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DES A1 sterke kampioen

Het A1-team van korfbalvereniging DES greep 
onlangs op sportpark De Vloet in Merselo de 
titel door met overtuigende cijfers (5-10) van de 
thuisploeg te winnen.

Het team onder leiding van de coaches Marijn Tacken 
en Inge Litjens won vijf van de zes wedstrijden in de 
competitie. Alleen van Arcades werd vorige week 
terecht verloren. Op De Vloet namen de speelsters 
onder toeziend oog van tientallen DES-fans sportieve 
revanche voor die enige nederlaag.

DES A1, dat wordt getraind voor de Deurnese oefen-
meester Rinus Ugen, die ook DES 1 traint, nam vanaf 
het begin van het kampioensduel het heft in handen, 
liep snel uit naar een veilige voorsprong en liet de 
zege nooit in gevaar komen. Na afloop van het duel 
werden leiding en speelsters zowel door het bestuur 
als hun ouders in het zonnetje gezet. Namens het 
bestuur ontvingen ze een rode roos en namens hun 
ouders een zwart ‘derdehelftshirt’, dat de talentrijke 
korfbalsters na afloop van hun wedstrijden, net zoals 
het eerste team, in de kantine kunnen dragen.
Het kampioensteam bestaat uit Maud Denen, 
Simone Derkx, Daphne Gooren, Judith Heuven, 
Wieke Joosten, Lisanne Koenen, Lynn Pijnappels, 
Louise Lemmens, Linde van Treek, Silke van 
Vonderen en Lotte Willems.

Matty Lemmens erelid DES

Matty Lemmens is tijdens de algemene leden-
vergadering vanwege zijn verdiensten als 
voorzitter benoemd tot erelid van DES.

De Vierlingsbekenaar hanteerde veertien jaar de 
voorzittershamer voor de plaatselijke korfbalclub, 
die de laatste jaren mede door zijn inzet een groei 
kent in ledenaantal en sinds vorig seizoen met een 
talentvolle selectie weer actief deelneemt aan het 
wedstrijdkorfbal. 

Foto: Chantal Hendrix.

Lemmens, van beroep teamleider Service en 
Financiën bij Korfbalverbond (KNKV), werd door 
Ron van Daal, de nieuwe voorzitter, in kantine De 
Soeten Inval voor het oog van een tachtigtal leden 
in het zonnetje gezet “Je hebt je al die jaren met 
veel energie en plezier ingezet voor DES. Mede 
door jouw enthousiasme is DES uitgegroeid tot 



2

Van de Redactie:

Wederom kunnen we enkele kampioenen 
feliciteren! DES A1 en Volharding JO11-1 
zijn kampioen geworden in hun klasse. 
Gefeliciteerd met het behaalde succes!!
Zo blijkt maar weer dat de jeugd de toekomst 
heeft.

Een toekomst die in de vorige uitgave van 
Globaal al op een hartstochtelijke manier is 
beschreven door Marion Reefs. Ook in deze 
uitgave van ons dorpsblad komen nog enkele 
andere schrijvers aan het woord die hun hart 
luchten over het MFA. 

Wij (de redactie van Globaal) willen, zonder 
onze mening te uiten, eenieder de mogelijk-
heid geven om tot een oplossing te komen 
waar de inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen mee kunnen leven.
Mits de afzender bij ons bekend is. 

Onze gemeenschap zal het beste floreren als 
we dat in harmonie en saamhorigheid kunnen 
doen.

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.

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
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
20 nov Gryphus: concert; BEUKFEEST:  
 PUTREFIED CORPSE +  
 ROTTEN REMAINS + PANOPTIKON;
 zaal open: 20.00 uur
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
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 Rondje Kerst in Groeningen
18 dec Harmonie de Herleving: Concert:  
 The Final Countdown in Concordia
31 dec JOC oliebollenactie:  
 Thuisbezorging bestelde oliebollen

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

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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Vervolg van voorpagina

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden

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:  
19 febr Zittingsavond in Concordia
26 mrt Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 NEVER MIND THE DJ'S
5 &  RKVV-Volharding: 
6 apr Jaarlijkse bloemenactie
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
29 mei GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
4 juni Gryphus: 50 JAAR SOOS: DE REÜNIE
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!
24 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
8 okt GroeVie: Finale-avond Dorpsquiz ‘k Wet’t

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

een bloeiende vereniging. Daarvoor willen we 
je met dit erelidmaatschap bedanken.” De oud-
voorzitter was er na het in ontvangst nemen van 
de bijbehorende oorkonde ‘even stil van’. “Dit 
emotioneert me. Ik had dit niet verwacht, en had 
dit zonder de steun van het thuisfront, mijn drie 
dames (vrouw Inge, dochters Sophie en Louise, 
red.) thuis niet gekund. Maar het is mooi dat ik 
op deze manier voor altijd aan de club verbonden 
blijf. Bedankt!”

