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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 26 oktober 2021,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

36e jaargang no 20 20 oktober 2021

Predicaat Hofleverancier voor 
Verbeeten Levensmiddelen

Koning Willem-Alexander heeft besloten het 
recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen 
met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’ toe te kennen aan Verbeeten 
Levensmiddelen BV in Vierlingsbeek. 

Foto: Bas Delhij

Burgemeester Van Soest reikte het predicaat en 
bijbehorende oorkonde uit aan de directie van 
Verbeeten.  Hij deed dat ter gelegenheid van de 
viering van het 175-jarig bestaan van het familiebe-
drijf, dat zaterdagavond in Zalencentrum Concordia 
in Vierlingsbeek in het teken stond van de presen-
tatie van het boek dat ter gelegenheid van dit 
jubileum is uitgegeven. In 1846 begon Arnoldus 
Verbeeten het familiebedrijf als marskramer en 
winkelier in Vierlingsbeek. 

Verbeeten Levensmiddelen BV is uitgegroeid 
tot een begrip in Vierlingsbeek én de regio Land 
van Cuijk. Het bedrijf startte met een vestiging in 
Vierlingsbeek en breidde dit in de loop der jaren uit 
met supermarkten in Overloon en  Tegelen. Ook 
nam Verbeeten ijsmaker Heldro in Ottersum eind 
2016 over. 

De familie Verbeeten is maatschappelijk betrokken 
bij de gemeenschap van de gemeente Boxmeer en 
de regio Land van Cuijk, meldde burgemeester Van 
Soest in zijn speech. “De familie is actief bij tal van 
verenigingen, stichtingen en organisaties en draagt 
ook een financieel steentje bij in de vorm van spon-
soring. Leefbaarheid in de dorpen heeft de familie 
hoog in het vaandel staan. Enkele initiatieven zijn 
het behoud van de bibliotheek in Overloon, het 
mede mogelijk maken van de bouw van een nieuw 
verzorgingshuis in Overloon, het plaatsen van AED’s 
die 24/7 beschikbaar zijn en een ophaalservice voor 
klanten die slecht ter been zijn.”

Ook speelt de familie Verbeeten een grote rol in het 
verbinden van lokale bedrijven. De actie ‘Lokaal 
leven – lokaal besteden’ is hiervan een voorbeeld. 
Klanten van de supermarkt die meedoen met het 
PLUSpunten-spaarsysteem kunnen een vol zegel-
boekje (dat 4 euro heeft gekost) inleveren voor een 
Lokaal-leven-lokaal-besteden-cheque. Deze cheque 
vertegenwoordigt een waarde van 8 euro en is in te 
wisselen bij diverse lokale bedrijven. Van restaurant 
tot meubelmaker en van bouwmarkt tot drogisterij.

Daarnaast koopt de familie Verbeeten veel producten 
in bij lokale ondernemers. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: appels van Stevens uit Sambeek, zuivel 
van De Klef uit Overloon, Leon Likeur van Van Welie 
uit Stevensbeek, aardbeien van Noordenburg uit 
Stevensbeek, satésaus van HéMax uit Sint Anthonis, 
kaasspecialiteiten Aurora uit Ven-Zelderheide en 
PLUSmelk van Globemilk uit Boxmeer. 

Door regionaal samen te werken, draagt het fami-
liebedrijf tevens indirect bij aan de werkgelegenheid 
in de streek. Hierdoor stimuleert Verbeeten de 
lokale én regionale leefbaarheid. Alle winkels van 
Verbeeten voeren tevens het Super Supermarkt 
Keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat het bedrijf 
goed presteert op het gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk ondernemerschap. 

Kleine en middelgrote ondernemingen die minstens 
honderd jaar bestaan en een vooraanstaande plaats 
innemen in hun regio, kunnen voor het predicaat 
Hofleverancier in aanmerking komen.
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Van de Redactie:

Deze uitgave van Globaal heeft een konink-
lijk tintje. In de eerste plaats omdat Verbeeten 
Levensmiddelen BV ter gelegenheid van hun 
175-jarig bestaan bij Koninklijk Beschikking 
Hofleverancier is geworden. 
Daarmee feliciteren we hen natuurlijk van 
harte!

Dit kan moeilijk worden overtroffen. Toch 
heeft Eric Lamers zijn best gedaan om dit 
te evenaren. Hij ontmoette onze koning in 
levende lijve!
Het was een onverwachte ontmoeting, en 
tijdens een bevredigend gesprek heeft Eric 
ons staatshoofd het een en ander kunnen 
vertellen over zijn bedrijfsvoering en de maat-
schappelijke functie die ze naast de boerderij 
uitvoeren. Verderop in deze Globaal leest u 
meer hierover.

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 daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

22 okt Gryphus: open podium; TALENTENTUIN:
  A BIRD’S LUCK + SIMON PINGEN & 
 ABSENT CHRONICLES + THE DIESEL 
 DUCKS; zaal open: 20.00 uur
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)en-
 bal 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
13 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek en 
 Groeningen: Intocht Sinterklaas in 
 Vierlingsbeek
14 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek en 
 Groeningen: Intocht Sinterklaas in 
 Groeningen
14 nov CV de Keieschieters: Jubileumreceptie 
 en uitkomen Jubileumprins in Concordia
19 nov CV de Keieschieters: Reünie in Concordia
20 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
23 nov VOVG: Creatieve avond
27 nov Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
27 nov CV de Keieschieters: Grandioze feest 
 avond in Concordia
28 nov CV de Keieschieters: Jeugd-sleutelover 
 dracht in Concordia
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur
8 dec VOVG: Eindejaarsviering
11 t/m JOC: oliebollenactie: huis aan huis 
24 dec ophalen bestelling oliebollen
13 dec Vergadering DR Groeningen. Wilt u de 
 vergadering bijwonen, stuur een mail 
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
18 dec Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
18 dec Harmonie de Herleving: Concert: 
 The Final Countdown in Concordia
31 dec JOC oliebollenactie: Thuisbezorging 
 bestelde oliebollen

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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2022

10 jan Vergadering DR Groeningen. Wilt u de 
 vergadering bijwonen, stuur een mail 
 naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 jan Zanggroep 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 +  CV de Keieschieters: Zittingsavond in 
19 febr Concordia
5 + RKVV-Volharding: 
6 apr 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 deelne 
 mers aan ZEVmeeZING op een nog 
 nader te bepalen plaats!

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

Kopje koffie met de koning

De telefoon gaat: het is iemand van de provincie 
Overijssel. “Meneer Lamers, zou u volgende week 
donderdag in gesprek met ons willen bij de familie 
Slot in Sint Jansklooster?” Oei donderdag, dat is 
erg lastig voor mij, 4 jonge kinderen, vrouwlief niet 
thuis, alleen de boerderij runnen en geen auto. 
“Oké, dat begrijpen we. Helaas.”

Dagje later weer telefoon: “Met Bertus Slot. ” 
“Bertus! Hoe gaat het, jongen?” Samen hebben 
we de afgelopen 3 winters een natuurinclusieve 
landbouw opleiding gevolgd op de Has in Den 
Bosch. “Ja, het gaat goed en met jou? Tja, natuur-
gebied de Wieden (bij Giethoorn) is een Natura 
2000 gebied en nou weet de provincie niet wat ze 
met ons aan moeten, ze willen komen praten. Nou 
boer jij ook in een natuurgebied Eric en je begrijpt 
welke functie we naast boeren nog meer invullen. 
Zou je volgende week donderdag eens willen 
langskomen?” “Haha, gisteren belde de provincie 
hier ook al over.” “En?”

“Lastig, lastig eigenlijk niet te doen voor mij.” 
“Eric ik zou het heel fijn vinden als je er bij kunt 
zijn. Ik kan maar aan een iemand denken die onze 
bedrijfsvoering kan uit leggen en dat ben jij.” “Ooh, 
ik voel me vereerd. Ik zal eens kijken of ik wat kan 
regelen met de kinderen, de boerderij en vervoer.” 
Nou trokken me de boerenprotesten niet zo erg 
afgelopen jaar en ben ik toen thuis gebleven. Maar 
nu een soortgelijk bedrijf als dat van ons om hulp 
vraagt voel ik me geroepen. “ Oké , ik kom.”

Vroeg aan het werk, kinderen naar school en ik de 
auto in. “Zorg maar dat je wat eerder bent, kun je 
bij ons mee-eten.” Fijn, dat doe ik dus ook. Om 
12.00 uur zitten we aan de soep, gezellig in de 
beste kamer van de oude boerderij. Wat komt daar 
voor een dikke auto aan gereden, en nog een.. 
Lachscherend zeg ik: “Heb je Willem-Alexander 
ook uitgenodigd?” Iedereen loopt van tafel en 
gaat naar buiten, ik er maar achter aan. Mannen 
die beetje zenuwachtig rond lopen en overal 
even binnen keken. Ik zag dat er ene een revolver 
onder zijn net pak had zitten. Ik dacht: zijn ze hier 
bang voor boerenprotesten of zo? Daar komt een 
man op de fiets aan: “Goedemiddag! Ik ben de 
Burgemeester.” Oh Hallo.. Waar gaat dit heen, zijn 
mijn gedachten. En ja hoor, daar komt nog een 
dikkere auto, er stapt een hele vriendelijke man uit 
in een keurig pak met prachtige gesp schoenen, 
op zijn pak draagt hij een bros. Hij vraagt het 
woord en vertelt dat hij de bode van het konink-
lijk huis is. “Beste mensen. Vanmiddag zijn we te 
gast bij de familie Slot en gaan in gesprek over de 
rol van de boer in dit gebied. Ik heb het heugelijke 
nieuws dat de koning mee komt praten.” Daar sta 
ik dan: ongeschoren in spijkerbroek en gympen. Ik 
kijk Bertus aan en hij begint te lachen. “Jij wist hier 
van,” zeg ik.

