
1

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 12 oktober 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 19 6 oktober 2021

Voetgolfbaan Volharding open

Voetbalvereniging Volharding heeft zondagmiddag 
in de rust van het duel Volharding-Real Lunet haar 
nieuwe voetgolfbaan geopend.
Dat gebeurde door Toon Lenkens als oudste lid 
van de Vierlingsbeekse tweedeklasser en twee 
leden van de jongste generatie, Casper de Hoog 
en Luuk Tönnissen. De Volharding-nestor en de 
twee vijfjarigen mikten met vereende krachten de 
eerste drie ballen soepeltjes in hole één, gelegen 
bij de entree van sportpark Soetendaal.

Een groep vrijwilligers heeft in de afgelopen 
maanden aan de randen van het sportpark de 
voetgolfbaan gerealiseerd. De baan bestaat uit 
negen holes (een grote ingegraven emmer waar 
de bal na de aftrap uiteindelijk in terecht moet 
komen), die staan aangegeven met een bordje, en 
is geheel gratis en altijd te bespelen. De baan is 
mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de 
Vrienden van Volharding.

Op de website van Volharding staat meer infor-
matie over de voetgolfbaan. Via de site zijn onder 
meer ook de scorekaart en de plattegrond van 
de voetgolfbaan te downloaden. De scorekaart 
is tevens in de kantine verkrijgbaar. Op één 
scorekaart kun je met vijf spelers spelen.

Foto: Toon Gerrits.
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Van de Redactie:

• Opnieuw worden er jubilarissen in het zonnetje 
gezet! Deze keer bij het Gilde in Groeningen. 
25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en zelfs 65 jaar zijn de 
jubilarissen trouw aan hun Gilde. Hierbij willen 
we Frans Kusters speciaal vernoemen, als de 
jubilaris die al 65 jaar aan het Tramboerskorps 
van het Gilde is verbonden.

• Voor een goede leefbaarheid in een dorp 
is een gezond verenigingsleven van vitaal 
belang. Verenigingen van allerlei plummage 
verbinden de bewoners in hun dagelijks leven. 
Zo zijn er in Vierlingsbeek en Groeningen 
niet alleen vele sport-, muziek- en culturele 
vereningingen, maar ook verenigingen die 
ervoor zorgen dat er een zorgend oog is voor 
degene die dat nodig heeft.

• Deze verenigingen kunnen niet zonder hun 
leden en/of vrijwilligers. Echter, om ook in 
de toekomst gezond te blijven, is het van 
belang dat ze financieel hun boontjes kunnen 
doppen. Daarom is het fantastisch dat er 
mogelijkheden zijn om onze plaatselijke 
verenigingen extra financiën te kunnen bieden. 

• Dorpsblad Globaal stelt dan ook graag ruimte 
beschikbaar aan onze plaatselijke vereni-
gingen, om uw steun te vragen via de PLUS 
Sponsoractie en de RABO Clubsupportactie.

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 okt Foodtruck van een goei leven  
 op het Vrijthof Vierlingsbeek  
 van 13.30 tot 15.30 uur
9 okt Gryphus: Bockbier Pruuverij  
 met wild zwijn van het spit
 aanvang: 19:00 uur
9 okt Bekendmaking Kandidaat- Burgemeesters  
 en uitkomen Boerenbruidspaar. Aanvang  
 19.00 uur in de Zandpoort Groeningen
11 okt Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
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
23 okt CV de Keieschieters: start lotenverkoop
28 okt KBO: Op stap met KBO
29 okt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers:  
 Scheepers Prikt Door; 
 zaal open: 20.30 uur
30 okt Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
3 nov VOVG: Bezoek aan tuincentrum Leurs
5 nov CV de Keieschieters:  
 Jeugdprins(ess)enbal in de Wildeman
8 nov Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
12 nov KBO: Jaarvergadering
12 nov Gryphus: cabaret; André Manuel: Sneu;  
 zaal open: 20:30 uur
14 nov CV de Keieschieters: Jubileumreceptie  
 en uitkomen Jubileumprins in Concordia
19 nov CV de Keieschieters:  
 Reünie in Concordia
23 nov VOVG: Creatieve avond
27 nov Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
27 nov CV de Keieschieters:  
 Grandioze feestavond in Concordia
28 nov CV de Keieschieters:  
 Jeugd-sleuteloverdracht in Concordia
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
8 dec VOVG: Eindejaarsviering
13 dec Vergadering DR Groeningen. Wilt u de 
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com

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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18 dec Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
18 dec Harmonie de Herleving: Concert: 
 The Final Countdown in Concordia

2022

10 jan Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 jan Zangroep Evergreen:  
 Liedjesavond in Concordia
22 jan CV de Keieschieters:  
 Rondbrengen carnavalskrant
26 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop  
 Pronkzitting in Concordia
5 febr CV de Keieschieters:  
 Prinsenreceptie in Concordia
13 febr CV de Keieschieters:  
 Jeugdpronkzitting (Concordia)
14 febr Vergadering DR Groeningen. Wilt u de  
 vergadering bijwonen, stuur een mail  
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
18-19 CV de Keieschieters:  
febr Zittingsavond in Concordia
5-6 apr RKVV-Volharding: 
 Jaarlijkse bloemenactie
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 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

Herdenking van de evacuatie bij 
de kapel op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op 
zondag 17 oktober om 15.00 uur bij de kapel 
op de Weerd in Maashees. 

Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele 
mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omlig-
gende dorpen nadat ze door de strijdende 
partijen uit hun huizen verdreven waren.

De bevolking leefde in die dagen in het bos op 
de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken 
en stro. De burgers moesten aanzien hoe de 
nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.

Na de oorlog werd op deze plek een kapel 
gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de 
evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.

Info 1e Heilige Communie
Parochie Maria Moeder van de Kerk 

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

Ouders die overwegen om hun kind in groep 4 of 
5 van de basisschool mee te laten doen aan de 1e 
Heilige Communie, kunnen hierover info opvragen.
Ook als uw kind nog niet gedoopt is.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar  
secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar  
0485-471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 
uur behalve donderdags) en dan zenden wij u een 
formulier toe. Het inschrijfformulier kunt u uiterlijk 
vrijdag 22 oktober inleveren bij de communiewerk-
groep ter plaatse of terugmailen/ opsturen naar/ 
afgeven bij het parochiecentrum Maria Moeder van 
de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 BK Sint Anthonis of 
via WhatsApp Jantje Bax 06-30517629.  

De communievoorbereiding start half november en 
de 1e Heilige Communiemis vieren we in mei 2022.

Pastoor Van der Sluis en pastor Tullemans 

Beste inwoners van Groeningen 
en Vierlingsbeek,

Dorpsraad Groeningen kan helaas niet langer 
bij De Zandpoort vergaderen. Wij vergaderen 
voortaan bij één van de leden thuis. Mocht u een 
keer graag wat met de Dorpsraad bespreken en 
daarom een vergadering bijwonen, stuur dan een 
mailtje naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com. 

In principe vergaderen wij elke 2de maandag van 
de maand.

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Groeningen 
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KONINGINNEBAL
op zaterdag 16 oktober 2021

Dit jaar heeft op zaterdag 17 juli het koning-
schieten plaatsgevonden. Echter toen was het met 
de op dat moment geldende corona-maatregelen 
niet mogelijk om de receptie voor het nieuwe 
koningspaar, het koninginnebal en de huldiging 
van de jubilarissen plaats te laten vinden. I.v.m. 
het brengen van serenades hebben we inmiddels 
de koningin wel al officieel ingehaald. De rest gaan 
we alsnog doen en wel op zaterdagmiddag/
avond 16 oktober a.s.

Programma (locatie De Zandpoort):
15.30 uur:  Trom- en vendelhulde en traktatie          
  door de koning aan alle aanwezige 
  kinderen.
16.00 uur:  Receptie/aanvang koninginnebal. 
  Gelegenheid tot het feliciteren  
  van het nieuwe koningspaar èn de  
  vele jubilarissen. Tijdens de receptie  
  worden loten verkocht voor de loterij  
  welke in de loop van de avond zal  
  plaatsvinden.
17.30 uur: Huldiging (toespraken) jubilarissen
18.30 uur:  Aanvang warm/koud-buffet voor 
  alle aanwezigen welke zich vooraf  
  opgeven hebben èn betaald hebben.
± 20.00 uur: Bekend maken nieuwe gildtmeester 
  en loterij, gevolgd door nog een  
  gezellig samenzijn. 