Door Eendracht Sterk (DES) telt momenteel 
117 leden en heeft de wind, zowel op organisa-
torisch als sportief gebied, mee. Wensen voor 
de toekomst zijn onder meer promotie van het 
eerste team naar de overgangsklasse, groeien 
naar minimaal 150 leden, waardoor alle lichtingen 
uit twee teams bestaan, het werven van meer 
sponsoren en op termijn, als de tijd daar rijp voor 
is, fuseren met voetbalclub Volharding. “Want 
samen kun je meer dan alleen, daar ben ik heilig 
en keihard van overtuigd”, aldus Van Daal. “

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

Harrie Derkx.

Jacques Evers

Liturgiegroep
VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Na een lange weg bewandeld te hebben waarbij hij steeds wat inleverde, is ons pap overleden. 
Nu heeft hij eindelijk rust.

Jacques Evers
echtgenoot van

* Vierlingsbeek, 9 juli 1943                                                                          † Zeeland, 22 oktober 2021

Hélène en Vincent
  Lisa, Chrit, Tim

Ton en Thelma
   Sam, Nikki

Ard en Ilon
   Lex, Gijs

Catharine en Martijn
   Julie, Fréderique, Aimée

Luc en Lindsay
  Teun, Joep

Mientje Evers-Timmermans †

Correspondentieadres:

Grotestraat 11
5821 AA Vierlingsbeek

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.
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Ingezonden brief.
De schrijver is bekend bij de redactie

OPROEP VOOR KBO-LEDEN

Beste leden van de KBO Vierlingsbeek-Groeningen

Zoals wellicht bij u bekend heeft het bestuur 
van de KBO Vierlingsbeek-Groeningen voor 
vrijdag 12 november aanstaande een jaarver-
gadering gepland.

25 November 2019 (inderdaad alweer bijna twee 
jaar geleden) werd op een druk bezochte bijeen-
komst, georganiseerd door de regiegroep MFA 
Vierlingsbeek, in zaal Concordia met overgrote 
meerderheid het plan te komen tot een onderzoek 
naar een toekomstbestendig MFA in Vierlingsbeek-
Groeningen omarmd en goedgekeurd. Ook vele 
aanwezige KBO-leden stemden hier mee in. Eind 
december 2020 kwam onderzoeksbureau Laride 
met een duidelijk resultaat naar aanleiding van 
een haalbaarheidsonderzoek naar een MFA te 
Vierlingsbeek.

Een steeds groter wordende groep KBO-leden nu 
zet vraagtekens bij de wijze waarop het bestuur 
van KBO Vierlingsbeek-Groeningen tot nu toe heeft 
gehandeld met betrekking tot het MFA-project. 
Het KBO-bestuur heeft inmiddels meerdere keren 
met de gemeente en dorpsraad/kerngroep MFA 
i.o. gecommuniceerd en hun standpunt overge-
bracht waarbij het bestuur telkenmale verkondigde 
ruim 400 KBO-leden te vertegenwoordigen. Wij als 
leden van de KBO zijn echter nooit gekend in deze 
stellingname. Voor zo’n ingrijpend project als een 
toekomstbestendig MFA is transparantie naar de 
leden volgens ons een voorwaarde. Onder andere 
hierdoor werd en wordt er door de wethouder en de 
gemeenteraad regelmatig verkondigd dat er van een 
tweespalt sprake is in Vierlingsbeek en Groeningen 
en er daardoor voor een nieuw MFA in de 
Laurentiuskerk geen eenduidig draagvlak is onder 
de bewoners van Vierlingsbeek en Groeningen. De 
brieven van het KBO-bestuur worden hierbij dan als 
voorbeeld genoemd. Volgens ons wordt door de 
politiek deze zogenaamde tweedeling nu met name 
ingezet om geen beslissing te kunnen of hoeven 
nemen. Dit uitstel leidt tot steeds meer frustratie en 
moedeloosheid bij veel personen in Vierlingsbeek en 
Groeningen die hun ziel en zaligheid in dit toekomst-
bestendige project hebben gestoken. 

Voorop willen we stellen dat het bijzonder prij-
zenswaardig is wat het bestuur van de KBO de 
afgelopen jaren allemaal op touw heeft gezet en 
georganiseerd voor de senioren in Vierlingsbeek 
en Groeningen: Alom complimenten. Als het echter 
gaat om te komen tot een toekomstbestendig MFA 
moeten we helaas concluderen dat we hierbij de 
transparantie van het bestuur richting leden gemist 
hebben. Aanvankelijk waren een aantal leden 

kritisch t.a.v. het niet communiceren naar de leden 
als het ging om het MFA. In persoonlijke, schrifte-
lijke of telefonische contacten met het bestuur werd 
duidelijk gemaakt dat men het niet eens was met de 
opstelling van het bestuur. Dit zou ook het bestuur 
te denken moeten geven. In de loop der tijd zetten 
steeds meer leden vraagtekens bij de werkwijze 
van het bestuur maar het bestuur heeft met deze 
signalen in haar opstelling naar buiten niets gedaan. 
Sterker nog: Het bestuur van de KBO heeft een 
eisenpakket samengesteld voor het nieuwe MFA 
en als hier niet aan voldaan zou worden, zou de 
KBO geen gebruik maken van dit nieuwe MFA. We 
betreuren het dat dit uitgangspunt ingenomen is. In 
dit stadium waarin nog geen duidelijkheid is over 
de financiële toezegging van de gemeente lijkt dit 
nu door dezelfde gemeente juist tegen het project 
gebruikt te worden.