Daar kwam een dikke verlengde auto aan en de 
koning stapt uit. Handen schudden doen we niet 
maar wel een box en “Hallo, Eric Lamers.”
De commissaris van de koning nam het woord en 
verteld dat ze eerst een rondje over de boerderij 
zouden maken en daarna naar binnen kwamen. 

Wij als tafelgenoten, dus: burgemeester, hoge 
ambtenaar provincie Overijssel, commissaris 
van de koning, de plaatselijke boswachter en 
ik werden verzocht al plaats te nemen aan de 
tafel. Prachtig in het achterhuis van de boerderij 
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gelegen, bevindt zich de gezellige kantine/speel 
/knutselplaats met in het midden een tafel met 
mooi rood wit geblokt tafelkleed. Lekkere zelfge-
bakken cake en koffiekopjes zonder oor. Op tafel 
staan naambordjes. Ik neem plaats bij mijn naam 
‘Eric Lamers De Schutkooi’. Ik kijk eens rond en 
zie pal voor mijn neus aan de andere kant van de 
tafel een stoel staan zonder naamkaartje erbij. 
“Ik denk het zal toch niet…” Ik denk aan moeder, 
die is erg koninggezind. Snel even moeder een 
berichtje sturen: “Je zult het niet geloven maar ik 
drink vanmiddag een bakkie koffie met de koning!” 
Na een halfuurtje komt Bertus met zijn vader en de 
koning binnen. 
De koning gaat inderdaad op de plek zitten waar 
geen kaartje stond. “Dat had ik vanmorgen niet 
gedacht, dat ik vandaag met de koning een kopje 
koffie zou drinken.” zei ik tegen de koning. Ik kon 
mijn mond nog net dichthouden en niet te zeggen 
dat hij de voeten onder de stoel moest houden. 
De commissaris leidde het gesprek, veelal ging 
het over de bedrijven in deze streek. “En hoe 
gaat dat in Brabant?” vroeg me de Koning. “Kent 
u de Maasheggen?” was mijn eerste antwoord. 
“Jazeker.” Ik legde onze bedrijfsvoering in een 
notendop uit en de maatschappelijke functie die 
we naast de boerderij uitvoeren. Een geïnteres-
seerde koning met het hart op de juiste plaats voor 
de Nederlandse hardwerkende boer, zo kwam de 
koning op mij over.

Na afloop kwam opa en oma Slot nog even 
binnen, de grondleggers van de boerderij waar we 
waren. Ze waren gisteren 60 jaar getrouwd. De 
burgemeesters deed geen bezoekjes meer aan 60 
jarige huwelijken want dat waren er inmiddels zo’n 
200 per jaar geworden binnen de gemeente. Hoe 
mooi is het dan als de koning het even kan doen.
Buiten namen we afscheid, de koning bedankte 
de familie Slot en liep naar zijn auto. Ik dacht het is 
nu of nooit. “Nou hebben we in de Schutkooi een 
hele mooie schouw, daar zouden wij twee goed op 
passen,” zei ik. “Kom maar gauw dan.” En de foto 
was een feit.

Een ongelofelijke en prachtige ervaring! 
Bertus je had me tuk maar meer dan dank. Hij 
bedankte me met: “Eric. je hebt ons bedrijf 
geweldig omschreven en daarmee gezegd dat 
boeren onmisbaar zijn, ook als het gaat om 
natuuronderhoud.”

ALLERZIELENVIERING

Zondag 7 november vieren wij in onze Parochie 
ALLERZIELEN. Tijdens deze viering worden 
onze overleden parochianen van het afgelopen 
jaar speciaal herdacht .

De viering begint om 15.00 uur in de Mariakapel 
onder de toren.

Na deze plechtigheid brengen we een bezoek 
aan het Kerkhof.

De overledenen uit onze Parochie van het 
voorbije jaar zijn.

Jan Ewals

Christien Jans - de Groot

Truus Gerrits

Sjen Frederix

Huub Camps

Marietje Wijnhoven - Pennings

Annie Deenen - Bruijsten

Fien Jenniskens - van Bracht

John de Wijs

Kees Kostermans

Riet Cremers - Gooren

Trudie Hendriks - Bouten

Liturgiegroep
VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Kandidaat burgemeesters en 
boeren bruidspaar bekend! 

Op zaterdagmiddag 9 oktober was burgemeester 
Van Soest in Groeningen voor zijn afscheidstour. 
Na een mooie middag waar o.a. het gilde een 
serenade bracht en het Groenings Koor een 
optreden verzorgde was het rond 19.00 uur tijd om 
afscheid te nemen. 

 
 
Kandidaat burgemeesters en boeren 
bruidspaar bekend!  
Op zaterdagmiddag 9 oktober was burgemeester 
Van Soest in Groeningen voor zijn afscheidstour. 
Na een mooie middag waar o.a. het gilde een 
serenade bracht en het Groenings Koor een 
optreden verzorgde was het rond 19.00 uur tijd om 
afscheid te nemen.  
De dorpsraad bood, namens de inwoners van 
Groeningen, een kado aan waarna Tonnie, de 
burgemeester van Bèèk en Gruuninge, het woord 
kreeg om zijn opvolgers bekend te maken en 
daarmee burgemeester Van Soest liet zien dat hij  
met een gerust hart met pensioen kon gaan: voor 
Gruuninge en Bèèk is goede opvolging 
gegarandeerd!  
 
De nieuwe kandidaat burgemeesters zijn Moniek 
Drost- Theunissen en Rik Geurts! Om hen de fijne 
kneepjes van het vak bij te brengen zal 
burgemeester Tonnie met hen de dorpen in trekken 
om kun kandidaatschap kenbaar te maken en ze 
voor te bereiden op hun taak als Burgemeester van 
Bèèk en Gruuninge.  
 
Rond 20.30 uur was het zover: het kersverse boeren 
bruidspaar stond te popelen om zich bekend te 
maken!  
Alle aandacht van het publiek was op het podium 
gericht. Het gordijn hing klaar en met volgspot en 
tromgeroffel kwam... van achter uit het café het 
boeren bruidspaar, met muziek, in polonaise 
gevolgd door familie, naar voren: 
 
Sabine uut Mersele van Schoenmakers van de kiepe 
en muziek uut ut Zagewettersriek. 
 
En 
 
Ton van alles ovver veiligheid van Simons uut beek 
noord naor kneuterboerke in Gruuninge zuid 
 
* foto plaatsen (staat in dezelfde map) 
 
Enthousiast werden ze onthaald door iedereen die in 
De Zandpoort aanwezig was. Het net verloofde stel 
kwam kort op het podium om zich voor te stellen en 

daarna felicitaties in ontvangst te nemen en verder 
te feesten tot sluitingstijd om daarna het feestje 
elders door te vieren.  
Als deze avond, waarbij de carnavalsvereniging na 
lange tijd geen feestjes gehad te hebben ook van de 
partij was, een voorbode is voor de rest van de 
carnaval, dan komt dat helemaal goed dit seizoen!  
En nu afwachten wie op 5 november als jeugd 
prins(es) uit zal komen en wie de jubileum prins 
wordt (14 november).  
 
De komende tijd zullen de Kandidaat 
Burgemeesters er geregeld op uit trekken om jullie 
te overtuigen om op carnavalsdinsdag op hen te 
komen stemmen.  
Op naar een mooi jubileum carnavals seizoen!  
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hij  met een gerust hart met pensioen kon gaan: 
voor Gruuninge en Bèèk is goede opvolging 
gegarandeerd! 

De nieuwe kandidaat burgemeesters zijn Moniek 
Drost- Theunissen en Rik Geurts! Om hen de fijne 
kneepjes van het vak bij te brengen zal burge-
meester Tonnie met hen de dorpen in trekken om 
kun kandidaatschap kenbaar te maken en ze voor 
te bereiden op hun taak als Burgemeester van 
Bèèk en Gruuninge. 

Rond 20.30 uur was het zover: het kersverse 
boeren bruidspaar stond te popelen om zich 
bekend te maken! 
Alle aandacht van het publiek was op het podium 
gericht. Het gordijn hing klaar en met volgspot 
en tromgeroffel kwam... van achter uit het café 
het boeren bruidspaar, met muziek, in polonaise 
gevolgd door familie, naar voren:

Sabine uut Mersele van Schoenmakers van de 
kiepe en muziek uut ut Zagewettersriek.

En

Ton van alles ovver veiligheid van Simons uut beek 
noord naor kneuterboerke in Gruuninge zuid

Enthousiast werden ze onthaald door iedereen die 
in De Zandpoort aanwezig was. Het net verloofde 
stel kwam kort op het podium om zich voor te 
stellen en daarna felicitaties in ontvangst te nemen 
en verder te feesten tot sluitingstijd om daarna het 
feestje elders door te vieren. 
Als deze avond, waarbij de carnavalsvereniging na 
lange tijd geen feestjes gehad te hebben ook van 
de partij was, een voorbode is voor de rest van de 
carnaval, dan komt dat helemaal goed dit seizoen! 
En nu afwachten wie op 5 november als jeugd 
prins(es) uit zal komen en wie de jubileum prins 
wordt (14 november). 