Jubilarissen:
25 jaar gildebroeder: Hans Gerrits
25 jaar gildebroeder: Huub Huibers en Erwin Vousten 
25 jaar tamboer: Paul School en Jeroen Rouwens
40 jaar gildebroeder: Tonny School, Rinus Thijssen 
en Marcel Baltussen
50 jaar gildebroeder en 60 jaar tamboer: Rini Peters
65 jaar lid tamboerkorps: Frans Kusters

We willen iedereen van harte uitnodigen om 
ons nieuwe koningspaar Maik en Hilde Vloet en 
bovengenoemde jubilarissen te komen feliciteren. 
Iedereen wil zeggen: gilde-leden, familieleden, 
vrienden en bekenden, inwoners van Groeningen 
en Vierlingsbeek enz. 

Warm/koud buffet:
Alle aanwezigen (leden èn niet leden) kunnen 
gebruik maken van een heerlijk warm/koud-buffet. 
Voor deelname aan dit buffet dient u zich op te 
geven vóór 10 oktober a.s. via e-mail aan Marjon 
Hermans-Ermers (marjon@gildegroeningen.nl). 
In de mail gelieve aan te geven hoeveel personen 
aan het buffet willen deelnemen en evt. hoeveel 
kinderen friet met een snack willen eten. Hierna 
ontvang je een betaalverzoek. Liever contant 
betalen; laat het dan even weten. Deelname aan 
het buffet is geheel vrijblijvend.

Kosten buffet: leden € 12,50 en overige aanwe-
zigen € 15,50 per persoon.
Kosten friet met een snack: jeugdleden gratis en 
overige aanwezige kinderen € 4,-.

Nieuwe gildtmeester:
Binnen het gilde kennen we een 1e en een 2e gildt-
meester. Een gildtmeester wordt voor een periode 
van twee jaar benoemd. Jaarlijks treedt één van de 
twee af. De nieuwe gildtmeester zal tijdens konin-
ginnebal bekend gemaakt worden. 
De voornaamste taak van een gildtmeester is het 
zorgdragen over het gildezilver (koningszilver en 
prijzenzilver). Daarnaast mag hij/zij tentoonstel-
lingen verzorgen, het middagprogramma voor St. 
Tunnis organiseren en de bestuursvergaderingen 
bijwonen. De 1e Gildtmeester krijgt een zilveren 
schild omgehangen.

Corona-toegangsbewijs:
Er zal voor het koninginnebal een toegangs-
controle plaatsvinden volgens de geldende 
regelgeving.  Dit houdt in: corona-toegangsbewijs 
via de Corona Check app (of een geprinte versie 
hiervan (QR-code) in combinatie met een geldig 
legitimatiebewijs. 

We gaan er een feestelijke gebeurtenis van 
maken! Iedereen is van harte welkom !
Graag tot ziens op 16 oktober.

Heeft u vragen, neem contact op met 1e Deken 
Marjon Hermans-Ermers (06-13396427)

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 8 en 22 oktober Aanvang: 13.45 uur
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RABO CLUBSUPPORT 2021
Ook dit jaar neemt KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
deel aan de Rabo ClubSupport. Begin oktober 
ontvangen alle leden van de Rabobank een e-mail 
van de Rabobank. Daarin wordt beschreven hoe je 
je stemmen uit moet brengen. Het stemmen voor 
de Rabo ClubSupport is van maandag 4 oktober 
tot zondag 24 oktober. Vindt u het stemmen te 
lastig of hebt u geen e-mail, neem dan contact op 
met onze penningmeester, Jos van Boekel. Hij zal, 
in overleg met u de stemmen aan de verenigingen 
geven, die u zelf wenst. Zijn telefoonnummer 
is 0478-631839. U mag ook de stemkaart met 
daarop de codes bij hem afgeven of Jos komt de 
stemkaart bij u ophalen. Doe mee aan de Rabo 
ClubSupport, het levert voor de deelnemende 
verenigingen een mooie bijdrage op om iets 
extra’s voor onze leden te organiseren.

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 in Joffershof
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 Info 632028

GESLAAGDE FIETSMIDDAG KBO
Op 16 september stapten 38 deelnemers op de 
fiets voor een mooie fietstocht van ongeveer 40 
kilometer door onze mooie omgeving.

Maar niet, nadat onze voorzitter Jan Spee een 
mooi hesje overhandigd kreeg, dat de KBO via 
het Sportakkoord van de gemeente Boxmeer had 
kunnen aanschaffen. De hesjes werden vervaar-
digd door EMWISE, waarvan Mieke Daling 
aanwezig was bij de presentatie. 
Alle deelnemers kregen een hesje aan, zodat de 
groep goed herkenbaar was.
De fietstocht ging richting Beugen, waar koffie en 
gebak klaar stonden. Daarna via mooie wegen 
weer terug naar Vierlingsbeek. Een geslaagde 
fietstocht.

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

De collecte van Samen Sterk heeft van 20 tot 
26 september plaatsgevonden.

Velen hebben de moeite genomen om een 
donatiete doen.

Mocht u het onverhoopt zijn vergeten, dan kunt 
u de komende week uw bijdrage nog storten op 
rekeningnummer 

NL72RABO0140218564 van Dorpsraad 

Vierlingsbeek o.v.v. Samen Sterk

Daarna gaan wij alle goede doelen verblijden 
met de bijdragen uit Vierlingsbeek en 
Groeningen.
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Update Durpshuus: ‘Doen ze het 
of doen ze het niet? ‘

Tijdens de commissievergadering op dinsdag 5 
oktober 2021 bespreekt de gemeenteraad van 
Boxmeer het raadsvoorstel wat door het college 
van BW is ingediend over het Durpshuus. In 
simpele woorden komt het erop neer dat het 
college van BW aan de raad adviseert om het hele 
dossier Durpshuus Vierlingsbeek over de verkie-
zingen heen te tillen en het op het bordje van de 
nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk neer 
te leggen. 

Waarom dit advies van het college tot 
uitstel van beslissing? 
Het college van BW adviseert om geen jaarlijkse 
instandhoudingsbijdrage aan het Durpshuus van 
Vierlingsbeek te faciliteren. Hun argument: zij 
willen geen verschil maken t.o.v. andere dorpen en 
vooral niet over hun graf regeren. 
Kritische noot 1: Hanteren ze dit uitgangspunt bij  
 alle dossiers en financiële 
 besluiten die in de pre-fusie fase 
 en nu tijdens de laatste raads- 
 vergadering d.d.14-10-2021  
 worden genomen?
Kritische noot 2: Was het niet ditzelfde college  
 wat ons in Juli ‘21 gevraagd  
 heeft om z.s.m. onze aanvraag  
 te onderbouwen, zodat men  
 hierover op 14 oktober 2021 een  
 beslissing kon nemen en de  
 nieuwe gemeente er niet mee  
 op wilde zadelen?  

Wij hebben bovengenoemde instandhoudings-
bijdrage in de exploitatie-begroting opgenomen 
zodat we de huren en consumptieprijzen voor de 
toekomstige gebruikers haalbaar en betaalbaar 
kunnen houden. Dit hebben we gedaan n.a.v. het 
beleidskader van de gemeente Boxmeer waarin 
staat vermeld dat de gemeente een voorwaar-
denscheppend en flankerend beleid voert t.a.v. 
gemeenschapsvoorzieningen. Blijkbaar heeft het 
college van BW hierover een andere visie.

Onze reactie op het raadsvoorstel van 
College van BW
Wij verwachten dat van uitstel, afstel komt 
wanneer dit dossier overgeheveld wordt naar de 
nieuwe gemeente Land van Cuijk. We trekken dan 
als Vierlingsbeek en Groeningen aan het kortste 
eind omdat we dan één van de zoveel dorpen zijn. 
DIT MAG NIET GEBEUREN!!!!! 