Omdat het overgrote deel van de inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen en ook veel KBO-leden 
inzien dat een nieuw te realiseren toekomstbe-
stendig MFA in de Laurentiuskerk uiteindelijk de 
beste oplossing biedt en de leefbaarheid van het 
dorp op langere termijn ten goede komt, roepen wij 
zoveel mogelijk KBO-leden op vrijdag 12 november 
de jaarvergadering van de KBO bij te wonen en 
hun stem te laten horen zodat er een democra-
tisch besluit kan worden genomen over de door 
het bestuur te volgen koers m.b.t. het MFA in 
Vierlingsbeek. Samen kunnen we wellicht het tij 
keren en het bestuur en de raad van de gemeente 
Boxmeer (en straks van de gemeente Land van 
Cuijk) overtuigen dat er nu echt iets moet gebeuren 
en dat er geen alternatief is voor een MFA in de 
Laurentiuskerk. Het is vijf voor twaalf; Nee, het is 
inmiddels vijf over twaalf!

KBO-LEDEN: LAAT U MASSAAL HOREN 
TIJDENS DE JAARVERGADERING OP 
12 NOVEMBER; WE REKENEN OP UW 
AANWEZIGHEID.

Mocht de door de gemeente Boxmeer te orga-
niseren bijeenkomst met alle belanghebbenden 
plaatsvinden vóór de jaarvergadering van de KBO of 
mocht de jaarvergadering door o.a. veranderende 
coronamaatregelen mogelijk niet doorgaan, dan 
verzoeken we het bestuur van de KBO Vierlingsbeek-
Groeningen dringend een ander geluid te laten horen 
tijdens deze te plannen/geplande bijeenkomst met 
de belanghebbenden. We verzoeken het bestuur dan 
niet langer te spreken namens de ruim 400 leden 
en op te komen voor alle leden van de KBO en de 
toekomstige leefbaarheid van het dorp! Een MFA in 
de Laurentiuskerk vinden wij de enige toekomst-
bestendige en juiste oplossing! We moeten er 
met z’n allen voor gaan!

Met vriendelijke groet, een steeds groter wordende 
groep KBO-leden die het durpshuus en de leef-
baarheid van het dorp een warm hart toedraagt. 
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ZOATERDAGOAVOND 18 DEC.
UM 20.00 UUR

IS UT ECHT DE LATSTE KEER.

RESERVEER DIZZE DATUM  
DUS IN OW AGENDA

WANT WE GOAN ER MIT UN 
GROOTE KNAL UUT.

MEER OAVER DIZZE  
BIEZONDERE OAVOND

ONTHULLE WE IN DE  
VOLGENDE GLOBAAL.

Ingezonden brief  
afzender is bekend bij de redactie

JEU DE BOULES

Al 12 jaren genieten wij wekelijks van enkele 
uurtjes jeudeboules.
In eerste instantie op de buitenbanen bij 
Concordia en al snel werd het idee geopperd 
voor binnenbanen. Door diverse bronnen aan te 
schrijven voor sponsoring konden we eind 2011 
in gemeenschapshuis het Joffershof terecht om 
de banen uit te rollen. In de zomer werd nog 
steeds bij Concordia gespeeld en de wens kwam 
om samen met Joffershof en Alles Bijeen te gaan 
kijken of het mogelijk was bij het Joffershof eigen 
banen aan te leggen. Ook dat ging lukken zodat 
de KBO vanaf de zomer van 2016 eigen buiten-
banen heeft die goed onderhouden worden. Dit 
alles heeft de KBO kunnen realiseren doordat het 
bestuur er alles, maar dan ook alles aan heeft 
gedaan om deze projecten te realiseren.

Maar er hangen donkere wolken boven ons onder-
komen: gemeenschapshuis Joffershof. De plek 
waar we ons thuis en welkom voelen.
Door een groep mensen (obligatiehouders) is de 
leegstaande kerk aangekocht en nu zal en moet er 
een MFA komen in de kerk van Vierlingsbeek.

Ineens voldoet ons gemeenschapshuis niet meer 
aan de eisen van tegenwoordig.
Er worden plannen gemaakt om de kerk om 
te toveren naar een MFA. Deze plannen zijn al 
diverse malen gedeeld met de gemeenschap 
van Vierlingsbeek, maar iedere keer moeten de 
plannen weer worden aangepast om de gemeen-
teraad warm te krijgen voor dit grootse project 
waar enkele miljoenen euro’s mee zijn gemoeid. 
Zo’n bedrag besteed je niet zomaar aan een plan 
wat men binnen één jaar er door wil drukken. 