De komende tijd zullen de Kandidaat 
Burgemeesters er geregeld op uit trekken om jullie 
te overtuigen om op carnavalsdinsdag op hen te 
komen stemmen. 
Op naar een mooi jubileum carnavals seizoen! 

Zaterdag 2 oktober vierde KBO Vierlingsbeek 
Groeningen de dag van de ouderen in het 
Joffershof.
Voor deze middag zag het Joffershof er uit als 
een gezellige Bayerischer Festzelt, compleet met 
biertonnen, vlaggen en koebellen. De senioren 
werden ontvangen met koffie en Schwarzwalder 
kirschtaart. Ook was er gezorgd voor originele 
Tiroler muziek, een band van vier personen die de 
stemming er zeer goed in wist te brengen. Tevens 
werden de KBO kampioenschappen houtzagen, 
spijkerslaan en niet te vergeten de kampioen-
schappen jodelen gehouden waar alle bezoekers 
hun best deden om deze bokaal te winnen. Ook 
gingen de broodjes bockworst met zuurkool en 
schinken, plus de drankjes er goed in zoals het 
hoort op een echt Oktoberfest. Wij als bestuur 
kunnen terug zien op een zeer geslaagde middag 
mede door de bijdrage van de vrijwilligers van het 
Joffershof die steeds voor ons klaar staan. 
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KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 22 oktober en 5 november Aanvang: 13.45 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 13.30 - 15.30 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
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
 in het Joffershof
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

FITNESS AAN DE GROTESTRAAT VOOR 
LEDEN KBO EN OUDEREN

Nu de maatregelen rondom corona versoe-
peld zijn, kunnen we weer starten met de 
fitnessgroepen bij Wouter van Dongen aan de 
Grotestraat.
Graag willen we inventariseren of er na zulke lange 

tijd weer interesse is om samen de spieren weer 
los te maken.
Wanneer we precies starten wordt met Wouter 
besproken nadat we weten hoeveel deelnemers 
we hebben per groep.
De actuele tijden zijn:
Woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag van 14.45 uur tot 15.45 uur
Eventueel vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 
uur.
U kunt bij Ineke van Bree laten weten of u wilt 
deelnemen aan 1 van deze groepen.
Dit kan via telefoonnummer: 0478-631872  
of kbo-vbeek-groen@outlook.com

OP STAP MET KBO VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

Op donderdag 28 oktober, tijdens de herfstva-
kantie, organiseert KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
een wandeltocht voor haar leden met de school-
jeugd en hun ouders/verzorgers.
Het doel van deze wandeling is: jong en oud 
samen op stap, gezellig samen praten over alle-
daagse zaken en samen bewegen.
KBO Vierlingsbeek/Groeningen nodigt iedereen uit 
om deel te nemen aan deze wandeltocht. Leuk, 
samen met opa en oma en/of papa en mama en 
leden van de KBO op stap.
Deze wandeltochten worden tijdens het komende 
schooljaar 6 keer georganiseerd tijdens de 
schoolvakanties! 
Het betreft steeds een wandeling van ongeveer 
5 tot 6 kilometer in en om Vierlingsbeek. Tijdens 
de wandeling zal een Groeter (een gids, die 
tijdens de wandeling vertelt over de historie van 
Vierlingsbeek) bij één van de plekken de historie 
daarvan vertellen. De eerste wandeling voert ons 
naar de Kapel aan de Weerd. 
Het vertrek is om 13.30 uur vanaf gemeenschaps-
huis Joffershof, Laurentiusstraat 2, Vierlingsbeek. 
Alle deelnemers, zowel jong als oud, zullen 
gedurende de wandeling, een veiligheidshesje 
dragen. Bij terugkomst in gemeenschapshuis 
Joffershof krijgen alle deelnemers gratis een 
consumptie van de KBO.

Het aanmelden voor deze wandeling graag bij Jos 
van Boekel, Hulder 6. tel: 0478-631839.  
Email: josenwilmavb6@gmail.com 
Bij Jos kun je ook voor meer informatie terecht. 
Tot donderdag 28 oktober. 

Appels voor het goede doel.

Elke winter wordt de laatste hoogstamboomgaard 
van Vierlingsbeek gesnoeid door een groep vrij-
willigers onder leiding van bekwaam IVN lid Ben 
Bloemberg. Er staan enkele oude appel-en peren-
rassen in zoals de Notarisappel, de Zwijndrechtse 
wijnpeer en de Winterjan. Afgelopen week hebben 
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we appels en peren geoogst. Omdat de bomen 
nog behoorlijk vol hingen kwamen we op het idee 
om dit fruit te verkopen. De eigenaresse Jeanne  
Jacobs was meteen enthousiast en bood haar 
medewerking aan.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het 
project van onze oud dorpsgenoot Ruud Ewals 
in Mozambique. Zie vorige Globaal.  Zondag j.l. 
hebben we al een deel verkocht in ons kraampje 
in Concordia ter gelegenheid van Streek + 
Verbeeten. Als er meer liefhebbers zijn kunt U zich 
telefonisch, via Whatsapp of mail melden en uw 
bestelling doorgeven. Deze zal thuis afgegeven 
worden.
Het betreft onbespoten appels ( goudrenet ) 
die prima geschikt zijn voor appeltaarten en 
appelmoes. Ook hebben we nog stoofperen in de 
aanbieding. Zowel de appels als de peren kunnen 
een paar maanden op een koele plek bewaard 
worden. B.v. buiten onder een afdak.
Het fruit zal aangeboden worden in zakken van 
ongeveer 1 kilo voor de prijs van € 2,00.

Namens alle vrijwilligers:
Jeanne, Annette, Margreet, Elly, Ruud, Ben, Geert, 
Rein.
06-28578247 
Reinverhoeven@gmail.com 

“ Det schilt ‘nen hoop!”

Onlangs hebben we weer een hondenkakbak 
geplaatst op de hoek Hulder/Achter de Vlasakker. 
Het is inmiddels de negende! Vele hondenbezitters 
maken er consequent gebruik van. Daar worden 
we heel blij van. Dankzij een team van vijf baasjes 
die de zakken regelmatig ophalen en de gemeente 
die deze dan weer afvoert!

Karin Hawinkels, José Brouwers, Gerri Baltissen, 
Judith Rouwens, Bob Verdijk en Wim Geurts: 
namens de gemeenschap hartelijk dank!
En natuurlijk moeten we onze timmerman Rinus 
Thijssen niet vergeten. Die ziet telkens weer kans 
om van gebruikte materialen een nieuwe bak te 
maken!
Dit project wordt financieel ondersteund door onze 
dorpsraad.

Rein Verhoeven

INGEZONDEN BRIEF
(Naam is bekend bij de redactie)

Hallo, het is weer eind van het jaar, helaas zijn de 
knallen van vuurwerk weer goed hoorbaar. En 
dat in het begin van oktober, er is zelfs ooit al in 
september begonnen met het vuurwerk. Wordt 
er eigenlijk wel beseft dat dit erg vervelend en 
stressvol is, zowel voor mens als dier? Mensen die 
's avonds hun rondje niet meer durven te lopen@ 
Daar er de kans bestaat dat er dicht bij hen in de 
buurt uit het niets een flinke knal komt! Of mensen 
thuis bang op de bank zitten, daar er langs hun 
huis flink geknald wordt. En dan alleen zijn. Baasjes 
die hun honden uitlaten en getraumatiseerde 
honden kunnen krijgen. Laat staan de andere 
beesten die er ook last van hebben.. Stel je voor, 
je bent zelf ergens bang voor, en je moet dan bijna 
4 maanden in je angst zitten. Dat is toch niet vol 
te houden! Kunnen we niet samen mooi en rustig 
naar het nieuwe jaar toe gaan? Zodat iedereen hier 
relaxt naar toe kan leven met hun wandelingetje, of 
hun blije viervoeter of op welke manier ook. Zodat 
het weer net als jaren geleden wordt, het vuurwerk 
voor het nieuwe jaar inluiden. Dat was leuk! Nu lijkt 
het wel oorlog. Het is een fijn dorp, kunnen we hier 
ook begrip voor hebben, zodat het voor iedereen 
fijn blijft in deze tijd. Zonder dat er straks misschien 
dingen gebeuren waar men spijt van krijgt. 
En dat we samen kunnen laten zien dat het ook 
anders kan. En in een rustig dorp samen naar 2022 
gaan. 

ZOATERDAGOAVOND
18 DECEMBER GUT UT GEBEUREN!!!!!

WAT? 
ZULDE ZEGGEN

NOU, WE VERTELLEN NOG NIE  
ALLES MAR HOU IN IEDER 

GEVAL DIZZE OAVOND VRIJ.
BINNENKORT HEURDE MEER.
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Update Durpshuus:  
‘We komen hier samen uit!’

Tijdens de laatste raadsvergadering van de 
gemeente Boxmeer op donderdag 14 oktober 
2021 is besloten om op dit moment geen krediet 
te verstrekken voor het nieuwe Durpshuus.
De gevraagde investeringsbijdrage is volgens 
de gemeenteraad te hoog, ze willen ook niet 
bijdragen om de exploitatie sluitend te maken en 
er zijn volgens hen nog teveel open eindjes.
De 6 insprekers tijdens de commissievergade-
ring en gemeenteraadsvergadering hebben de 
gemeenteraad zeker doen inzien dat de nood 
hoog is voor Vierlingsbeek en Groeningen. Ze 
gunnen Vierlingsbeek/Groeningen een toekomst-
bestendig MFA maar…… de gemeenteraad wil er 
nu niet het gevraagde bedrag in investeren.
Er werd op het laatste moment door de coali-
tiepartijen (Team Lokaal en Team CDA) een 
amendement ingediend om o.a. alsnog de 
keuze te maken om het Joffershof dan maar 
te verbouwen. Dit voorstel werd snel door de 
oppositie afgeschoten omdat het procedureel 
onprofessioneel, inhoudelijk slecht voorbereid, 
niet onderbouwd, en totaal tegenstrijdig was met 
het eerdere uitgangspunt om het toekomstige 
Durpshuus in de Laurentiuskerk te huisvesten.