We hebben dus middels een schrijven d.d. 
27-9-2021 (zie dorpswebsite) de gemeenteraad 
nogmaals verzocht om onze aanvraag kritisch 
te bespreken en hebben hierin onze aanvraag 
afgestemd met het  beleidskader van de gemeente 
Boxmeer. 

Op 30 september j.l. zijn we hierover met 
gemeenteraadsleden in gesprek gegaan in de 
Laurentiuskerk na een presentatie van de architect 
over onze plannen. 

Gunt de (laatste) gemeenteraad van 
Boxmeer ons een toekomstgericht 
Durpshuus?
Tijdens de commissievergadering in het gemeen-
tehuis d.d. 5 oktober zullen diverse toekomstige 
gebruikers en/of betrokken inwoners inspreken om 
het belang van het Durpshuus Vierlingsbeek in de 
Laurentiuskerk te onder strepen. De gemeenteraad 
van Boxmeer neemt tijdens de raadsvergadering 
van 14 oktober 2021 de uiteindelijke beslissing. 
Zowel de commissievergadering d.d. 5 oktober 
en de raadsvergadering d.d. 14 oktober zijn 
openbaar en vangen aan om 19.30 uur. Ze 
worden gehouden in de commissiekamer/
raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 
1 te Boxmeer. Ook kunt u de vergaderingen 
online volgen. 

Het nieuwe Durpshuus blijft een kwestie 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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WIJ FELICITEREN DE WINNAAR  

VAN DORPSQUIZ ‘K WÈT’T 2021 

TEAM WAF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
HET WAS HARD WERKEN TIJDENS DE DORPSQUIZ!!! 
 

Op 18 september waren ongeveer 150 dorpsbewoners uit 
Groeningen en Vierlingsbeek druk in de weer om allerlei 
vragen te beantwoorden tijdens de 3e dorpsquiz ‘k Wet’t.  
Daarnaast werden vele online hulplijnen in binnen en 
buitenland ingezet om allerlei vragen te beantwoorden. Ook 
waren er weer diverse interactieve opdrachten uit te voeren. 
Zo stuurde ieder team een monnik, pater, pastoor of zuster 
naar de Laurentiuskerk die ingericht was als een echte Bèkse 
bioscoop. Daar werden zij onder het genot van popcorn 
uitgedaagd om filmmuziek-sounds te herkennen. Bij Gryphus 
ontdekten de echte bierkenners de juiste biervolgorde. Er 
werden ook weer hoge scores behaald met de opdracht 
‘Schuupe’. Vele deelnemers fietste die avond door het dorp 
om bijzondere plekjes te herkennen en jokers te zoeken. In 
diverse naaiateliers werden prachtige kussentjes genaaid. 
Ieder team zong het Volharding lied in rood-witte kledij. Ook 
werden er prachtige filmscènes van Flodder, Bassie en 
Adriaan en The New Kids in beeld gebracht. Kortom het was 
een avondvullend programma voor vele familie- en 
vriendengroepen. Het mooie van de dorpsquiz is dat je dus 
samen een gezellige avond hebt en dat je daarnaast de geld 
prijs kunt doneren aan een goed doel in Vierlingsbeek of 
Groeningen. Ook voor verenigingen zou het een gezellige 
leden-avond zijn om tevens de eigen kas te spekken. 
 

HET WORSTENBROODJE MAAKTE HET VERSCHIL! 
Nadat alle opdrachten beoordeeld waren, bleek dat de 
eindopdracht voor de finale-avond d.d. 2 oktober nog 
het verschil in de uitslag kon maken.  
Ieder team kreeg de opdracht om een zelfgemaakt 
worstenbroodje te maken. Op de finaleavond tussen 
18.30u en 19.00u werden de worstenbroodjes door de 
teams op creatieve wijze gepresenteerd aan onze zeer 
deskundige maar ‘niet om te kopen’ jury.  
De jury bestond uit bakkerszonen: Rob, Fred, Peter 
Blenckers en slagerszoon en kok Sjaak Kessels. 
Ieder worstenbroodje werd super kritisch beoordeeld 
op uiterlijk, samenstelling, smaak van het vlees en de 
gaarheid van het deeg. 
Eén worstenbroodje stak met kop en schouders uit 
boven de anderen en kreeg van de jury een dikke 1e 
plaats. Uiteindelijk maakte dit worstenbroodje het 
verschil en werd TEAM WAF de winnaar van dorpsquiz 
‘k Wèt’t 2021. 
 

DE GELDPRIJZEN GAAN NAAR ‘OP DE TOFFEL’ EN 
‘JUDOCLUB RANDORI’ 
Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om als team 
een geldprijs te winnen en dit te schenken aan een 
goed doel in Vierlingsbeek of Groeningen. Onze eigen 
Gaston overhandigde deze geldprijzen op locatie. 
 
De uitslag van Dorpsquiz ‘k Wèt’t 2021 :  
1e prijs: Team WAF schenkt € 500,- aan Op de Toffel 
2e prijs: Team Familie Verbeeten schenkt € 250,- aan 
               Op de Toffel. 
3e prijs: Team De Lege Glazen schenkt € 100,- aan 
               Judoclub Randori.  
 
WIJ BEDANKEN SPONSORS, VRIJWILLIGERS, 
BETROKKENEN MAAR VOORAL ALLE TEAMS VOOR 
HUN BIJDRAGE AAN DE DORPSQUIZ ‘K WÈT’T 2021. 
TOT 2022 ! 
WIJ HEBBEN ER NU AL ZIN IN. 
Werkgroep Dorpsquiz ‘K Wèt’t 
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Boeren, burgers en buitenlui,
Nu alles toch anders is dan anders, is ook de 
presentatie van de Kandidaat- Burgemeesters 
en het uitkomen van het Boerenbruidspaar 
anders dan anders:

Op zaterdag 9 oktober neemt Burgemeester Van 
Soest afscheid in Groeningen. Aansluitend, om 
19.00 uur (!) worden de Kandidaat- Burgemeesters 
voorgesteld. Er zijn weer 3 inwoners uit 
Vierlingsbeek en Groeningen die zich op carna-
valsdinsdag verkiesbaar stellen als Burgemeester 
van Bèèk en Gruuninge. 

Zij zullen alle 3, na hun presentatie op 9 oktober, 
er op uit trekken om jullie ervan te overtuigen 
dat hij of zij de béste kandidaat is. Zij zullen er 
op uit trekken om jullie ervan te overtuigen dat je 
op hém of háár moet stemmen! Zij zijn enthou-
siast en gedreven om Burgemeester van Bèèk en 
Gruuninge, Tonnie, op te volgen en de burgemees-
tersketting een jaar te mogen dragen! Zij willen alle 
drie graag het Boerenbruidspaar van dit jaar op 
dinsdag met de carnaval in de onecht verbinden!

Dit nieuwe, enthousiaste Boerenbruidspaar wordt 
ook deze avond aan jullie voorgesteld: rond de 
klok van 20.30 uur komt dit Boerenbruidspaar uit.
Iedereen is van harte welkom deze avond 
aanwezig te zijn! 
Eindelijk weer een feestje! Dus kom allemaal:
Zaterdag 9 oktober, 19.00 uur, De Zandpoort te 
Groeningen
Legitimatie en CoronaCheck verplicht. Dit is de 
laatste avond dat de blauwe Zandpoort-munten 
ingeleverd kunnen worden tegen een consumptie, 
niet tegen contanten.

 
 

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 jubileumseizoen 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….. 

                         

16 september zijn onze leden van korfbal-
vereniging DES langs de deuren geweest om 
bloemen te verkopen. Mede dankzij het mooie 
weer kijken we terug op een geslaagde actie. 
Bij deze willen we dus alle kopers bedanken 
voor het steunen van onze bloemenactie. 
Dankzij jullie steun hebben we weer een mooi 
bedrag opgehaald voor de club. Ook de leden 
en ouders die weer hebben meegeholpen: 
hartelijk bedankt! 