Daarbij komt dat alle voorgestelde plannen geen 
verbeteringen laten zien voor onze jeudeboulers. 
Eerlijk gezegd zullen we er heel hard op achteruit 
gaan. We zouden een zaal moeten delen waar 
tegelijkertijd ook gebiljart zou kunnen worden. 
Kunt u zich dat voorstellen? Waar moeten onze 
matten worden opgeslagen? En de buitenbanen, 
waar komen die dan? Wij zien geen mogelijkheden 
om op de grond rond de kerk een buitenbaan te 
creëren. Moeten wij lijdzaam toekijken hoe onze 
mooie buitenbanen kapot gereden worden als ons 
gemeenschapshuis wordt gesloopt? 

Laat ons alstublieft ons gemeenschapshuis 
Joffershof behouden zodat we wekelijks ons spel 
kunnen en mogen spelen tegen een schappelijke 
prijs.

Twee keer Afscheid van 
Burgemeester Karel van Soest

Op 3 oktober stond het Gemeentekoningschieten 
in Boxmeer op de agenda.
Het oorspronkelijke programma moest wegens 
de uiterst herfstachtige weersomstandig-
heden licht worden aangepast. Maar de strijd is 
weer gestreden. Na 95 schoten werd duidelijk 
dat de Beugense Chris Groothusen de zilveren 
ketting met daaraan een schild met de titel 
‘Gemeentekoning Boxmeer’ mee naar huis mocht 
nemen. 
De laatste keer gemeentelijk koningschieten was 
voor de acht deelnemende gildes uit de gemeente 
Boxmeer (Groeningen, Boxmeer, Beugen, Oeffelt, 
Overloon, Sambeek, Holthees en Maashees) 
tevens het moment om op waardige wijze afscheid 
te nemen van de vertrekkende burgemeester Karel 
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van Soest. Zoals de heer Van Soest achttien jaar 
geleden is onthaald, zo is hij ook uitgezwaaid, met 
een traditionele vendelgroet door de aanwezige 
gilden. Tevens nam de vertrekkende burge-
meester een speciaal ontworpen afscheidscadeau 
in ontvangst. Een prachtig schild met daarop de 
patroonheiligen van de acht gilden en een mean-
derende Maas. 
Hoewel Chris Groothusen zich voor altijd koning 
van de gemeente Boxmeer mag noemen, komt er 
met het vaarwel van die gemeente waarschijnlijk 
geen einde aan het gezamenlijke koningschieten. 
Hoe het er in de toekomst uit zal zien, zal met 
de tijd duidelijk worden. Het is een traditie om in 
stand te blijven houden.

Op zaterdag 9 oktober heeft burgemeester Karel 
van Soest afscheid genomen van alle inwoners 
van Groeningen. Ons gilde heeft in de middag een 
serenade mogen verzorgen. 
Om half vier waren alle inwoners van Groeningen 
uitgenodigd bij De Zandpoort om (persoonlijk) 
afscheid te nemen van burgemeester Van Soest. De 
dorpsraad heeft een mooi feestje georganiseerd, 
met als start een kennisspel over Groeningen. 
Gevolgd door een serenade van het Gilde 
Groeningen. Onze hoofdman had een mooi woordje 
voor burgemeester Van Soest geschreven. Na heel 
wat zoekwerk heeft hij het een en ander over Karel 

van Soest gevonden.
“Met een meerderheid van stemmen (59%) is 
hij burgemeester van de gemeente Boxmeer 
geworden. Dit heeft hij 18 jaar mogen uitoefenen. 
Wat een totaal maakt dat hij 25 jaar burgemeester 
is geweest van de gemeente Heel en de gemeente 
Boxmeer. Het geluksgetal van de burgemeester 
is 21. Dat is ook wel logisch want hij is jarig op 21 
oktober, op 21 mei is hij burgemeester geworden 
van de gemeente Boxmeer en in 2021 (in de 21e 
eeuw) treedt hij af als burgemeester. Daarbij komt 
dat mensen die zich laten leiden door nummer 21 
houden van gezelligheid en bijeenkomsten. Ze inspi-
reren anderen met hun overtuigingen en houding. Ze 
staan graag in het midden van het feest. Ondanks 
dat de burgemeester andere verplichtingen heeft die 
avond willen we graag voorstellen om op 21:21 uur 
afscheid van hem te nemen.”

Nadat het gilde haar acte de présence heeft 
gegeven was het de beurt aan ’t Groenings Koor. 
Zij namen met een aantal nummers in het Zuid-
Afrikaans /Engels op hun mooie manier afscheid 
van de burgemeester. Hierna konden we gebruik 
maken van een stamppotbuffet. 
Zoals eerder aangegeven had de burgemeester 
nog een andere verplichting waardoor het afscheid 
rond half acht is afgesloten; 21:21 uur is helaas niet 
gehaald. 
De avond was toen nog niet ten einde. Deze 
ging nog verder met het voorstellen van de 
kandidaten voor de burgemeestersverkiezing 
Vierlingsbeek-Groeningen en het uitkomen van 
het boerenbruidspaar. Dit werd ondersteund door 
carnavalsvereniging ‘De Keieschieters’. 
Het was een mooie middag/avond .