Tweespalt in het dorp
De wethouder en ook de sprekers van de coali-
tiepartijen constateerden dat er een tweespalt in 
het dorp is. Dit concluderen zij vanuit de brieven/
emails/telefoontjes die zij ontvangen hebben 
van dorpsgenoten. De dorpsraad en kerngroep 
Durpshuus stellen het erg op prijs dat derge-
lijke berichten ook met hen gedeeld worden. Dan 
is een oplossing en antwoord rechtstreeks te 
geven. ‘Beter met iemand praten dan over iemand 
praten’.
Deze brieven (en de hoeveelheid ervan) zijn (nog) 
niet openbaar, wat ons overigens wel bevreemdt. 
Dit te meer omdat deze brieven door de coali-
tiepartijen en door de wethouder prominent 
aangehaald worden als belangrijk punt in hun 
overweging niet met ons verzoek akkoord te gaan. 
Hoezo is er dan sprake van transparantie? 
Suggestieve opmerkingen die her en der gemaakt 
worden dat er vanuit de dorpsraad/kerngroep 
niet gesproken zou zijn met het bestuur van de 
KBO willen we hierbij ook tegenspreken. Deze 
gesprekken zijn wel degelijk gevoerd. Zoals met 
alle verenigingen en mogelijke gebruikers is 
gesproken. Van alle verenigingen dus ook van 

KBO is bekend wat de wensen zijn. De concrete 
invulling hiervan vindt plaats nadat de gemeente 
middels het toekennen van subsidie groen licht 
heeft gegeven. 

Het besluit van de Gemeenteraad
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad alle eerdere 
voorstellen van tafel geveegd en besloten dat de 
Laurentiuskerk verbouwen tot een multifunctio-
nele accommodatie geen gelopen race is. De raad 
heeft besloten dat wethouder Hendriks samen 
met voor- en tegenstanders onder leiding van een 
deskundige en neutrale gespreksleider snel op 
zoek gaat naar een oplossing, zodat er alsnog een 
voldragen plan op tafel komt dat de goedkeuring 
van de raad heeft. Wat er ook uit zal komen, de 
nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk zal 
hierover de beslissing gaan nemen. 

Wij gaan hier als dorp(en) samen  
uitkomen! 
Wij gaan er vooralsnog van uit dat we met zijn 
allen op de goede en gedragen weg bezig zijn. 
De afgelopen week is in 3 dagen een online peti-
tieverklaring ‘Zeg Ja tegen het Durpshuus’ door 
534 mensen ondertekend en tijdens de gemeente-
raadsvergadering overhandigd aan burgemeester 
van Soest. Daarnaast zijn er 39 intentieverkla-
ringen ondertekend door verenigingen die gebruik 
willen maken van het toekomstige Durpshuus. 
Er zijn verenigingen die er dagelijks zullen gaan 
toeven. Andere verenigingen komen enkele keren 
per week, andere maandelijks en bepaalde grote 
activiteiten zullen jaarlijks plaatsvinden. Qua finan-
ciële dekking zijn er weer nieuwe en positieve 
ontwikkelingen. Wel zullen we als hele gemeen-
schap moeten aantonen dat de beste optie 
voor een toekomstige gemeenschapsvoorzie-
ning de kerk is. Samen gaan we hier uit komen!

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

Voor vragen, reacties, inspreekteksten 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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De Keieschieters kijken uit naar de viering van 
hun jubileum. De carnavalsvereniging uit de 
Maasdorpen Vierlingsbeek en Groeningen heeft 
een gevarieerd programma in elkaar getimmerd 
om haar 6x-11jarig bestaan te vieren, met als een 
van de hoogtepunten de Grandioze Feestavond op 
zaterdag 27 november in het tot carnavalsfeest-
tempel omgebouwde Zalencentrum Concordia, 
met optredens van carnavalscracks als Bjorn & 
Mieke, Wir sind Spitze! en DJ Jan Smit. 

Vanwege de coronapandemie werd ook 
de jubileumviering van De Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen met een jaar uitgesteld, 
vertelt secretaris Rob van Berlo. “Vandaar ook dat 
we er nu extra veel zin in hebben en er al onze 
energie in gaan leggen. We gaan er een prachtig 
jubileumseizoen van maken, met een aantal extra 
activiteiten. In de afgelopen maanden zijn allerlei 
commissies, ondanks alle onzekerheden rondom 
het virus, met ons jubileum bezig geweest. Zij 
verdienen voor hun inzet een dikke pluim, net 
als onze sponsoren. We zijn erg blij dat we deze 
mijlpaal, binnen de geldende coronarichtlijnen, 
samen met hen en met alle andere carnavals-
vierders binnenkort toch kunnen vieren.” Met 
een lach: “Ja, het dak gaat er zeker af, want een 
feestje bouwen, dat kunnen ze in Vierlingsbeek en 
Groeningen wel.”

De Grandioze Feestavond is een muziekfes-
tijn voor jong en oud, voor iedereen die zin 
heeft in een heerlijk carnavalsavondje uit. Maar 
de jubileumviering start al eerder, zelfs al voor 
het officiële startschot op 11 november (de 
elfde van de elfde), met het jeugdprins(essen)
bal op vrijdag 5 november. Die avond wordt de 

Carnavalsvereniging De Keieschieters maakt zich op voor 6x11-jarig jubileum 
“Het dak gaat eraf”

nieuwe jeugdprins of prinses met zijn of haar 
adjudant(en) van De Keieschieters gepresenteerd 
als opvolger van scheidend jeugdhoogheid Rik I 
(Thijssen) en zijn adjudant Stijn Derkx. Op zondag 
14 november tijdens de jubileumreceptie wordt 
vervolgens de jubileumprins met zijn adjudant aan 
het publiek gepresenteerd, als opvolger van prins 
Paul II (Deenen) en zijn adjudant René Derkx. Het 
programma wordt vervolgd door de jubileumre-
unie op vrijdag 19 november, het BCL Treffen in 
Roermond op zondag 21 november, de Grandioze 
Feestavond op zaterdag 27 november en de jeugd-
sleuteloverdracht op zondag 28 november. 
Ook voorzitter Thijs Willems heeft ‘heel erg zin in 
het komende jubileumseizoen’. “Dit is het feest der 
zotheid, van de zelfrelativering die zó hard nodig is 
om alles in het leven even anders te bekijken. Humor 
en zelfrelativering maken het leven makkelijker. Dat 
samen beleven, dat is vooral wat we hebben gemist 
het afgelopen carnavalsseizoen. Dat realiseerde ik 
me vorig jaar al tijdens het hijsen van de vlag. Maar 
dat gaan we het komende seizoen dubbel en dwars 
goedmaken. Ik nodig iedereen uit om het 6x11-jarig 
jubileum samen met ons te komen vieren. Alaaf!”

Het programma in 2022:
Zaterdag 15 januari liedjesavond (Concordia), 
zaterdag 22 januari rondbrengen carnavalskrant, 
woensdag 26 januari kaartverkoop pronkzitting 
(Concordia), zaterdag 5 februari prinsenreceptie 
(Concordia), zondag 13 februari jeugdpronkzit-
ting (Concordia), vrijdag 18 februari zittingsavond 
(Concordia) en zaterdag 19 februari zittingsavond 
(Concordia). 

Kijk voor meer informatie over het programma 

Foto: Geert Evers. 
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op de website www.dekeieschieters.nl Kaarten 
voor de Grandioze Feestavond zijn 
verkrijgbaar via  
www.dekeieschieters.nl 

Deze foto is al eens eerder geplaatst en niet 
herkend. Misschien deze keer wel?  

Het nummer is A20343.

De foto hieronder is nr A18236.  

Waarschijnlijk in Overloon. Een boerderij die wij 
niet herkennen. U misschien wel. Laat het ons 
weten zodat we de foto kunnen benoemen.

Op vrijdagmiddag zaten Jan Hendriks en Lucy 
Kusters in de bieb om vragen te beantwoorden 
en foto’s te bekijken. Totdat corona roet in het 
eten gooide. Nu het weer kan en mag pakken 
zij dit weer op en zijn op de vrijdagmiddag in de 
bieb vanaf 14.30 tot rond half 5. Hebt u foto’s die 
we mogen scannen om op de site van de Oude 
Schoenendoos te zetten, kom ermee en u krijgt de 
foto meteen mee nadat hij is gescand. Zo worden 
we steeds meer geïnformeerd over de geschie-
denis van de oude gemeente Vierlingsbeek. Ook 
mensen uit de andere dorpen zijn welkom. U vindt 
ons op het Vrijthof waar de bieb gevestigd is.

Ik wens u succes met de speurtocht naar de 
herkomst van de foto’s.

Denkt u ook aan ons bij de acties 
van Plus Verbeeten en de Rabobank 
clubactie?

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Extra judo les! 

We zijn erg blij dat we weer een aantal nieuwe 
judoka’s hebben mogen begroeten om samen te 
werken aan een positieve gezondheid en persoon-
lijke ontwikkeling. De judo technieken gebruiken 
we als middel om zowel fysiek als mentaal sterker 
te worden.