Bestuur Korfbalvereniging DES

Ziezo, de vakanties zijn voorbij. We gaan 
verder waar we gebleven waren en met nieuwe 
dingen zoals de Sponsorpunten actie van Plus 
Verbeeten en de Rabobank Clubsupport actie. 
Wij, de Oude Schoenendoos, doen mee aan alle 
twee de acties. Bij de Rabobank Clubsupport 
staan we genoemd onder Vierlingsbeek. Het 
systeem kan een club helaas niet onder twee 
of meer plaatsen zetten. Denkt u aan ons? 
We moeten rondkomen met wat er toevallig 
binnenkomt en b.v. de verkoop van de boeken 
“Verboden Gebied” en “Grenzen verlegd”. 
De boeken zijn nog steeds te koop via onze 
website.

We zijn druk bezig met het archiveren van vele 
negatieven en hebben daar hoezen en orders 
voor nodig. Ordners hebben we gekregen 
van een bedrijf uit Tolkamer die hun ordners 
wegdeden. Ik las het in de Gelderlander en 
was de koning te rijk toen wij ongeveer 80 
ordners op mochten halen, in goede staat. 
Nu nog een heleboel opberghoezen. Hoeveel 
weten we nog niet, het aantal dat nodig is, is 
aanzienlijk.

Het is geweldig dat Plus Verbeeten en de 
Rabobank deze acties zijn gestart. Zo kan iedere 
club toch nog wat inkomsten genereren. Een 
extraatje waar iets mee gedaan kan worden wat 
anders niet gekund had.

Denkt u aan ons? Uw steun is meer dan 
welkom!

Volgende keer weer onbekende 
foto’s die u kunt bekijken en 
misschien benoemen.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
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Harmonie “De Herleving” 

RABOBANK CLUB SUPPORT 
CAMPAGNE 

Van 4 tot en met 24 oktober kan er opnieuw 
door de leden van de Rabobank gestemd 
worden om geldmiddelen te verdelen over 
de verenigingen en stichtingen die zich 
hebben aangemeld voor de Rabobank Club 
Support Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om 
verenigingen en stichtingen financieel te 
ondersteunen. 

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

Wij hopen dat vele dorpsgenoten de te 
verdelen stemmen ook willen uitbrengen op de 
muziekvereniging.

Alvast hartelijk dank voor uw stemmen. 

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

Rabobank ClubSupport Actie, 
JOC gaat voor meer bescherming 
van het milieu.

De termijn om te stemmen voor de Rabobank 
Clubsupport Actie is weer aangebroken, en het 
JOC heeft uiteraard graag uw stem(men).

Deze keer hebben wij als doel gesteld om het 
milieu meer te gaan beschermen, wij willen 
namelijk stoppen met onkruidbestrijding met 
chemische middelen. 

Om dit te verwezenlijken willen we een borstelma-
chine kopen om onkruid te verwijderen van ons 
voor- en achterterrein.

Dus spreekt het milieu u ook aan, steun ons dan in 
dit steven en geef uw stem(men) aan ons.

Bedankt namens de kinderen, bestuur en milieu.

p.s. Heb u nog stemmen over, denk dan ook eens 
aan Op De Tôffel, zij kunnen uw stem(men) ook 
goed gebruiken.

Rabobank Clubsupport Campagne 2021

Mogen wij uw stem voor
Gemeenschapshuis Joffershof?

Tussen 4 oktober en 25 oktober 2021 kunt u als 
lid van de Rabobank stemmen op uw favoriete 
stichting/vereniging voor wat financiële steun.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u met het 
stemmen aan uw gemeenschapshuis Joffershof 

denkt!

Alvast bedankt voor uw stem!

Bestuur Joffershof

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                   

 
 

 

Denkt u ook aan de
Kerst Sing/Walk Along

met het stemmen van de Rabo ClubSupport?

Tussen 4 en 25 oktober 2021 kunt u als lid van 
de Rabobank op ons stemmen. Elke stem is 

geld waard. 
Al voor de 5de keer organiseren we dit jaar 
de Kerst Sing/Walk Along. Ondanks corona 
hebben we vorig jaar toch weer een mooie 

editie gevierd samen. 
Ook dit jaar gaan we weer onze beste beentjes 
voorzetten om er een gezellige sfeervolle Kerst 
van te maken met nóg meer lichtjes, nóg meer 

sfeer, nóg meer saamhorigheid. 

Wij gaan er weer voor. Gaat u óók voor ons? 
We rekenen graag op jullie.

Met uw hulp gaat het vast weer lukken!!
Alvast bedankt!

Kerst Sing/Walk Along 
Vierlingsbeek-Groeningen
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RABO CLUBSUPPORT:  
STEM OP DE TÔFFEL! 

Net als afgelopen jaren organiseert de Rabobank 
ook dit jaar weer de Rabo ClubSupport. Een actie 
waarmee de Rabobank het verenigingsleven in 
de regio ondersteunt. Alle verenigingen en stich-
tingen die bankieren bij Rabobank Land van Cuijk 
& Maasduinen hebben zich voor deze actie in 
kunnen schrijven. Ook Op De Tôffel heeft deze 
kans uiteraard niet laten schieten. Nu is de beurt 
aan de leden van de Rabobank: zij mogen van 4 
tot en met 24 oktober hun stem uitbrengen op de 
vereniging of stichting van hun keuze.

Met de opbrengst van Rabo ClubSupport gaan we 
onze verlichting zoveel mogelijk verduurzamen. 
Van halogeen naar LED verlichting. Daarnaast 
willen we graag gereedschap vervangen en een 
aantal makkelijke tenten aanschaffen die dienst 
doen bij de verschillende ingangen. Daarom 
wil het bestuur van Stichting Op De Tôffel alle 
Rabobank-leden hierbij vragen om hun stem aan 
Op De Tôffel te gunnen. Daar worden wij blij van, 
het zou fantastisch zijn!

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

Enne… heb je na het stemmen op Op De Tôffel 
nog een stem over? Denk dan eens aan Stichting 
J.O.C. in Vierlingsbeek.

OPSCHOONDAG 2021 
GESLAAGD. Minder afval!!

De Opschoonactie van de straten en paden in 
Vierlingsbeek en Groeningen op zaterdag 18 
september is succesvol verlopen. Leden van 
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen en een aantal vrijwil-
ligers hebben in het kader van “Schon Bezig” 
in de straten en paden van Vierlingsbeek en 
Groeningen het zwerfafval opgeruimd. Maar 
liefst 60 kilometer weg en pad werden van het 
aanwezige zwerfafval verlost. Bijna alle toegangs-
wegen naar Vierlingsbeek en Groeningen, het 
Maasheggengebied en de kernen van beide 
dorpen werden geschoond. Een groot aantal vrij-
willigers, waaronder 12 kinderen waren aanwezig. 
In groepjes van 2 tot 4 personen ging men na de 
koffie/thee met vlaai op weg. Na een paar uurtjes, 
onder een heerlijk najaarszonnetje opschonen, 
waren beide dorpen verlost van weer een hoop 
zwerfafval. Er was dit jaar beduidend minder 
zwerfafval langs de wegen. De bermen van een 
aantal wegen waren een paar dagen van te voren 

gemaaid. De kleine plastic flesjes vond men ook 
veel minder door het statiegeld hierop! Bij terug-
komst in ons Gemeenschapshuis Joffershof 
kreeg iedereen een kop lekkere soep en belegde 
broodjes. De kinderen kregen als verrassing een 
verrekijkertje en een kompas. Met een voldaan, 
opgeruimd gevoel gingen alle vrijwilligers huis-
waarts en menigeen zegde al direct toe om 
volgend jaar in maart 2022 weer aanwezig te zijn. 
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die 
meegeholpen hebben om er wederom een 
succesvolle Opschoondag van te maken, naar 
Joffershof voor het gratis beschikbaar stellen 
van het gebouw, naar de dames van de catering 
in Joffershof en naar de medewerking van beide 
dorpsraden. 
Voor minimaal één dag waren Vierlingsbeek 
en Groeningen de schoonste dorpen in Noord 
Brabant, zullen we dat zo houden!! Als iedereen 
zijn eigen straat schoon gaat houden is er volgend 
jaar nog veel minder zwerfafval. 