Begin januari 2022 zal het gilde nogmaals 
afscheid nemen van Karel van Soest, maar dan als 
Beschermheer van ons gilde. 
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Rondje Kerst door Groeningen 
 
Op zaterdag 18 december vindt voor de eerste keer Rondje Kerst door Groeningen plaats.  
Het idee is vorig jaar ontstaan maar kon, vlak voor het zover was, niet doorgaan ivm de toen veranderde 
corona-maatregelen. 
We gaan er vanuit dat Rondje Kerst dit jaar door kan gaan! 
 
Wat is Rondje Kerst door Groeningen? 
Na opgave voor deelname kun je een route door Groeningen lopen. Het is een route van ongeveer 2,5 
kilometer. Onderweg is er voor iedereen, van jong tot oud, van alles te beleven, allemaal in kerstsfeer.                        
Laat je verrassen en kijk, luister, voel én proef wat het Rondje Kerst te bieden heeft! 
Iedereen die zich opgeeft ontvangt in de week voor Rondje Kerst informatie over de route, hoe laat je waar 
moeten starten en ook zal er een creatieve uitdaging in beschreven staan. De eerste start is om 18.00 uur. 
Dus geef je op en loop het Rondje Kerst door Groeningen op zaterdag 18 december! 
Kosten: Volwassenen €2,- pp, kinderen t/m 12 jaar € 1,- per kind. Na opgave ontvang je een betaalverzoek.  
Let op: opgeven is verplicht om deel te kunnen nemen aan Rondje Kerst door Groeningen! 
 
Opgeven kan door vóór 8 december een berichtje met daarin naam, aantal personen en aantal kinderen (met 
leeftijd) te sturen naar 0651803471 of naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com  
Onderstaand strookje invullen en in leveren kan ook. 
 
We hopen op een sfeervol Rondje Kerst en zien jullie graag op 18 december! 
 
✂…………✂…………✂…………✂…………✂…………✂…………✂……...…✂ 
 
Opgavestrook voor Rondje Kerst op zaterdag 18 december 
 
Naam:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Neemt deel aan Rondje Kerst door Groeningen met  ….…. kinderen (t/m12jaar) en …….… volwassenen 
 
Adres: …………………………………………..…………………..       
 
Mobiel telefoonnummer: 06 …………….………….……… 
 
Dit strookje vóór 8 december in de brievenbus doen bij  
Wendy Thijssen  Hultenhoek 4A 
Jill Hartjes   De Schans 2 
Maike Ebben  Groeningsestraat 44A 
Opgeven kan ook door gevraagde gegevens te mailen naar dorpsraadgroeningen@hotmail.com  
of via een whats-app bericht te sturen naar 0651803471  
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Groeningen en werkgroep Rondje Kerst in Groeningen 
 
* plaatsen op hele pagina 
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Dag ouders van schoolgaande 
kinderen en inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen

Vast en zeker zijn de herfst- en winterkleding 
al uit de kast en is er weer van alles te klein 
geworden of heb je zin in wat nieuws. Heb je er 
geen bestemming voor dan zijn wij er heel erg 
blij mee.

Wij zijn:
De kinderen die wonen op het AZC in Overloon, 
onze leerkrachten van de schakelklassen en de 
werkgroep die voor het vullen van de kleding-
tassen zorgen (Wendy, Erik, Kristel en Conny). 

Kledinginzameling
Bs. Laurentiushof
24 november 2021

Beste inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen,

Op woensdag 24 november is er een kledin-
ginzameling op Bs. Laurentiushof! U kunt uw 
kleding (schone kleding, gordijnen, pluche 
beesten, lakens, dekens, handdoeken, riemen 
en ceinturen, schoenen (per paar aan elkaar 
geknoopt) etc.)
’s morgens tot 11:00 uur in een goed gesloten 
plastic zak(ken) bij de ingang van school 
inleveren. De Ouderraad van school ontvangt 
het geld van de inzameling en besteedt het 
aan extra’s voor de kinderen op school, zoals 
excursies, gastlessen of uitbereiding van leer- 
en spelmaterialen. 
Wij hopen dat u uw kleding en dergelijke 
bewaart en inlevert op woensdag 24 november! 
Wellicht kunt u een buurman of –vrouw die 
kinderen op school heeft vragen uw zakken 
mee te nemen!? 

Alvast heel hartelijk bedankt voor de moeite!

OR Bs. Laurentiushof

Zolang als het AZC er is zorgen de leerkrachten 
van de schakelklassen en de werkgroep voor 
een tas met kleding in de herfst en in de lente. 
Op school is dan ook een project gaande waarin 
de kinderen leren hoe de kledingstukken heten 
en wanneer je ze draagt. Voor corona was er 
ook een lokaal ingericht als winkel waarin de 
kinderen kleding konden uitzoeken, passen en 
mee hielpen hun tas te vullen. 

Wat kunnen we gebruiken:
Lange broeken en majo’s, trainings- en jogging-
broeken, bloezen en tunieken, winterjassen 
en regenkleding, dassen. mutsen en hand-
schoenen, sokken, truien en sweaters, rokken en 
jurken, vesten en hoodies, sport- en zwemkle-
ding, pyjama’s en ook ondergoed en natuurlijk 
schoenen, laarzen. voetbal-, gym-, en sport-
schoenen. En dat alles in maat 50 tot en met 
S/M voor jongens en meisjes.