Vanaf 19 oktober kunnen we zelfs een 2e groep 
starten op dinsdagavond.
- 18.00 uur judoka’s t/m 8 jaar.
- 19.00 uur judoka’s vanaf 9 jaar.
Mocht er een vraag zijn over de indeling, dan kan 
deze altijd bij het bestuur of de trainer gesteld 
worden.

Wil je zelf een keer mee komen trainen, meld je 
dan nu aan via:
https://www.judo-vierlingsbeek.
nl/voorwaarden-lidmaatschap/
aanmelden-proeflessen/

Met sportieve groet,
Bestuur judovereniging Randori

VVV trekt de stekker eruit…..of 
toch nie…

Mooi geweest.

Na waarschijnlijk ongeveer 12 seizoenen 
vinden wij het mooi geweest. Wij zijn VVV - 
Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek -  dus. Geboren 
toen de kerstverlichting van ons dorp bestond 
uit een scheve kerstboom, waarin bovenin 
een verlichte slinger hing. Deze stond op het 
Vrijhofplein. Een oproep in de globaal was 
voldoende om met enthousiaste vrijwilligers 
daar iets aan te gaan verbeteren.
De eerste boom haalde we uit het Duivenbosbos 
bij Overloon, bij het transport hebben we de 
weg naar Vierlingsbeek geveegd, met de uitste-
kende takken. Gebruik mogen maken van de buis 
die midden in het grasveld voor concordia zit. 
Gesponsorde verlichting. Tweede jaar gebogen V-s 
tussen de bomen. Derde jaar een extra investering 
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middels een dorpensubsidie van de gemeente om 
de bomen rondom het Vrijthof te verlichten. Jaren 
beestachtig kou geleden, maar vele warme compli-
menten mogen ontvangen. Iets organiseren voor dit 
dorp is dankbaar werk, en ging ons gemakkelijk af. 
Rolsteiger van Creemers, ijzer en hoogwerker van 
Theunissen, materieel van Boomwereld, Bardoel 
en van Dijk, materiaal van Evers en niet te vergeten 
opslag en lekkere hapjes van de Plus. Zeker fam. 
Ebbers die met verreiker en ander hulpmaterieel ons 
jaren ondersteunde, mogen we niet vergeten. Van 
Dieten met kraan, bij de grootste boom die pas na 
twee uur aanpunten in het gat paste, is waardevol 
geweest. Dat maakte het niet alleen makkelijk, 
maar betaalbaar voor ons als dorp. Toch gaan we 
stoppen. Enigszins onverantwoord hoogwerken op 
onze leeftijd willen en kunnen we niet meer. Dus 
vandaar deze oproep aan stoere personen die van 
regelen en aanpakken weten. Stoere personen die 
er voor gaan om het Vierlingsbeekse Vrijthof in de 
donkerste dagen van het jaar en vooral rondom de 
kerstdagen, weer vrolijk weten te maken.

Ja het kost je 2 á 3 zaterdagmorgen en ja…je bent 
niet van suiker. Maar als club van ± 6 personen is 
het geweldig om te doen. Gezellig en met voldoe-
ning zeker gezien de warme reacties.

Mooi geweest dus, hopelijk zijn er jongere enthou-
siaste dorpsgenoten die dit natuurlijk met eigen 
ideeën willen overnemen. Uiteraard sta je niet met 
lege handen want wij willen alle in en outs zeker het 
eerste jaar begeleiden.

Namens de werkgroep VVV:  Bert Linders, Erik van 
de Hagen, Joop Verbeeten, Hans Hendriks, Koen 
Klaassen, René Schaeffers en Stan Hendriks.

TOEKOMST……..

Onze durpkes Bêk en Gruuninge hebben 
TOEKOMST nodig, dat betekent dat je een 
langere tijds visie moet hebben en dat is meer als 
10 jaar verder. TOEKOMST betekent ook dromen, 
durven en doen. TOEKOMST betekent dat je 
kinderen, je kleinkinderen maar ook je achterklein-
kinderen het fijn vinden om in onze moje durpkes 
te blijven wonen. TOEKOMST betekent ook dat ze 
de mogelijkheid hebben om er te kunnen blijven 
wonen. TOEKOMST vraagt om leefbaarheid, 
TOEKOMST vraagt om visie.

Bij de TOEKOMST, denk ik aan vroeger en aan 
mijn vader. Mijn vader heeft zijn kinderen en zijn 
kleinkinderen niet zien opgroeien maar had wel 
een TOEKOMST visie. Hij was een gemeen-
schapsmens, dat is me wel duidelijk geworden in 
al de jaren dat mensen mij over hem vertelden. 
Mijn vader wist dat de TOEKOMST van onze 
durpkes betekende: leefbaarheid. Hij wist dat het 
dorp leefbaar zou moeten zijn voor jong en oud. 
Mijn vader was ook een vastbijtertje zoals ik dat 
ben en kon totaal niet tegen onrecht, ook dat heb 
ik van hem. Mijn vader zag de mogelijkheden en 
niet de onmogelijkheden en wist van aanpakken.

Hij zag dat jong en oud samen moesten kunnen 
leven, samen met andere doorbijters heeft hij 
destijds gestreden voor het toenmalige gemeen-
schapshuis. Samen hebben ze voor die tijd een 
gemeenschapshuis gerealiseerd, met de biblio-
theek in het hart van het gebouw en met de 
jongerensoos verbonden. Hij gaf mij én mijn 
kinderen een TOEKOMST, helaas heeft hij dat 
niet zelf kunnen ervaren. Maar wat ben ik trots 
echt trots als ik naar deze foto kijk en de verhalen 
erover hoor. Hij wist ook dat er inkomsten moesten 
komen en samen met zijn kompanen maakte ze 
het mogelijk dat de oliebollenactie werd opgezet. 
Zij wisten wat het was om naar de TOEKOMST te 
kijken met een geweldige visie. De oliebollenactie 
maken mijn kinderen nu ook nog mee en ook zij 
plukken daar de vruchten van.

Nu staan we in onze durpkes weer voor de 
TOEKOMST, de TOEKOMST voor onze kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Ik wil dat zei later 
ook kunnen zeggen, ons mam stond voor onze 
TOEKOMST en heeft zich daar met heel haar hart 
en ziel voor ingezet. Ik wil dat als ik bij de hemel-
poort aankom tegen mijn vader kan zeggen, kijk 
pap onze moje durpkes hebben nog steeds een 
TOEKOMST.

Daarom begrijp ik het echt niet dat er nu enkele 
dorpsgenoten alleen maar denken aan NU en zich 
er een missie van hebben gemaakt om daar hun 
levenswerk van te maken. Oké NU en voor hun is 
10 jaar verder voldoende, maar dat betekent dat 



12

OPROEP voor  
DORPS-KERSTBOOM 

OPROEP: De werkgroep VVV (Vrolijk Vrijthof 
Vierlingsbeek is nog op zoek naar een grote 
kerstboom voor bij het Vrijthof voor de komende 
kerst. Heeft u of weet u iemand die een schitte-
rende grote-hoge-vrijstaande dennenboom (type 
spar) heeft staan, maximale omtrek 100 cm, 
en er van af wil, spreek dan een van de onder-
staande werkgroepleden aan of een van de 
bestuursleden van de Dorpsraad Vierlingsbeek.
Namens de werkgroep VVV: Bert Linders, Erik van 
de Hagen, Joop Verbeeten, Hans Hendriks, Koen 
Klaassen, Rene Schaeffers, Stan Hendriks.

Dit weekend presenteerde het CDA Land van 
Cuijk haar verkiezingsprogramma SAMEN AAN 
DE SLAG. Het #CDATeam Land van Cuijk staat 
klaar om aan de slag te gaan. En daar hoort 
iedereen bij! 

we onze kinderen met een probleem opzadelen 
want over 10 jaar staan zij weer voor een enorme 
opgave. Begrijp me niet verkeerd, ik weet als geen 
ander wat het betekent om in een bestuur zitting 
te hebben en dat hier veel vrije tijd in gaat zitten. 
Maar ik weet ook dat je als goed bestuurder je 
achterban duidelijk en eerlijk moet informeren. 
Dat betekent niet dat je roept dat je kopje koffie 
duurder zal worden en dat er voor jou geen plek 
meer zal zijn, dit is stemmingmakerij want dat is 
echt totaal echt gewoon totaal onzin.

Dat kopje koffie of de biljartmogelijkheden…….
eerlijk? Ik weet zeker dat we daar wel uitkomen, 
er zijn zoveel mogelijkheden te verzinnen. Maar 
stel je eens voor: Het is kermis en je kunt heerlijk 
in het midden van dit jaarlijkse evenement er ook 
deel van uit maken. Je kleinkinderen komen dan 
even naar je toe, je ziet hoeveel plezier ze hebben. 
Ze komen met een oliebol naar je toe en jij zit er 
middenin en dat kan makkelijk omdat hier ruimte 
voor is ingericht. 

Nee wij senioren zijn dan niet ver weg geduwd van 
waar het zich afspeelt, maar heerlijk bij je klein- 
en achterkleinkinderen. Wil je als senior niet daar 
zijn waar het gebeurt. Ik ben er trots op dat mijn 
kinderen het fijn vinden dat wij ook plezier hebben 
en dat wij zien hoe fijn ze het hebben. Ze vinden 
het fijn dat we dan zien en dat we daar zijn waar 
het allemaal gebeurt en niet ergens ver weg van 
daar waar het gebeurt.