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

PROEF De Streek+Verbeeten
PLUS Verbeeten viert dit najaar haar 100-jarig 
bestaan. Speciaal voor klanten en andere lief-
hebbers organiseert PLUS Verbeeten op zondag 
17 oktober aanstaande een feestelijke dag bij 
Concordia in Vierlingsbeek. Van 11:00 tot 17:00 
uur wordt men verrast door diverse boeren, telers 
en producenten van lokale producten, waarvan 
geproefd en gekocht kan worden. Naast het 
proeven van al het heerlijks dat onze streek te 
bieden heeft, zullen de muzikale klanken van een 
aantal muziekverenigingen uit de buurt het geheel 
omlijsten. Uit de archieven zijn foto’s en materialen 
van toen tevoorschijn getoverd en daar mogen 
de gasten uiteraard ook van meegenieten. Wees 
welkom en geniet van De Streek+Verbeeten. 

De entree is vrij, maar men houdt zich uiteraard 
wel aan de geldende covid-maatregelen. Voor 
dit evenement is het nodig om een ‘groen vinkje’ 
in de Corona Check app te laten zien. Mocht u 
niet langer dan twee weken geleden uw laatste 
inenting hebben gehad, of geen herstelbewijs van 
corona in de app hebben, dan kunt u ook gebruik 
maken van www.testenvoortoegang.nl om op die 
manier een negatieve test te laten zien. U moet u 
dan maximaal 24 uur van tevoren laten testen voor 
een geldig coronatoegangsbewijs. Op de website 
voert u de datum en tijd van de bijeenkomst in, en 
dan krijgt u de geschikte opties te zien. 
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Natuurlijk doet de VOVG ook mee  
aan de actie van Plus

‘SPAAR JE CLUB GEZOND’

Als je ook voor onze club wil sparen, kun je dit 
op je telefoon doen. 

Maar je kunt natuurlijk ook de punten die je 
ontvangt aan de kassa in de brievenbus doen 

bij: Monique Smits, Burggraaf 12.

De actie duurt nog t/m zaterdag 13 november.

Dus, doe mee en ‘STEUN ONS’

Alvast hartelijk bedankt!

Onderstaande informatie komt 
van Ruud Ewals.

Wie is Ruud Ewals? 
Ruud is een oud-inwoner van Vierlingsbeek, bouw-
kundig tekenaar en een jongere broer van de 
onlangs overleden Jan Ewals ( die bekend was als 
lid van harmonie en hofkapel). 

Ruud is van 1990-2012 werkzaam geweest in 
Mozambique. Hij heeft daar 2 jaar, tijdens de burger-
oorlog, gewerkt voor Artsen zonder Grenzen en 
vervolgens 2 jaar voor Memisa (het huidige Cordaid). 
Hierna is hij werkzaam geweest voor de overheid 
van Mozambique bij het Provinciale Ministerie van 
Onderwijs. Ruud werd in die jaren ondersteund door 

de werkgroep “ONS PROJECT” uit ons eigen dorp 
Vierlingsbeek. Ruud heeft met o.a. deze ondersteu-
ning een zeepfabriek en steenovens gerealiseerd 
waardoor de bevolking zelfvoorzienend kon zijn. 
In opdracht van het ministerie heeft hij scholen in 
Mozambique gebouwd. 

Wij, Annette van Os en Margreet Cuijpers, zijn 
afgelopen jaar met hem in contact gekomen 
en hij heeft ons geraakt met zijn verhalen over 
Mozambique en zijn motivatie om verder te gaan 
om de mensen daar te helpen om uiteindelijk beter 
voor zichzelf te kunnen zorgen. 

………………...........................................................

Kleinschalige coöperatie landbouwproject 

Mozambique 2021

Beste, lieve mensen

In 2019 ben ik samen met vrienden en familie 
in Nederland aan een project in Mozambique 
begonnen i.v.m. een verwoestende orkaan, die 
aan veel mensen het leven kostte en de hele infra-
structuur vernielde. We hebben toen een deel 
gebouwd van een huis voor mijn familie. Inmiddels 
wonen ze al bijna een jaar in dat huis. Twee slaap-
kamers en een badkamer zijn klaar. Er is ook 
elektra aangelegd. Dat is een geweldig resultaat. 
Ze wonen daar nu met zes mensen. Helaas is de 
met de hand gegraven waterput ingestort door 
hevige regenval en is het oppervlaktewater nogal 
troebel en niet te drinken. 

De fundering van het huis was kostbaar, maar 
wel belangrijk en bestendig tijdens de jaarlijkse 
overstromingen.
Na een moeizaam coronajaar in 2020, heb ik nu 

toch weer besloten om een nieuw project op te 
starten met een werkgroep van mensen die me 
steunen, controleren en advies geven. 
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Wat wil ik nu dan gaan realiseren? 

Op de eerste plaats wil ik een waterput gaan reali-
seren. Wanneer deze klaar is gaan we verder met 
het bouwen van een oven voor een kleine bakkerij 
voor de omwonende bevolking. Daarnaast een 
rijstveld, moes-en kruidentuin en een boomgaard. 
Ik verwacht ongeveer €2000,- nodig te hebben.

Hoe ga ik te werk? 

Bij mijn eerdere bouwproject heb ik steeds een 
gedeelte van het geld gestuurd wat men nodig 
had om een onderdeel te realiseren. De mensen 
die ik daar ken, hebben gezorgd voor de mate-
rialen en de uitvoering van de werkzaamheden. 
Wanneer deze fase van de bouw klaar was, heb ik 
via een Nieuwsbrief informatie hierover gegeven 
aan de mensen die mij financieel steunen. Hierbij 
gaf ik ook weer informatie over de volgende fase 
van de bouw en een berekening van de onkosten. 

Het geld dat door jullie overgemaakt zou worden 
voor deze voorzieningen gaat dus rechtstreeks 
naar de mensen die het bouwen in Mozambique. 
Ik behoud de controle op de bouw en de 
werkgroep op de financiën. 

In de verdere toekomst wil ik in de linker vleugel 
van het huis waar mijn familie nu woont een 
sociaal centrum realiseren met een toilet voor de 
leden van een landbouwcoöperatie. De fundering 
voor dit centrum is gelukkig al gelegd in 2019. De 
coöperatie zal bestaan uit maximaal 15 leden. Dit 
zijn vaak oudere mensen, die de zorg hebben over 
hun kleinkinderen, omdat hun ouders overleden 
zijn aan ziektes zoals Malaria, Aids of Corona. 
Deze ouderen hebben geen toekomst, omdat een 
uitkering of kindertoeslag niet bestaat. Daarom is 
het belangrijk dat ze zelfvoorzienend worden en 
dat de kinderen een leven krijgen zonder honger, 
een toekomst met onderwijs, kleding en voeding. 
Dat is het doel van dit project. 

In het verleden heb ik een geweldige steun gehad 
van "Ons Project" uit de voormalige gemeente 
Vierlingsbeek, een lokale stichting om plaatse-
lijke ontwikkelingswerkers te ondersteunen en ik 
hoop dat zij dit project ook nu zullen omarmen met 
vele anderen, ondanks dat de stichting niet meer 
bestaat. Onze container in 1993 met ingezamelde 
spullen was een formidabel succes. 
Het zou mooi zijn als we er allemaal onze 
schouders onder zouden zetten om deze mensen 
te kunnen helpen in een tijd met ziektes, die daar 
niet bestreden kunnen worden door gebrek aan 
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medicijnen en vaccinaties. Een uitzichtloze situatie 
kunnen wij omkeren als we dat willen. 

We openen een rekeningnummer voor het project 
op naam van mijn nicht Ronique Arts, dochter van 
Jan en Miek Arts. Dit rekeningnummer is NL 91 
INGB 0627067492 t.n.v. R.B.B. Arts. 

Op dit rekeningnummer kunt U een bijdrage 
storten voor het realiseren van de eerste fase: 
DE WATERPUT en wellicht ook alvast voor de 
volgende fases onder vermelding van 'Project 
Waterput'.