Ook rugzakken, broodtrommels en drinkbekers 
komen heel goed van pas.

Waar kunt U inleveren:
Als de OR van Laurentiushof de inzameling 
heeft op woensdag 24 november tussen 8.15 
en 9.00 uur sta ik met mijn rode Toyota bij de 
school. U kiest dan zelf bij wie u inlevert aan 
Basisschool Laurentiushof of voor de kinderen 
van het AZC in Overloon.

Dank:
De kinderen en hun ouders woonachtig op het 
AZC zijn heel erg blij en dankbaar met alle hulp. 

Heeft U vragen neem dan contact op met Conny 
06 – 29003765.

Ingezonden brief

MFA Vierlingsbeek

Mijn mening 

Terwijl er GEDEGEN en BREED GEDRAGEN 
plannen liggen voor een MFA in de kerk van 
Vierlingsbeek, waarbij twee jaar lang heel veel 
dorpsbewoners zijn betrokken op basis van 
een transparant en constructief proces, houdt 
een HANDJEVOL “raddraaiers” uit het dorp, 
die zich opwerpen als representanten van wie 
eigenlijk (?), de politiek in haar greep en haalt 
alles uit de kast om dat te voorkomen. Dit 
gebeurt veelal op een ongefundeerde -de klok 
horen luiden, maar niet echt weten waar de 
klepel hangt- en verongelijkte manier. Ze kijken 
niet verder dan hun neus lang is; gaan louter 
voor eigen (korte termijn) belang en… nemen 
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stelling bij voorkeur NIET in het openbaar.

Voor mij zijn, voor alle duidelijkheid, in dit 
verband raddraaiers personen, die meer-
derheids-standpunten niet respecteren; de 
eenheid ondermijnen en de FUNDAMENTELE 
discussie over het onderwerp uit de weg gaan, 
daar waar het primair thuishoort, namelijk in het 
eigen dorp. En… een dergelijke discussie gaat 
over meer dan de prijs van een kopje koffie. 

Dit handjevol raddraaiers heeft inmiddels 
een situatie gecreëerd, die door de politiek 
dankbaar wordt uitvergroot tot een ogenschijn-
lijke enorme tweespalt in het dorp.

Deze tweespalt wordt vervolgens door de 
politiek stoer (zij zeggen: daadkrachtig) aange-
grepen om dan maar zelf voor een verdeeld 
dorp de knoop door te hakken in de vorm van 
een schandalig amendement, het slotakkoord 
van een al lang duidelijke politieke voorin-
genomenheid, van het CDA en Team Lokaal 
en volgend op meerdere voorliggende ook al 
rammelende raadsvoorstellen. Van kwaad tot 
nog erger is in dit kader nog zwak uitgedrukt!

In de raadsvergadering op 14 oktober jl. 
wordt n.a.v. dit amendement door raadsleden 
gesproken over “onbeschoft”; “machtspolitiek” 
en een overval. Het amendement werd pas 
één uur voor de raadsvergadering aangereikt, 
waarmee, nog los van de inhoud, inderdaad 
alle gangbare fatsoensnormen worden 
overschreden!
De houding van het CDA en Team Lokaal legt 
m.i. meerdere zaken pijnlijk bloot:

• de respectloze arrogantie van de macht; 

• men behoeft geen echte fundamentele 
beleidsinhoudelijke discussie op basis 
van echte steekhoudende argumenten te 
voeren. Daarmee kan men meteen mooi het 
gebrek aan inhoudelijke kennis maskeren 
en elkaar enkel “nakakelen”. Heeft men wel 
ooit de inhoud van het haalbaarheidsonder-
zoek goed gelezen?  

• de intentie van het amendement is duidelijk; 
het amendement past precies in het straatje 
van het handjevol “raddraaiers”; 

• het toont een volstrekte minachting voor 
enige burgerparticipatie, terwijl men de 
mond vol heeft van kernendemocratie. Lege 
kretologie blijkbaar.

In de raadsvergadering durft de verantwoor-
delijk wethouder te stellen, dat zij ook pas net 
voor de vergadering het amendement heeft 
ontvangen. Zij was tot dat moment onwetend 

over de inhoud, zo zegt ze. Zij verdedigt vervol-
gens het amendement wel met verve en 
iedereen weet, dat er maar één persoon op dit 
dossier de algehele REGIE voert en dat is zij. 
Zij heeft schijt aan bijna alles en iedereen in het 
dorp en beroept zich in haar betoog op zorge-
lijke telefoontjes en mailtjes. In politiek opzicht 
lachwekkend en volstrekt ongeloofwaardig. 
De geveinsde schijn die zij wil wekken, door te 
stellen, dat het dorp haar ter harte gaat; ze er 
nachten niet van heeft geslapen, doet pijn aan 
ogen en oren.

Tel daarbij op, dat er een lokaal raadslid van 
CDA huize (niet) acteert; die zich in “het oog 
van de storm” oorverdovend stil houdt en 
onmiskenbaar en meermaals in het voortraject 
reeds heeft aangetoond enkel de vazal te zijn 
van meergenoemde raddraaiers.

