

Dus nog kaarten te koop en dan krijgt u meteen die 
van dit jaar. 

Tijd voor een feest, tijd voor een gezellige avond. Oh 
ja, na afloop mag er ook na middernacht nog frites en 
meer gegeten worden buiten op het Plein. Er staat een 
friteswagen te popelen. 

Restaurant ’t Genot sluit zijn 
deuren

Vierlingsbeek | Restaurant ’t Genot in 
Vierlingsbeek sluit op zondag 17 oktober om 
16.00 uur zijn deuren. Nee, niet vanwege de 
coronacrisis. En ook niet vanwege gebrek aan 
klandizie of inspiratie. “Maar vanwege mijn 
gezondheid”, zegt Anja Goossens, die de zaak 
aan de Spoorstraat 49 sinds 2012 samen met 
haar man Bart (36) runt, openhartig. “Samen 
hebben we besloten dat ik me eerst voor meer 
dan honderd procent ga richten op mijn herstel. 
Daarna kijken we wel verder.”

Door Ron Koenen

Nee, het was geen gemakkelijk besluit. Zeker niet. 
Want samen legden ze jarenlang hart en ziel in hun 
eigen restaurant. In 2012 kochten de twee hore-
camensen het toenmalige koffiehuis aan de rand 
(richting de A73) van het dorp. Het pand werd 
vervolgens fors verbouwd en ook het concept 
veranderde, waarna ze in 2013 ambachtelijk 
pannenkoekenrestaurant ’t Genot lanceerden.

In de eerste coronalockdown, 1,5 jaar geleden, 
toen ook het ondernemersechtpaar de deuren van 
hun zaak moest sluiten, realiseerden ze vervol-
gens samen met hun team in hun tuin ’t Paviljoen, 
een nieuw openluchtrestaurant onder een luxe 
stretchtent in een groene omgeving. Ook onder-
gingen in die maanden het restaurant en de 
menukaart van ’t Genot een metamorfose en ging 
het stel weer boven het restaurant wonen. De 
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pannenkoeken verdwenen en werden vervangen 
door (streek)gerechten met pure ingrediënten.

“Ja, wat hebben we veel gedaan in die bijna tien 
jaar”, vindt ook Anja Goossens. “We zijn écht 
enorm trots op wat we met ons team hebben 
gerealiseerd op deze bijzondere plek. Alle verbou-
wingen, de veranderingen van ons concept, de 
enthousiaste reactie van bezoekers. We hebben 
echt van ons avontuur genoten. Hard gewerkt, 
maar ook veel plezier gemaakt. Het is echt heel 
erg jammer dat we nu met ons restaurant moeten 
stoppen, maar mijn gezondheid staat nu op de 
eerste plaats. De komende weken hopen we heel 
veel van onze trouwe gasten in ’t Genot of in ’t 
Paviljoen te mogen begroeten, want mede dankzij 
hen hebben we onze droom, een eigen restaurant, 
kunnen verwezenlijken.”

Of het pand wordt verkocht, of (deels) verhuurd, 
of een andere bestemming krijgt, staat nog in de 
sterren geschreven. “Daar is het nu nog veel te 
vroeg voor”, vindt Bart Goossens. “We moeten dit 
samen eerst een plek geven. Daarna kijken we wel 
wat op ons pad komt.”

Kernendemocratie /  
CV van Vierlingsbeek /  
toekomst van Vierlingsbeek

Alle gemeentes van het nieuwe gemeente 
Land van Cuyk hebben een project lopen mbt 
bestaande status en toekomst van elk kern/dorp. 
Dit noemen ze kernendemocratie; het verkrijgen 
van een C.V. per kern/dorp

Elke dorpsraad heeft een werkgroep in het 
leven geroepen, de gemeentes noemen dit 
het bouwteam. Bouwen aan een nieuw dorp. 

Verwarrend met teams die zich bezig houden met 
bouwen/wonen in het dorp. Deze kernendemo-
cratie bouwteams hebben, onder begeleiding, zich 
gebogen heeft over de “huidige” stand van zaken 
in hun eigen dorp ( sessie 1).

Op dinsdag 28 september staat, middels zoomen, 
sessie 2 op het programma, aanvang 19.00.  Wilt 
u meedenken, meepraten, over de toekomst van 
Vierlingsbeek, graag! Zeer welkom. Meld u aan, 
wij zorgen dat u op tijd de juiste link krijgt. Vindt u 
zoomen moeilijk, meld het ons even, komen wij u 
helpen.
Heel veel onderwerpen komen op tafel zoals 
bouwen, wonen, werkgelegenheid, school, 
ontspannen, ondernemen, ga zo maar door. 

Wij zien de huidige “bouwgroep” graag uitgebreid. 
Alle leeftijd categorieën zijn welkom dus van 18 
jaar ( of zelfs jonger) tot 95. 

Aanmelden: dorpsraad-vierlingsbeek@vier-
lingsbeek-groeningen.nl met vermelding 
“wil graag deelnemen in sessie 2 bouwteam 
kernendemocratie”.

Ter informatie, zaterdag 9 oktober vanaf 13.30 uur 
staat “het goeie leven” met hun goeie leven wagen 
op het plein voor de Plus. Zoals al aangegeven 
zullen afgevaardigden van  het (kernendemocratie) 
bouwteam hierbij ook aanwezig zijn. 