Het Joffershof kan ons daar niet in voorzien, in 
het Joffershof zit je ver weg van daar waar het 
gebeurt. Het Joffershof is een oud gebouw en 
kan nooit dat worden waar Vierlingsbeek en 
Groeningen behoefte aan hebben. Daar komt nog 
bij dat de buurt zich heeft uitgesproken, ze zitten 
niet te zitten wachten op alles wat een goed MFA 
met zich meebrengt. Een MFA want het betekent 
overlast in een te kleine ruimte en nee anders dat 
als er nu gesuggereerd wordt, de buurt is niet 
ingelicht. Dat betekent ook dat er juridische proce-
dures komen en dat de verbouwing nog lang op 
zich zal laten wachten en dat het er waarschijnlijk 
ook niet van zal komen omdat het niet haalbaar zal 
zijn en de klachten gegrond.

Gisteren werd het koffertje van 1 miljoen voor 
onze neus dichtgeklapt en ik ben nog nooit zo blij 
geweest. Wat een vertoning was dat tijdens de 
raadsvergadering, wat was dat een slecht bestuur. 
Gisteren avond tijdens raadsvergadering was het 
perfecte voorbeeld van achterkamertjespolitiek 
dat niemand verder zou brengen en er alleen maar 
verliezers zou brengen.

Ik spreek de hoop uit dat dit gekonkel nu stopt, 
dat de neuzen naar de TOEKOMST gericht gaan 
worden. Wat wij nodig hebben is TOEKOMST met 
een visie voor minstens 30 jaar. De TOEKOMST 

stopt niet als ik aan de hemelpoort sta. Nee mijn 
TOEKOMST zijn mijn kinderen en hun TOEKOMST. 
Voor dat ik hier moet gaan wil ik graag weten dat 
er een TOEKOMST is voor iedereen in onze twee 
moje durpkes en dat jong en oud samen kunnen 
leven en wonen.

Marion Reefs-Fransen
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Dorpsraad Groeningen doet mee 
aan de Rabo ClubSupport
Wij gaan voor een geweldig mooie Groene 
Buiten Speeltuin in Groeningen!

Leden van Rabobank Land van Cuijk & 
Maasduinen brengen via de Rabo App of Rabo 
Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem 
uit op de deelnemers die zij een warm hart toe 
dragen. 

Steun met uw stem Dorpsraad Groeningen 
en help zo om deze geweldige speeltuin voor 
iedereen uit Groeningen, Vierlingsbeek en 
omgeving te realiseren!

Alvast heel hartelijk bedankt!
Dorpsraad Groeningen 

PILATES & XCORE IN 
VIERLINGSBEEK 

Sporten op muziek voor dames tussen de 
16 en 70 jaar. Het kan sinds ruim een jaar in 
Vierlingsbeek onder begeleiding van Monique 
Nabuurs en Milly Tjin.

Inmiddels bestaat 
Milly Fit groepsfit-
ness al meer dan een 
jaar in Vierlingsbeek 
en in korte tijd is het 
ledenaantal gestegen 
tot bijna 80 dames. 
Desalniettemin 
staat persoonlijke 
aandacht en betrok-
kenheid richting de 
leden hoog in het 
vaandel bij Monique 

In jouw straat, in jouw dorp of stad, daar is 
waar de gevolgen van klimaatverandering, 
corona en politieke beslissingen merkbaar 
zijn. Het #CDATeam werkt aan een nieuwe 
gemeente voor iedereen. Ook lokaal voor ieder 
dorp, voor iedere kern. Het is tijd om samen 
aan de slag te gaan.

De belangrijkste punten in ons verkiezingspro-
gramma zijn:

- Baas in eigen dorp; iedere kern in zijn  
 eigen kracht, 
- Ons thuis; een betaalbaar thuis voor  
 iedereen, 
- Kansrijk en vitaal platteland; een goei  
 leven in Ons Land van Cuijk
- Zorg voor elkaar; goede zorg, beschikbaar,  
 bereikbaar en betaalbaar
- Land van Cuijk onderneemt; steun onze  
 lokale ondernemers!
- Durf duurzaam; onze regio als motor voor  
 de wereld van morgen

Voor het uitgebreide verkiezingspro-
gramma en onze 50 TOP kandidaten 
op de kieslijst ga naar onze website 
www.CDALandvanCuijk.nl. 

Wat anderen belangrijk vinden voor de nieuwe 
gemeente horen we graag en we gaan graag met 
u in gesprek. Ontvangt u graag een programma? 
Laat het me weten dan gaan we dat regelen 
cdalvc@gmail.com 

Jan Stoffelen, Vierlingsbeek
gemeenteraadslid CDA Boxmeer
#samenaandeslag voor één Land van Cuijk! 
#stem24novemberLIJST1nummer28
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Nabuurs en Milly Tjin. “Dat iedereen zich op zijn 
gemak en thuis voelt bij onze club vinden we 
belangrijk”, aldus Milly. “We kennen iedereen 
persoonlijk bij naam en we zorgen ervoor dat 
iedereen gehoord en gezien wordt. Sporten moet 
vooral heel leuk zijn maar professionele, deskun-
dige begeleiding vinden wij even belangrijk. Die 
combinatie zorgt voor succes!”

Er was behoefte aan sporten op muziek in 
groepsverband, zo bleek. Ieder doet zijn eigen 
ding, maar toch doe je het samen. Vorige jaar 
startte Milly met 4 XCORE trainingen per week 
in Vierlingsbeek. Ondertussen telt het rooster 
wekelijks 6 XCORE trainingen. Het unieke van 
deze ultieme core training waarbij je een buis met 
granulaat gebruikt, is dat deze buiten gegeven 
wordt. “We zitten al zoveel binnen, het buiten 
sporten geeft een extra dimensie volgens de 
leden” zegt Milly. Wanneer het slecht weer is 
worden de trainingen sporadisch binnen in de zaal 
gegeven. 

Naast Milly verzorgt Monique Nabuurs inmiddels 
3 trainingen per week. 
“Ik ontvang in eenzelfde les deelnemers tussen de 
16 en 70 jaar. Die variatie is zo leuk aan onze trai-
ningen. Iedereen kan het zo fanatiek maken als 
men zelf wil. Het is écht voor iedereen geschikt!” 
zegt Monique enthousiast. “De dames blijven voor 
en na het sporten vaak nog even kletsen, in het 
dorp is het een sociale en gezellige aangelegen-
heid geworden.”

Om het aanbod compleet te maken biedt Milly 
sinds september Pilates lessen aan. Daar waar 
Xcore een energieke les is, maakt Pilates op een 
rustigere wijze de verbinding tussen lichaam en 
geest. 
Pilates is een body & mind-les waarbij ruimte 
is voor inspanning maar daarnaast ook voor 
ontspanning. Iets wat we allen zeer goed kunnen 
gebruiken in deze gehaaste samenleving. 
Doordat er bij Pilates op een zeer geconcen-
treerde en gecontroleerde manier wordt gewerkt 
aan onder andere een sterkere rug en bekkenbo-
demspieren wordt deze les veelvuldig aanbevolen 
door fysiotherapeuten en andere medische speci-
alisten. De pilateslessen worden binnen gegeven 
in de zaal op het Schootsveld in Vierlingsbeek. 

Wil jij eens mee komen doen? Meld je dan gerust 

Inmiddels zijn we weer opgestart met de acti-
viteiten van onze vereniging. Ondanks de 
regelgeving rondom corona werd de ledenver-
gadering in september goed bezocht. Na het 
officiële gedeelte kwam er een optreden van 
Turbo Toos en Super Stien met een hilarische 
paaldansact op leeftijd. 
Op 13 september stond er een informa-
tieve avond van Natalie Vossenberg van Fox 
Organizing op het programma. Als personal 
organiser kan ze mensen helpen om niet alleen 
je huis op orde te brengen, maar ook voor legio 
andere zaken zoals je administratie, je fotover-
zameling op je pc. Het was een leuke leerzame 
avond. 

Ook dit jaar is er weer de Rabo ClubSupport-
actie en steunt de Rabobank lokale clubs en 
verenigingen. Door online te stemmen bepalen 
de leden van de Rabobank de hoogte van het 
bedrag dat elk van de deelnemende verenigingen 
krijgt. Jouw stem is dus geld waard!
Dus ben je lid van de Rabobank, geef dan je 
stem aan de VOVG. 

Alvast hartelijk bedankt!

aan voor een vrijblijvende proefles. Dat kan via 
mail; info@millyfit.nl of via whatsapp; 06-28684209
Kijk voor meer info op www.millyfit.nl
Lesrooster Pilates: 
Wo: 9.00u – 10.00u 
Do: 20.30u – 21.30u 

Lesrooster XCORE 
Ma: 9.00u – 9.45u 
Ma: 18.30u – 19.15u 
Ma: 19.30u – 20.15u 
Di: 19.00u – 19.45u 
Do: 18.30u – 19.15u 
Do: 19.30u – 20.15u
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Een goede en betaalbare woning is cruciaal voor de 
bestaanszekerheid van mensen. Bestaanszekerheid 
betekent dat je rond kunt komen van een salaris. 
Voor een deel van de mensen is dat tegenwoordig 
moeilijk, omdat deze mensen geen betaalbare 
woning kunnen vinden. De woningnood is ons 
belangrijkste speerpunt voor de komende 4 jaar.

Het kind van de rekening
Wie kent ze niet, de jongeren van nu die op zoek zijn 
naar een woning? 

Ze zijn jong, wonen in een studentenhuis of nog 
thuis bij hun ouders en ze krijgen zelfs jarenlang 
nadat hun studie afgerond is, geen kans om een 
woning te kopen of betaalbaar te huren. 