Hebt U graag nadere informatie dan kunt U 
contact opnemen met

Annette van Os tel. 06 12083856

Margreet Cuijpers tel. 06 47485225

Ruud Ewals tel. 06 53574862

Ik dank jullie voor de aandacht en ik hoop dat het 
een succes wordt. 

Groeten van Ruud Ewals mede namens de 
werkgroep ( Annette, Margreet en Ronique )

Cafe Brein is een trefpunt voor mensen met een 
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, 
mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. 
NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, 
ongeval, hersentumor of reanimatie.
In Café Brein worden wisselende onderwerpen 
besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op contact, erkenning, herkenning en 
voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft 
uit te leggen wat er aan de hand is.

U kunt zich opgeven t/m 8 okt. 2021, door u 
aan te melden via deze link:  
https://biblioplus.nl/agenda

www.noordoostbrabant.breinlijn.nl

Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

Cafe Brein Land van Cuijk.

Op 11 okt. Organiseert de werkgroep van cafe 
Brein weer een nieuwe (fysieke) bijeenkomst. 
Deze avond staat in het teken van sport en 
spelactiviteiten voor mensen met een NAH. De 
organisatie Koprol zal aanwezig zijn om uitleg 
hierover te geven. Naast de begeleider van 
Koprol zal ook een ervaringsdeskundige met 
NAH haar kijk geven over het sporten binnen 
Koprol en wat dit met haar doet?

De bijeenkomst zal plaatsvinden op een nieuwe 
locatie nl. 
De bibliotheek in Boxmeer  
(De Raetsingel 1 5831KC Boxmeer) 

 

 

   LIEDJESAOVOND 2022 
              Ojjem van ège bojjem  
                              Zaoterdag 15 januari   

     De làtste keer bej JAN  

                    
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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goodiebag. De bijeenkomst is niet alleen fysiek, 
maar ook online te volgen of later terug te kijken. 
Aanmelden kan via  
www.mantelzorglvc.nl.

Je kunt je aanmelden tot 15 oktober. 

Datum: dinsdag 19 oktober
Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Stadschouwburg Cuijk + online te volgen

Vijf gemeenten hebben 
met elkaar afgesproken 
de komende jaren extra 
aandacht te hebben voor 
mantelzorg. Hiervoor is 
een nota vastgesteld. Met 
de doelen die in deze 
nota staan, gaan verschil-
lende organisaties in vijf 

werkgroepen de komende jaren aan de slag. Dit 
initiatief komt vanuit de werkgroep ‘mantelzorg en 
wonen’. 
Informele zorg | Jonge mantelzorgers | Respijtzorg 
| Mantelzorg & wonen | Mantelzorg & werk

(Pré-)mantelzorgwoningen
Informatiebijeenkomst over 
prettig langer thuis wonen

We blijven steeds langer thuis wonen. Velen 
willen dit zelf ook, maar het is ook steeds 
vaker een ‘moet’. Het zorglandschap verandert 
namelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen 
weten wat hun opties zijn. En nog belang-
rijker; hoe ze zaken goed kunnen regelen. 
Bijvoorbeeld door te zorgen voor een woning 
waar zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Of 
door gebruik te maken van een (pré-)mantel-
zorgwoning, waardoor er voor hen gezorgd 
kan worden. Om inwoners bij te praten over 
dit onderwerp, is er een informatiebijeenkomst 
georganiseerd op dinsdag 19 oktober. Deze 
bijeenkomst is fysiek en online bij te wonen, 
alle inwoners van het Land van Cuijk zijn 
welkom. 

Gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en 
inwoners staan deze avond klaar om infor-
matie, tips en inspirerende praktijkvoorbeelden te 
delen. Zo kennen bezoekers na deze avond alle 
mogelijkheden en regels rondom (pré-)mantel-
zorgwoningen. Voor zichzelf, óf voor hun ouders. 
Zij ontvangen ook nog een handige en leuke 

VDB/LO en Liberaal LVC

Het VDB/LO is sinds 25 jaar actief in de politiek 
van de gemeente Boxmeer. Wij hebben de 
algemene belangen en de belangen van de dorpen 
waar wij van oudsher onze roots hebben liggen, 
Vierlingsbeek, Maashees, Overloon, Holthees, 
Groeningen en Vortum-Mullem, altijd met veel 
inzet en enthousiasme behartigd. Helaas is het 
VDB/LO te klein om in de nieuwe gemeente (Land 
van Cuijk) nog een krachtig geluid te laten horen. 

Wij hebben daarom onderzocht of wij met een 
grotere partij uit de 4 voormalige gemeenten 
kunnen samenwerken. We zochten vooral een 
partij met wortels in de samenleving. Dit was voor 
ons een voorwaarde omdat we de politiek een 
lokale kleur willen blijven geven.

Definitieve samenwerking en verkiezingen

Na een aantal gesprekken met diverse partijen 
hebben wij het besluit genomen met wie wij 
een nieuw politiek begin willen maken. De partij 
met de meeste inhoudelijke en politieke raak-
vlakken is Liberaal Land van Cuijk (Liberaal LVC). 
Een zeer belangrijk aspect in deze keuze is de 
bestuurscultuur. Een open daadkrachtig “couleur 
locale” het eigen karakter van de dorpen 
behouden en vernieuwen door inbreng van de 
bewoners.
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Liberaal LVC heeft een brede vertegenwoordiging 
in de achterban uit alle dorpen van de nieuwe 
gemeente. Een belangrijke reden dat wij ons 
thuis voelen in deze nieuwe partij is dat zij net 
als wij met twee pootjes in de klei staan. Liberaal 
LVC is een sociaal-liberale club van mensen met 
zorg voor uw leefomgeving, uw belangen en uw 
vrijheid. Wij leveren daar graag onze bijdrage 
aan.

Samenwerking in volle gang

De kennismaking tussen verschillende leden van 
de inmiddels opgeheven partij VDB/LO en de partij 
Liberaal Land van Cuijk was een feest van herken-
ning. Wij hebben ons aangesloten als lid van 
Liberaal Land van Cuijk en werken samen aan een 
goed begin van onze nieuwe gemeente. 

Liberaal Land van Cuijk is enthousiast, open en 
sociaal betrokken en heeft aandacht voor de 
ideeën en inbreng van inwoners en oog voor de 
leefbaarheid van de dorpen.

Het is mooi om een politieke partij te ontmoeten 
die zoveel gelijkenis heeft met het VDB/LO. 
Johan Hermanussen (Maashees, nr2) en Marc 
Oudenhoven (Vierlingsbeek, nr5) van de voor-
malige partij VDB/LO staan op prima verkiesbare 
plaatsen op de lijst van Liberaal Land van Cuijk. 
Daarnaast staan Sander Oudenhoven 
(Groeningen, nr23), Toon Hendriks (Overloon, nr 
43) en Hermien van de Brand (Holthees, nr 48) 
op de verkiezingslijst. Zij brengen hun jarenlange 
brede kennis, ervaring en enthousiasme in en 
dragen zorg voor de leefbaarheid van de dorpen. 

Dat kan natuurlijk alleen als wij voldoende 
stemmen krijgen. Bij de partij Liberaal Land van 
Cuijk bepaalt de kiezer wie er in de gemeenteraad 
komt. Zo wordt er recht gedaan aan de demo-
cratie. Andere partijen gaan daar vaak anders mee 
om. Persoonlijke stemmen voor de kandidaten zijn 
bij deze verkiezingen superbelangrijk. 
Wil jij ook dat onze regio goed vertegenwoordigd 
wordt in de nieuwe gemeenteraad?

Op 24 november 2021 zijn de gemeenteraads-
verkiezingen en letterlijk iedere stem telt!