Wat een beschamende vertoning!

Ik nodig graag de “raddraaiers” uit te voor-
schijn te komen. Ik daag hen uit om aansluitend 
in het openbaar de dialoog aan te gaan. Dat 
geldt eveneens voor degenen met politieke 
ambities als opmaat naar de verkiezingen. 

Laat ik daarbij op voorhand wel eerlijkheids-
halve een stemadvies uitbrengen: stem vooral 
NIET op het CDA en Team Lokaal, die op een 
dergelijke wijze met burgers/een dorp denken 
te kunnen omgaan.

Mijn slotadvies aan allen: 

Een goed besluit is wederom vooruitge-
schoven. Een duidelijk zwaktebod. Het 
amendement hangt nog boven de markt. Weer 
een gesprek? Met welk doel? Wie moet of wil 
gelijk krijgen? In een dergelijk gesprek zal elk 
“graspolletje” worden aangegrepen om het 
eigen gelijk te bewijzen. Begin er maar niet 
(meer) aan.

Draag het dossier maar over aan de nieuwe 
gemeente Land van Cuijk. Ook al schept dat 
geen duidelijkheid en levert dat weer vertra-
ging op. Hopelijk gaat daar een meer frisse 
wind waaien. Binnen de gemeente Boxmeer, 
valt naar mijn mening helaas geen enkele 
eer meer te behalen voor wie dan ook. 
Deze zaak is in mijn ogen volledig verziekt. 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, dankjewel 
daar voor!

Sjaak Rambags,

Voormalig lid van regieteam en stuurgroep en 
ooit in 2001 ambtelijk (mede)grondlegger van 
het beleidskader waarop e.e.a. is gestoeld
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amendement CDA en Team Lokaal kort 
samengevat:

1. aan de raad van de gemeente Land van Cuijk 
ter definitieve besluitvorming voor te stellen 
een krediet van maximaal €1.000.000,- 
beschikbaar te stellen, na overlegging van 
plannen, voor het realiseren van een MFA in 
het Joffershof te Vierlingsbeek;

2. de resterende € 325.000,- uit het eerder 
beschikbaar gestelde krediet van € 350.000,- 
ter beschikking te stellen aan de Stichting 
Laurentiuskerk Vierlingsbeek* voor het reali-
seren van een toegangs- en toiletruimte ten 
behoeve van de feestzaal in de voormalige 
kerk te Vierlings-beek, mits de beschikbaar-
heid van de feestzaal in Concordia definitief 
komt te vervallen;

3. wanneer de Stichting Laurentiuskerk 
Vierlingsbeek hier geen gebruik van wenst 
te maken het resterende bedrag van 
€325.000,- toe te voegen aan het krediet 
van €1.000.000,- zodat bij het realiseren van 
het MFA in het Joffershof deze kan worden 
uitgebreid met een grote zaal. 

*in het originele stuk wordt, naar ik aanneem, 
abusievelijk gesproken over de Stichting 
Laurentiushof?!

🎵 Hij komt, hij komt,
die lieve goede Sint! 🎶

Gelukkig, dit jaar kunnen we met zekerheid zeggen 
dat Sinterklaas weer Vierlingsbeek en Groeningen 
zal verblijden met zijn aanwezigheid. Door de maat-
regelen rondom COVID – 19, zal de ‘intocht’ van de 
Sint en zijn Pieten er dit jaar anders uit zien, maar dat 
het een groot feest zal worden, staat vast!

Sinterklaas zal dit jaar Vierlingsbeek bezoeken op 
zaterdag 13 november. Komt hij met de trein, per 
boot, fiets of toch gewoon op Ozosnel? Dat weten 
we niet. Er zal namelijk geen echte intocht zijn en 
we zullen Sinterklaas dus niet gezamenlijk onthalen. 
Vanwege de voorbereidingen en de mogelijk 
wijzigende maatregelen hebben wij voor een door-
stroomevenement gekozen, zodat iedereen gespreid 
kan komen en controle niet nodig is.

Op zaterdag 13 november zal Sinterklaas tussen 
14.30 uur en 17.30 uur aanwezig zijn in de grote 
gymzaal in de basisschool. Daar is de gelegenheid 
om een tekening of knutselwerkje aan de Sint te 
geven, Sinterklaas een hand te geven, je verlanglijstje 

te overhandigen of om op de foto te gaan met de 
Goedheiligman. Op het schoolplein van de midden- 
en bovenbouw zijn er verschillende activiteiten te 
doen of te bekijken, als het weer het toelaat. 

De ingang van dit defilé is aan de achterzijde van 
de school, bij de kleuteringang en de grote fietsen-
stalling. Vanuit daar loop je naar de gymzaal om de 
Sint te ontmoeten, waarna je op het plein verder kan 
spelen en ontdekken. 