Van student tot starter: er is amper plek om te 
wonen. Koopwoningen zijn onbetaalbaar, voor 
sociale huurwoningen zijn de wachtlijsten ellenlang 
en ook vrije sector huur is onbetaalbaar voor 
veel jongeren. Woningnood is met name een 
jongerenprobleem. 

De jongeren zijn het kind van de rekening en 
Liberaal LVC gunt hen een betere start.

Nieuwe samenwerking in Vierlingsbeek

Heeft u het gezien dat er bij pand van Autobedrijf Kusters aan de Grotestraat veranderingen te zien zijn? 
De economie verandert razendsnel. De opkomst van elektrische auto’s is groter en de milieuwetgeving 
is strikter. Tevens is er een enorme groei in de kampeerbranche. Daarom gaan Autobedrijf Kusters BV en 
Mar-Oil hun krachten bundelen. 

Het bedrijfspand zelf krijgt een naam; Service centrum Vierlingsbeek. Het wordt een bedrijven-verzamel-
pand. Tot nu toe worden er vijf bedrijven gehuisvest; Autobedrijf Kusters BV, Mar-Oil, Smeermiddelenwinkel.
nl, KampeerwinkelVierlingsbeek en Kusters Vastgoed BV (de eigenaar van het pand). 

De ontwikkelingen zijn in volle gang. Zo zijn we momenteel bezig met een nieuwe uitstraling van het pand, 
een duidelijkere indeling, websites aanpassen, bewegwijzering om het voor u als bezoeker zo fijn mogelijk 
te maken. 

U kunt nu al bij Service centrum Vierlingsbeek terecht voor onderhoud van uw auto of camper, smeermid-
delen, gasflessen en toebehoren, pakketdiensten van DHL en DPD, Kentekens tenaamstellen van alles wat 
een kenteken heeft en aanhangerverhuur. 

Binnenkort kunt u de plannen volgen op www.servicecentrumvierlingsbeek.nl 

De ultieme uitdaging voor 
Liberaal LVC (Land van Cuijk) 
is het aanpakken van het 
woningtekort.

Woningen 
Wanneer iets een basisbehoefte is zou het ook 
voor iedereen betaalbaar moeten zijn

Absurde eisen op gebied van duurzaamheid, lange 
procedures, een flinke bevolkingsgroei en een 
toename van de 1- en 2 persoonshuishoudens, 
de zeer lage rentestand waardoor beleggers in 
woningen willen beleggen, de jongeren overbieden 
en duur verhuren zijn de dagelijkse praktijk. 

Deze rampzalige mix veroorzaakt de krapte op 
de woningmarkt en de ongekende stijging van de 
prijzen van woningen. 
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Wonen voor ouderen
Er wordt veel te weinig gebouwd en de kinderen die 
afgestudeerd zijn, komen noodgedwongen weer 
thuis wonen omdat het onbetaalbaar is om een 
eigen woning te bemachtigen. Een prima oplossing 
voor tijdelijk, maar het kan de ouders ook belem-
meren om aan een nieuw hoofdstuk in hun leven te 
beginnen. 

Wat we willen bereiken
Betaalbare huisvesting is een basisbehoefte die 
voor iedereen binnen bereik zou moeten zijn. Dat is 
het uitgangspunt en daar maken wij ons sterk voor. 

Wij hebben erover nagedacht hoe het anders kan. 
Heeft u nog meer ideeën? 

Wij horen ze graag! 
Neem dan contact op met: Marc Oudenhoven 
Telefoon: 06-22201989
Mail: marc.oudenhoven@mar-oil.nl
Johan Hermanussen Telefoon: 06-51283831
 Mail Johan: jhermanussen@hotmail.com
Het moet anders en het kan ook anders 
Hoe kunnen we zorgen dat er genoeg bijgebouwd 
wordt en zorgen voor genoeg betaalbare huizen 
en kamers? Dat is de vraag waarvoor Liberaal LVC 
een antwoord zoekt. 

 Versoepel de regels binnen de marges die de 
landelijke wetgeving biedt. Verander de instelling 
van de gemeente van “Nee, maar…..” naar “Ja, 
tenzij…”

Actief grondbeleid
De gemeenten moeten een voortrekkersrol spelen 
om gronden op uitbreidingslocaties te zoeken en 
te verwerven, voordat projectontwikkelaars deze 
gronden voor de neus van gemeente of jongeren 
wegkapen. Indien de grondeigenaar de gronden 
speculatief zelf wil aanhouden terwijl ze hard nodig 
zijn voor woningbouw, kan de gemeente gronden 
onteigenen. 

Collectief Particulier Ondernemerschap
Op te starten op vrijkomende maatschappelijke 
locaties of in uitbreidingsgebieden voor jongeren 
of starters op de woningmarkt. De gemeente 
bepaalt de randvoorwaarden en de jongeren die 
het beste plan indienen kunnen de locatie samen 
kopen en aan de slag om hun eerste eigen huis te 
bouwen in CPO- verband.

Woningdelen
Het bouwen van genoeg nieuwbouwwoningen 
gaat nog vele jaren duren, maar het opsplitsen en 
delen van woningen kan al sneller gerealiseerd 
worden. Maak het makkelijker om grote woningen 
te splitsen in meerdere woonunits.

Nieuwe buurtschappen
Op mooie locaties in het buitengebied staan vrij-
komende agrarische bedrijfsgebouwen, die benut 
zouden kunnen worden om woonerven voor 
ouderen, zorgcentra of jongeren te maken. 

Vrijkomende agrarische gebouwen 
De stellingname van de gemeente dat je een vrijko-
mend agrarisch bedrijfsgebouw maar in 2 woningen 
mag splitsen, vinden wij een onzinnige regel. Vaak is er 
ruimte genoeg voor 4 tot 6 woningen met een prachtige 
tuin erbij. 

Tiny house projecten
Stimuleer het creëren van permanente tiny house 
projecten in het buitengebied. Door de lage 
kostprijs en mogelijkheden om ze zelf te bouwen, 
blijven de woonlasten betaalbaar.

Mantelzorgwoningen breder inzetten
Door ouderen de kans te geven langer in hun 
eigen woonomgeving te blijven of bij hun kinderen 
te wonen, los je niet alleen een woningtekort 
probleem op maar lever je ook een bijdrage aan 
het voorkomen van isolement. Deze regeling moet 
ruimhartig toegepast kunnen worden, niet alleen 
als de ouders fysieke beperkingen hebben maar 
ook als ze het sociaal wenselijk vinden. Positief 
bijkomend aspect is, dat er de doorstroming op de 
woningmarkt bevorderd wordt. 

Opkoopbescherming
Liberaal LVC wil het opkopen van woningen door 
beleggers aan banden leggen. Ondertussen is 
bijna 8,5% van de woningen in Nederland in 
bezit van beleggers. Opkoopbescherming zou 
ervoor zorgen dat goedkope en middeldure koop-
woningen voor starters en mensen met een 
middeninkomen beschikbaar blijven. 

Startersleningen vanuit de gemeente
“Je eerste huis kopen? De Starterslening helpt je 
verder. Een aanvulling op je hypotheek, gunstige 
voorwaarden en 3 jaar niet aflossen!” Klinkt goed 
nietwaar? Maar waarom kent menig jongere deze 
regeling niet? De gemeente kan hier meer bekend-
heid aan geven.

Wilt u invloed op uw eigen leefomgeving? Er 
is nu een kans. Op 1 januari 2022 vormen we 
één gemeente Land van Cuijk en... er komt 
wetgeving die de gewone burgers meer invloed 
geeft. Dat is de nieuwe Omgevingswet die 1 
juli 2022 ingaat. Burgers mogen dan plannen 
indienen voor hun eigen leefomgeving. Het 
Brabants BurgerPlatform gaat, in samenwer-
king met o.a. Milieuvereniging Land van Cuijk, 
dit begeleiden in opdracht van de provincie 
Noord Brabant.

Voordat je als burger aan het maken van een 
plan kunt beginnen, is kennis vergaren belangrijk. 
Daarom organiseren we een viertal informatie-
avonden; die gaan achtereenvolgens over water, 
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over gezondheid, over onze energievoorziening en 
tot slot over natuur en landbouw.

Gewapend met deze kennis wordt er in gezamen-
lijkheid besproken, wat de gedeelde waarden zijn. 
Klinkt zweverig, maar dat is het niet. Wat gun je 
jezelf, wat wens je voor je kinderen? En welke acti-
viteiten/functies komen waar? Welke gaan samen? 
Welke niet?

Uiteindelijk moet dit leiden tot één kaart van het 
Land van Cuijk, één visie op de toekomst van dit 
gebied.

Daarom nodigen we de burgers van het Land van 
Cuijk uit. Nu voor de eerste bijeenkomst:

Gaat het water ons sturen?

Gastspreker is Ernest de Groot, lid van het 
dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas.

Plaats: gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint 
Hubert. Wethouder Lemmenstraat 13.

21 oktober 2021. Aanvang 20.00 uur.

De komende maanden komen dus nog aan de 
orde: gezondheid, energie en natuur & landbouw.

Wij nodigen U van harte uit voor deze eerste 
bijeenkomst. Graag aanmelden bij omge-
vingswet@mlvc.nl
Secretariaat Milieuvereniging Land 
van Cuijk

PS: meer informatie vindt U op  
https://www.mlvc.nl/omgevingswet

www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl

Nieuws- en promotiewebsite voor Vierlingsbeek 
Groeningen gelanceerd

De nieuws- en promotiewebsite www.ilovevier-
lingsbeekgroeningen.nl is vrijdag om klokslag 
12.00 uur gelanceerd. De komende dagen en 
weken wordt de kersverse website verder 
uitgebouwd en geprofessionaliseerd. 