Uitreiking Dr. Peelencultuur en 
stimuleringsprijs op 6 november

De Dr. Peelencultuurprijs en de Dr. Peelen 
Stimuleringsprijs worden uitgereikt op zater-
dagavond 6 november 2021. Deze uitgestelde 
uitreiking (van vorig jaar) vindt plaats in De 
Weijer in Boxmeer. Wederom zal er muzikale 
ondersteuning zijn door de 4e Hoedanigheid en 
vertellen de genomineerden van 2020 over hun 
culturele bijdrage. Voor de stimuleringsprijs zijn 
twee voordrachten genomineerd, namelijk de 
werkgroep ‘Overloon War Cemetery’ en Luuk 
Weerts als persoon die gedeeltelijk zijn werk-
zaamheden voor het oorlogsmuseum Overloon 
uitvoert. Er zijn drie voordrachten genomi-
neerd voor de Dr.Peelencultuurprijs. Dat zijn in 
willekeurige volgorde: muzikant en regisseur 
Roel Verheggen, cultureel festival Schijt aan 
de Grens en singer-songwriter en producer BJ 
Baartmans.
De geldende coronamaatregelen op 6 november 
worden toegepast. Zodra er meer bekend 
is over de mogelijkheid om aanwezig te zijn 
bij de uitreiking, worden de inwoners van de 
Gemeente Boxmeer hierover geïnformeerd. 
Noteer 6 november wel alvast in uw agenda!Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje van de 

SWOGB zoekt bezorgers 
voor Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, 
Holthees, Vortum-Mullem en Groeningen.

Bezorgen, iets voor mij?
Onze vrijwilligers/bezorgers doen dit 1 x per ca. 
6/7 weken een hele week (7 dagen) en rijden dan 
1 van de 3 routes. Hiervoor ontvangen ze een 
auto-onkosten- kilometervergoeding. De meesten 
van onze vrijwilligers rijden met twee personen, 
sommigen rijden alleen. Je bent totaal ca. 1,5 uur 
onderweg. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
ons team komen aanvullen. Heb je geen auto dan 
kun je altijd met iemand meerijden. 

Voor vragen of voor meer informatie: 
Greet Buunen-van Dijk Tel.: 0478852114
of Elly Verdijk-Verbeeten Tel.: 0478631235 of 
0641307051
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DJ JAN SMIT

27 NOVEMBER 2021
CONCORDIA
VIERLINGSBEEK

Receptie
14 NOVEMBER 2021

Jeugd Sleutel 
overdracht

28 NOVEMBER 2021

TICKETS:  www.dekeieschieters.nl

Grandioze Feestavond!

PLANQEN

Beste Keieschieters en Keieschieterinnekes,

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen 
van de activiteiten die wij de komende weken voor 
u in petto hebben.

De Carnavalsvereniging doet weer mee aan de 
Rabo Clubkas Campagne. Wij hopen dat u, de 
leden van de Rabobank, ook dit jaar weer op ons 
wilt stemmen. Van 4 tot 25 oktober 2021 kunt u 
uw stem uitbrengen. Met uw steun kunnen wij 
mooie nieuwe pakken kopen en staan wij er in ons 
jubileumweekend piekfijn op! Hierbij willen wij u 
alvast hartelijk danken voor uw stem. 

Ook de komende weken kunt u ons her en der 
tegenkomen. Op 23 oktober 2021 starten we 
namelijk met de jaarlijkse verkoop van onze loten. 
Die zaterdag zullen we bij u aan huis komen met 
de vraag of u een lot wilt kopen voor de jaar-
lijkse carnavalstoto. Daarbij houden we uiteraard 
rekening met de richtlijnen van het RIVM. Ook dit 
jaar hebben wij weer prachtige prijzen! Bent u niet 
thuis? Geen nood. Dan komen we op een ander 
moment terug. Heeft u geen contant geld in huis? 
Ook geen probleem. Wij zorgen namelijk ook voor 
een alternatieve, veilige betaalwijze via uw eigen 
telefoon. En mocht u nog Plus sponsorpunten in 
huis hebben? Ook daar zijn wij als carnavalsver-
eniging erg blij mee. U kunt deze sponsorpunten 
meegeven aan de lotenverkopers.  Alvast hartelijk 
dank voor uw steun. 

Tot slot staan alle lichten op groen voor onze 
fantastische feestavond op 27 november 2021. 
Kaarten zijn te koop via onze website  
www.dekeieschieters.nl.
Hopelijk tot dan!

Bestuur CV de Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen.

en zijn Pieten en het bezoek aan basisschool 
Laurentiushof.

De intocht in Nederland is dit jaar op zaterdag 
13 november. Dit jaar brengen de Sint en zijn 
Pieten weer een bezoek aan Vierlingsbeek en 
Groeningen. De voorbereidingen hiervoor zijn 
inmiddels alweer gestart.

Dit jaar zal de intocht er ook weer iets anders 
uitzien dan voorgaande jaren. Zo zal de intocht 
in Vierlingsbeek gehouden worden op zaterdag 
13 november en in Groeningen op zondag 14 
november.

RABOBANK CLUBSUPPORT

Beste mensen van Vierlingsbeek en Groeningen,
Als Sinterklaascomité Vierlingsbeek/Groeningen 
organiseren we ieder jaar de intocht van de Sint 
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Berichten uit het veld

De herfst lijkt nu toch echt begonnen te zijn. 
Na een zomer met hevige regen, overstro-
mingen en een heel mooie septembermaand, 
is het weer helemaal omgeslagen. Tijdens de 
‘mooi weer periode’ in september waren we op 
vakantie in Noord-Oost Groningen. Dat was een 
grote vogelbelevenis. Binnen een week hadden 
we al 75 soorten gezien en gehoord, waaronder 
de Groenpootruiter en de vrij zeldzame Grauwe 
Kiekend-ief. Dat hadden we dus echt niet verwacht 
van een gebied waarvan we op de lagere school 
geleerd hadden dat het gekenmerkt werd door 
‘aardappelmeel en strokarton’.

Bij thuiskomst wachtte ons echter nog meer veras-
singen. Op het glas van ons kamerraam vonden 
we een bijna perfecte afdruk van vermoedelijk een 
Steenuil. Zelfs de kop met de grote ogen was goed 
te zien. Waarschijnlijk heeft hij gedacht dat hij zo 
onze kamer binnen zou kunnen vliegen. Op het 
laatste moment heeft hij sterk afgeremd maar de 
ruit toch nog vol geraakt. Van het uiltje zelf hebben 
we niets terug gevonden, dus waarschijnlijk heeft 
hij het overleefd. 
Toen we onze achtertuin in liepen zagen we het 
volgende ruitslachtoffer versuft op een tafeltje 
zitten. Het was een jonge Appelvink, die ver-
moedelijk gedacht heeft dat hij zo onze garage 
binnen zou kunnen vliegen. Helaas voor hem zat er 
een ruit voor.
Voorzichtig heb ik het slachtoffer in mijn hand 
genomen en wonderwel voelde hij zich daar thuis. 
Vooral toen ik mijn handen om hem heen vouwde, 
zodat hij beschermd in het donker zat. Omdat 
ik ook niet goed wist hoe nu verder, heb ik het 
vogelopvangcentrum in Nieuw Bergen gebeld. 

Mantelzorgers en 
mensen met  dementie 
kunnen elkaar weer 
 ontmoeten 

Het Alzheimer Café Land van 
Cuijk en Gennep opent haar 
deuren

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek in de 
buurt voor mensen met dementie, hun partners, 
familieleden, vrienden en andere belangstellenden.
De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) 
informatie over dementie maar ook gezelligheid en 
sociaal contact. 
 
Met een gerust hart naar het Alzheimer Café. 
Samen met vrijwilligers is een draaiboek 
opgesteld, zodat Alzheimer Cafés veilig open 
kunnen. Heb je vragen of wil je lotgenoten 
ontmoeten?

Vanwege de maatregelen rondom COVID 19 
zijn wij ook genoodzaakt om op een andere 
manier invulling te geven aan ons programma. 
Hierover ontvangt u binnenkort een huis-aan-
huis brief. Reden te meer om te stemmen op het 
Sinterklaascomité, zodat wij met iedereen, op 
een verantwoorde manier, het Sinterklaasfeest 
kunnen gaan vieren in Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Het Sinterklaascomité bestaat uit vrijwilligers en 
voor de organisatie van het een en ander zijn we 
afhankelijk van sponsoring, de jaarlijkse huis-
aan-huis collecte en vrijwillige bijdragen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?