Bouwcommissie C.V. / Kernendemocratie 
Vierlingsbeek

 

 

   LIEDJESAOVOND 2022 
              Ojjem van ège bojjem  
                              Zaoterdag 15 januari   

     De làtste keer bej JAN  
            Wat is nou Bèèk zonder Concordia  

                    
Zullen wej er  samen een fantastische volle aovond van    

gaon maken?? 

Gèf ouw zo snel meugelijk op,  dan zullen wej ullie alles 
uutleggen.     
Yvonne Peters 06 29135073 j.y.peters@ziggo.nl 

Margreet Cuijpers 06 47485225 margreet.verbeeten01@gmail.com  
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& catering, Syntax Personeelsdiensten, Van 
den Boogaard Veerdienst, Creemers Glas- 
Schilder- en Onderhoudswerken, Montagebedrijf 
Bliksemtechniek, Story Giant Games, Mulders 
Auto’s, Rienties Tuinmachines, Colors@Home 
Siebert en Dutch Dream Cars. Zij allen houden 
namelijk van een gulle lach!

vrijdag 1 oktober > Tobi Kooiman > 
Best Of (try-out)

“Tobi Kooiman strooit met een spervuur aan 
grappen, die bijna allemaal raak zijn. (…) Een waar 
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
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

CABARET IN GRYPHUS?  
LA ME NIE LACHE!

Nou, dan zul je van goede huize moeten komen. 
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s, 
cynische conferenciers, snelle stand-uppers, 
dames met ballen, heren met hersens, vreemde 
vogels en andere prettig gestoorde types trakteren 
wij je ook dit seizoen 2019-2020 weer op een 
vijftal gevarieerde avonden vol prettige buikpijn. 
Onbedaarlijk lachen om prachtige programma’s 
van Nederlands cabarettalent. Oude bekenden en 
nieuwe gezichten. Wedden dat het je niet lukt om 
nie te lache?

sponsors
Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede 
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers 
Installatieburo, Perron 22 – bed & breakfast en 
meer, InternActief – administratieve diensten 
& management advies, Autobedrijf Harm 
Martens, LekkerBèks – dagverse maaltijden 

OPEN
VOLLEYBAL

TRAINING
MAANDAG 18 OKTOBER

18.00U TOT 19.00U 
& 

DONDERDAG 21 OKTOBER
18.00U TOT 19.30U

VOOR

IEDEREEN VAN

4 TOT 12 JAAR

OUD

KOM JE OOK?
Misschien is

volleybal wel iets
voor jou?

Sporthal de Zevensprong
Maashees
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Meld je voor 6 oktober aan voor een bierkaart 
met wild zwijn voor 45 euro, een losse bierkaart 
(zonder zwijn) van 20 euro of of alleen een wild 
zwijn (zonder bierkaart) voor 25 euro, dan kunnen 
we boodschappen 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 ITALIE  
 (15.00 uur)
 zondag 26 september: GP RUSLAND  
 (14.00 uur)
 zondag 10 oktober: GP TURKIJE  
 (15.00 uur)
 zondag 24 oktober: GP VERENIGDE STATEN  
 (21.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

coronatoegangsbewijs

Voor concerten, cabaretvoorstellingen en alle 
andere activiteiten moeten wij ons houden 
aan de voorwaarden die gesteld zijn door de 
overheid. Als gast van Gryphus heb je daarom 
(voorlopig) naast een eventuele reservering voor 
een activiteit ook een coronatoegangsbewijs 
nodig. Dit bewijs, een QR-code, is te verkrijgen 
via de CoronaCheck-app met een vaccinatiebe-
wijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs.

Neem dus je coronatoegangsbewijs mee naar 
Gryphus, via de CoronaCheck-app of geprint op 
papier en vergeet je legitimatiebewijs niet want 
het coronatoegangsbewijs is persoonsgebonden. 
Uiteraard houden wij het overheidsbeleid  en 
nieuwe maatregelen scherp in de gaten. Op 
www.gryphus.nl vind je de actuele stand van 
zaken die voor een bezoek aan Gryphus van 
belang is.

Gryphus?

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

vijf op een rij
1> vrijdag 1 oktober 2021 > Tobi Kooiman > Best 
Of (try-out)
2> vrijdag 29 oktober 2021 > Rob Scheepers > 
Scheepers Prikt Door (try-out)
3> vrijdag 12 november 2021 > Sneu
4> vrijdag 11 februari 2022 > Remy Evers > 
Gewoon Remy
5> vrijdag 18 maart 2022 > Jasper van der Veen >  
Het Dreigt Volslagen Goed Te Komen  
(datum onder voorbehoud)

****************************************************************

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 morgenhet bokje is. 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.
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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

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                   

 
 

 Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

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
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

� adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame: 27 september t/m 2 oktober
  Kleine zwarte pruimenvlaai € 5,35
  Bruin tarwebrood € 2,20
  4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

Reclame: 4 t/m 9 oktober
  Abrikozenvlaai  € 8,00
	  Bruin meergr Lonse mik € 2,75  
  Speculaas uit eigen bakkerij € 2,55

 

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

24

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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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 
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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
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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

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

 

 

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

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