Initiatiefnemer van het plan is Ron Koenen (49), 
die al meer dan twintig jaar werkzaam is op 
redactie van uitgeverij Peel en Maas in Venray 
en in Vierlingsbeek een eigen mediabedrijf runt. 
“Ik loop eigenlijk al jaren met het idee rond. Dat 
de gemeente Boxmeer nu wordt opgeslokt in de 

nog veel grotere gemeente Land van Cuijk, is dé 
aanleiding om de website in de lucht te brengen. 
Het lijkt me als inwoner van Vierlingsbeek en jour-
nalist mooi om de website, samen met inwoners, 
clubs en verengingen, met lokaal nieuws en 
weetjes te vullen en tegelijkertijd als een soort van 
dorpsjournalist de gang van zaken in de nieuwe 
gemeente op de voet te volgen en de inwoners 
van de twee dorpen daarvan op de hoogte te 
houden.”

Daarnaast wordt de website gevuld met  tv- 
items, Koen Klaassen uit Vierlingsbeek heeft zich 
als cameraman ook aangesloten bij het I Love-
initiatief, en columns. “Van mij, maar misschien 
melden zich ook wel andere dorpsbewoners die 
in de pen willen klimmen. Belangstellenden, of 
mensen die andere ideeën over leuke content voor 
de site hebben, zijn van harte welkom.”

Het nieuws verschraalt in de regio Vierlingsbeek, 
vindt de initiatiefnemer. “Er gebeurt zoveel in 
Groeningen en Vierlingsbeek dat de nieuwsko-
lommen niet meer haalt. Al is het nieuws nog zo 
klein, we ontvangen het graag op onze website-
redactie. Met de website willen we tevens binding 
creëren tussen de dorpen. Het moet een ontmoe-
tingsplaats worden voor jong en oud. Met veel 
foto’s en filmpjes en journalistiek geschreven 
verhalen. Met groot en klein nieuws. Met een 
Jarige van de week en we denken ook na over 
een Mop van de week. Voor het bereiken van 
verschillende doelgroepen zetten we tevens onze 
social media als Facebook, Twitter, Instagram en 
LinkedIn in.”

De Vierlingsbeekse ondernemer wil de website 
rendabel maken met behulp van het lokale 
bedrijfsleven. Ondernemers kunnen hun zakelijke 
nieuws ook op de website kwijt onder de kop 
zakennieuws. Voor diegenen die mediapartner van 
de website zijn, zij betalen een vast bedrag per 
maand en krijgen in ruil daarvoor met hun logo en/
of advertentieruimte op de website of redactionele 
steun van Koenen, is dat gratis.

Niet-mediapartners betalen per losse plaatsing 
een bedrag, afhankelijk van de ruimte en de vorm 
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vrijdag 22 oktober > open podium > TA-
LENTENTUIN: 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 

voor hun artikel. “En natuurlijk wil ik bedrijven 
tegen een meerprijs graag helpen met het 
schrijven van een artikel. Bijvoorbeeld over een 
jubileum van een personeelslid, over de (her)
opening van hun zaak, over een open dag. Ze 
zeggen het maar, als het maar enige nieuws-
waarde heeft. Desgewenst kan ik hun verhaal 
ook naar de andere media in de regio mailen, 
zodat ze op pr-gebied volledig worden ontzorgd 
en hun blik volledig kunnen richten op hun eigen 
bedrijfsvoering.”

Daarnaast is de website www.ilovevierlingsbeek-
groeningen.nl op zoek naar Vrienden, mensen die 
de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen een warm 
hart toedragen en het initiatief van harte willen 
ondersteunen met 25 euro in het jaar. Dit geld 
wordt mede gebruikt voor de professionalisering 
van de website.

Ron Koenen werkte de laatste tien jaar als hoofd-
redacteur bij Peel en Maas (TV) in Venray. Per 1 
september 2021 gaat hij meer tijd investeren in 
zijn eigen mediabedrijf. De dorpswebsite voor 
Vierlingsbeek en Groeningen is een van zijn 
nieuwe projecten in spe. Tevens is hij een van de 
auteurs van het boek dat onlangs ter gelegen-
heid van het honderdjarig jubileum van supermarkt 
Verbeeten werd gepresenteerd.

Voor meer informatie en het laatste 
nieuws kijk op 
www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. 
Of mail naar 
info@koenenmediaencommuncatie.nl.

Dit jaar komen Sinterklaas en zijn Pieten naar 
Vierlingsbeek op ZATERDAG 13 november en 
naar Groeningen op ZONDAG 14 november.

Vanwege de coronamaatregelen ziet de intocht 
er anders uit dit jaar. Sint ophalen bij de Maas 
gaat dit jaar nog niet lukken, maar we kunnen 
hem wel op zaterdag ontmoeten tussen 14.30 

uur en 17.30 uur in de grote gymzaal in de 
basisschool.

Over het programma van Groeningen volgt 
snel meer informatie.

Ook gaat Sint dit jaar graag weer bij de 
mensen op huisbezoek. De data hiervoor 

volgen z.s.m.

Sinterklaascomité Vierlingsbeek en 
Groeningen

ZOATERDAGOAVOND
18 DECEMBER GUT UT GEBEUREN!!!!!

WAT? 
ZULDE ZEGGEN

NOU, WE VERTELLEN NOG NIE 
ALLES MAR HOU IN IEDER 

GEVAL DIZZE OAVOND VRIJ.
BINNENKORT HEURDE MEER.
Kiek in de volgende Globaal !!
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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. 
Simon Pingen en Absent Chronicles leerden 
elkaar kennen tijdens repetities voor Popronde 
2020. Poppy hooks en rauwe electro basslines 
met invloeden uit pop, rock en country. Het duo 
speelt vanavond zijn electropop in een akoes-
tisch jasje. 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 (try-out)
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/overpein-
zingen/gejank* over alles wat 2021 maakte tot wat 
het was; een topjaar/tussenjaar/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 naartoe gaat…

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur 
> uitverkocht > win gratis kaarten bij PLUS 
Verbeeten

vrijdag 12 november > cabaret > AN-
DRÉ MANUEL > SNEU
SNEU was volgens sommigen de allerbeste voor-
stelling die afgelopen seizoen niet gespeeld is. 
Ongehoord mooie liederen. Vlijmscherp tot op het 
bot. Voor alles is SNEU een hartstochtelijk pleidooi 
voor het podium als onveilige werkplek. Want zo 
hoort dat. Gaat dat dus zien! Als het weer kan. 
Hopelijk na de zevende golf. SNEU!

Al 30 jaar staat André Manuel bekend als een 
bikkelharde satiricus. De shows van deze 
compromisloze bulldozer zitten vol incorrecte 
schimpscheuten, harde grappen en beledigingen, 
maar de Tukker zet ze zo slim en functioneel in 
dat je weinig anders kunt dan de conclusie van de 
Volkskrant te onderschrijven: “André Manuel is een 
van de interessantste cabaretiers in Nederland.”
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

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus is alweer toe aan de najaars-
tour en het blijft maar spannend. Gaat het Max 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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                   

 
 

 

Wie wil mij 2 tot 3 uur per week komen helpen 
met huishoudelijke werkzaamheden. Werktijden 
in overleg, alles is mogelijk. Heb je enkele uren 
over dan hoor ik graag van je.
Bel mij op 0618167219

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 24 oktober:  
 GP VERENIGDE STATEN (21.00 uur)
 zondag 7 november:  
 GP MEXICO (20.00 uur)
 zondag 14 november:  
 GP BRAZILIE (18.00 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.

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

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op al het
zink materiaal!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig t/m 
november

2021

� adverteren
doet verkopen
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Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

� adverteren
doet verkopen

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

 

 

Wij bieden zinvolle dagbesteding op een unieke, prachtig gelegen 
locatie vol rust en ruimte. Dit doen wij vanuit de kracht van elke 

deelnemer. Onze doelgroep is breed en gevarieerd.  
 

Wij hebben nog plek voor enkele deelnemers.  
 

Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste  
vrijwilligers én begeleiders c.q. oproepkrachten. 

 
Geïnteresseerd?  

Neem dan contact op met  
Monique Verheijen  
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 oktober
  ¾ Halloweenvlaai € 10,10
  Bruin tarwebrood € 2,25
  4 Rozijnenbolletjes + 1 gratis 

Reclame: 1 t/m 6 november
  ¾ Appel speciaal vlaai € 10,10
	  Wit meergranen waldkorn € 2,85   
  Roomboter croissant  € 0,70

 

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

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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� adverteren
doet verkopen

 

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 























19

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
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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

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Südwest schimmelreiniger 

Resultaat binnen enkele minuten! 
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Belangrijke telefoonnummers:

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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

BIJVERDIENEN MET KARWEITJES? Ben jij: 
• op zoek naar een bijbaan om wat bij te verdienen?
• op je vrije zaterdag of een andere doordeweekse
 middag beschikbaar?

• 17 jaar of ouder? 
• handig en leer je snel? 

Neem dan contact op met Angela via 0478 - 632 235 
of stuur een mail naar siebert@colorsathome.nl 

We zoeken iemand die ervoor zorgt dat de winkel van 
binnen en van buiten netjes verzorgd is. De werktijden 
zijn in overleg. 

Enkele werkzaamheden: 
gras maaien, stofzuigen, bus wassen, oprit aanharken, 
onkruid verwijderen en oud papier sorteren.