Ook dit jaar kunt u helpen door middel van 
RABOBANK CLUB SUPPORT. Als u lid bent van 
de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
ontvangt u een uitnodiging van de Rabobank 
om uw stem uit te brengen. U mag 5 stemmen 
uitbrengen op uw favoriete verenigingen. Elke 
stem levert daadwerkelijk geld op voor de 
betreffende vereniging. 

Het stemmen gaat digitaal en kan tussen 
4 oktober en 25 oktober a.s. De informatie 
hierover ontvangt u van de Rabobank.

ZOU U OOK AAN ONS WILLEN DENKEN? 

Namens alle kinderen van Vierlingsbeek en 
Groeningen danken wij u bij voorbaat heel 
hartelijk voor uw stem!

Sinterklaascomité Vierlingsbeek en Groeningen

Voel je welkom en neem vooral iemand mee. Onze 
vrijwilligers zijn er klaar voor. 

Het eerstvolgende Alzheimer Café:
Mill, ma. 18 oktober, Myllesweerd, 
aanvang 19.30 uur, 
met Coronatoegangsbewijs 

Thema: Activiteiten en werkzaamheden voor 
jonge mensen met Dementie 
Voor fitte mensen tussen de 40 en 67 jaar oud met 
(beginnende) dementie is een keuze in dagbeste-
ding en het sociale contact met leeftijdsgenoten 
van belang, ter compensatie van de problemen in 
hun werk en andere dagelijkse activiteiten. 
Jelle Albers zal hierover vertellen op deze avond. 

Voor meer informatie en het laatste nieuws: 
https://www.alzheimer-nederland.nl/
regios/land-van-cuijk-en-gennep
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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.

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

De eigenaar adviseerde mij om het vogeltje in een 
donker doosje te zetten met voldoende water en 
even af te wachten. Zo gezegd zo gedaan! Hij 
adviseerde verder om elke 2 uur even te kijken hoe 
het met hem was. De eerste paar uur verliepen 
heel rustig en bewoog hij nauwelijks. Na verloop 
van tijd hoorde ik wat gerommel in het doosje. 
Toen ik ging kijken, keek hij me aandachtig aan. 
Dat was het signaal om hem vrij te laten. Buiten 
opende ik heel voorzichtig het doosje. Het 
Appelvinkje keek me even aan en fladderde toen 
de tuin in. Het ging nog wat onbeholpen, maar ik 
was er van overtuigd dat het goed zou komen. Ik 
heb hem ook niet meer terug gezien.

Afgelopen zomer, tijdens mijn omzwervingen 
door de omgeving, zag ik dat een kolonie 
Oeverzwaluwen zich gevestigd had in het stukje 
steile Maasoever aan de Bergense kant rechts van 
de veerpont. Helaas is deze kolonie bij de over-
stroming in juli verloren ge-gaan.
Ik hoop dat ze de moed hebben om volgend 
jaar terug te komen. Een echte aanwinst voor de 
vogelbevolking hier. Een maand later fietste ik 
hetzelfde rondje nog een keer. Dit keer waren er 
geen Oeverzwaluwen, maar wel een Tapuit in het 
weidegebied van de Weerd.

Tapuit

De Tapuit is een vogel die hier alleen in de zomer 
aanwezig is. Het mannetje is vaalwit tot gelig van 
onderen en aan de bovenzijde grijs. Hij heeft een 
mooi zwart maskertje en een opvallend witte stuit, 
die vooral opvalt tijdens het vliegen. Het vrouwtje 
heeft geen zwart maskertje. Tapuiten zitten vaak 
op een paaltje of verhoging in het landschap om 
vanaf die plek te jagen op insecten in het gras. Ze 
gebruiken oude konijnenholen als broedplaats. 
Heel erg leuk om hem hier te zien.

Ton van den Berg

Jonge Appelvink
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vrijdag 22 oktober > open podium >  
TALENTENTUIN: A BIRD’S LUCK +  
SIMON PINGEN & ABSENT CHRONICLES 
+ THE DIESEL DUCKS

Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater of 
welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies te 
zijn: de Talententuin. De elfde editie inmiddels met 
deze keer in de hoofdrollen: A Bird’s Luck, Simon 
Pingen & Absent Chronicles en The Diesel Ducks.

De Vierlingsbeekse singer-songwriter Merel 
Klaassen vormde voor de coronacrisis een duo met 
gitarist Luuk Dijsselbloem: Merel & Luuk. Tijdens 
de lockdown is het duo hard aan slag gegaan met 
het schrijven en opnemen van eigen nummers wat 
onder andere resulteerde in de EP Get Over It. 
Inmiddels is de naam gewijzigd in A Bird’s Luck en 
wordt het duo bijgestaan door bassist Milan Dolk. 
Vanavond brengt A Bird’s Luck voor het eerst haar 
eigen nummers live ten gehore. Aangevuld met een 
paar lekkere covers. Absent Chronicles en Simon 
Pingen leerden elkaar kennen tijdens repetities 
voor Popronde 2020. Drie maanden later doken ze 
de studio in voor het schetsen van een album en 
tekende Absent Chronicles een wereldwijde deal bij 
Downtown Music Publishing. Poppy hooks, rock, 
rauwe electro basslines en trippy visuals vormen 
samen een complete, filmische liveshow. The Diesel 
Ducks is een rootsrocktrio uit Deurne dat eigen 
nummers speelt in de beste traditie van blues, 
rock en country. A tank full of gas and a bottle of 
wine. Meer is er niet nodig voor een heerlijke pot 
‘Americana on the road’. Zonder twijfel wordt dit 
een prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

vrijdag 29 oktober > cabaret > ROB 
SCHEEPERS > SCHEEPERS PRIKT 
DOOR

Jazeker, 2021 is dan toch eindelijk ten einde. En aan 
Rob Scheepers de eer om het samen te vatten in 

dit volle/halfvolle/lege* theater. Een historisch jaar 
dat, zoals we ons vast nog wel herinneren, begon in 
lockdown. Maar ook een jaar dat uiteindelijk dankzij 
Rutte/vaccins/Ajax/aliëns* eindigde in harmonie/
verwarring/anarchie*. Zet je schrap voor een avond 
vol grapjes/overpeinzingen/gejank* over alles wat 
2021 maakte tot wat het was; een topjaar/tussen-
jaar/schijtjaar*, én over de welvaart/onzekerheid/
crisis* die ons in 2022 nog te wachten staat.

 * Doorhalen wat niet van toepassing is. Want Rob 
heeft natuurlijk ook nog geen flauw idee waar het 
allemaal naar toe gaat…

www.robscheepers.com
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 15,00 euro | <20 jaar: 12,00 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

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?
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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                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

� adverteren
doet verkopen

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

SFEERBADKAMER
Vierlingsbeek 

Wij zoeken iemand die op maandag onze 
showroom wil poetsen.

Voor meer info.  bel 06-43027399;

 zondag 10 oktober:
 GP TURKIJE (15.00 uur)
 zondag 24 oktober:
 GP VERENIGDE STATEN (21.00 uur)
 zondag 7 november:
 GP MEXICO (20.00 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 vaccinatiebewijs, 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.

in petto
 vrijdag 12 november > cabaret >  
 ANDRÉ MANUEL > SNEU

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

*Vraag naar de voorwaarden.

Profiteer tijdens 
‘oktober woonmaand’ 

van onze mooie kortingsacties!
20% 

KORTING OP 
VLOEREN*
T/M 09-10-2021

20% 
KORTING OP 
GORDIJNEN*

VAN 18-10-2021 
T/M 30-10-2021
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

� adverteren
doet verkopen

Warme Bakker Degen
Reclame: 11 t/m 16 oktober
  Karamel chocolade vlaai € 11,80
  Tarwe rogge pompoenpit € 2,85
  4 Herfstbolletjes + 1 gratis 

Reclame: 18 t/m 23 oktober
  ¾ Cappuccinovlaai € 10,10
	  Extra-dubbeldonker meergranen € 2,85   
  4 Mueslibollen + 1 gratis

 

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41
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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 























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

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
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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

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
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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

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Südwest schimmelreiniger 

Resultaat binnen enkele minuten! 

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op al het
zink materiaal!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig t/m 
november

2021