Verder is het leuk als jullie onze Facebookpagina: 
‘Sint in Vierlingsbeek en Groeningen’ volgen. 
Wanneer er nog wijzigingen zijn voor deze dag, zullen 
wij die daar communiceren, als wel op de websites 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl en  
www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl 

Sinterklaascomité Vierlingsbeek 

JO11-1 Volharding kampioen

Het team J011-1 van Volharding is onlangs tot 
kampioen gekroond, na een eclatante 18-0 
thuiszege op DSV JO11-1. Topscorer van de dag 
aan Volharding-zijde was Joah van Veghel met maar 
liefst tien doelpunten.

Het kampioensteam bestaat uit doelman Guus van 
Kempen en de veldspelers Jaydey Rombouts, Guus 
Baggerman, Arjen Verstraeten, Joah van Veghel, 
Teun Michiels, Iris van den Heuvel, Stef Janssen 
en Cas Vervoort. De talentenequipe wordt getraind 
door Henk Simons, Maarten Baggerman en Denny 
van Veghel. Hun leider is Hans van Veghel.

Heel hartelijk dank aan iedereen, die de Goede 
Doelen gesteund heeft met een gift.
De organisatie van “Samen Sterk voor Goede 
Doelen” is aangenaam verrast door de fantasti-
sche opbrengst!
De Goede Doelen zullen er heel erg blij mee zijn.
In het bijzonder onze grote dank aan de 
Dorpsraad. Zonder hen hadden we dit op dezer 
wijze niet kunnen realiseren.
Hiernaast het resultaat per goed doel.
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Opbrengst 2021 
Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

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

 
€ 1.241,03 
 

 

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

 
€ 973,13 
 

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

 
€ 817,45 
 

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

 
€ 606,07 
 

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

 
€ 633,34 
 

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

 
€ 799,62 
 

 

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

 
€ 563,43 
 

 

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

 
€ 497,24 
 

 

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

 
€ 419,37 
 

 

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

 
€ 447,19 
 

 

                  

 
Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de wereld van mensen met 
een verstandelijke  beperking in onze regio.  
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 
€ 334,70 
 

 

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

 
€ 458,68 
 

 

 

 
Samen naar een beter leven met reuma. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders. 
www.reumafonds.nl" 

 
€ 524,91 
 

                                                   Totaal bedrag € 8.316,16 
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Aan alle inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen

Het is onze bedoeling onderstaande tekst als open 
brief te sturen aan de Gemeenteraad van Boxmeer 
en aan de regionale bladen. Daartoe is het van 
belang dat de brief door zoveel mogelijk dorps-
genoten wordt onderschreven. Wij willen daarom 
bij dezen iedereen die het eens is met de inhoud 
van de brief vragen om het strookje onderaan dit 
bericht in te vullen en in te leveren bij Bibliobeek. 
Daar liggen ook blanco strookjes die daar ter 
plaatse ingevuld kunnen worden. Strijd mee voor 
het behoud van een adequate accommodatie en 
daarmee voor de leefbaarheid in ons dorp!

Vierlingsbeek, 26 november 2021

Open brief

In de raadsvergadering van de Gemeente 
Boxmeer d.d. 14 oktober 2021 is besloten dat 
het college van B&W onder begeleiding van een 
ter zake deskundige met alle potentiële gebrui-
kers van een mogelijk toekomstig MFA voor 
Vierlingsbeek in gesprek dient te gaan. Als 
inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen, niet 
persé aangesloten bij een van de verenigingen 
waarmee een gesprek zal worden gevoerd, willen 
wij hierbij onze grote bezorgdheid uitspreken 
over de toekomst van ons dorp als er straks 
geen adequate voorziening meer is. Wij willen 
daarom langs deze weg aandacht vragen van de 
raadsleden. Immers, de gemeenteraad dient alle 
burgers te vertegenwoordigen en dus vragen wij 
de raad in de besluitvorming rekening te houden 
met het volgende:

Vierlingsbeek is een levendig dorp, waar door 
allerlei groepen, vaak spontaan zonder dat daar 
een vereniging achter staat, van alles wordt geor-
ganiseerd. Een goed voorbeeld is Bibliobeek, 
dat dankzij de inzet van vele vrijwilligers in stand 
wordt gehouden, waardoor ook de mensen die 
minder mobiel zijn van een bibliotheek gebruik 
kunnen blijven maken. Wij zorgen hier voor elkaar 
in Vierlingsbeek en Groeningen. Het feit dat 
honderden dorpsgenoten minimaal €500.- geïn-
vesteerd hebben om de kerk als beeldbepalend 
gebouw voor het dorp te behouden zegt veel 
over de saamhorigheid en de betrokkenheid bij 
de dorpsbewoners. Dat blijft naar onze mening 
onderbelicht in de discussie tot nu toe. En ook 
dat degenen die wellicht geen lid zijn van een 
vereniging wel behoefte zullen hebben aan een 
accommodatie waar evenementen van allerlei aard 
kunnen plaatsvinden.

Een accommodatie in de omvang van het 
huidige Concordia is dus een must! Want waar 
vieren wij straks nog carnaval? Waar kunnen wij 

evenementen organiseren? Waar kunnen we met 
een grote groep een bruiloft vieren of waar kunnen 
we als er iemand overleden is nog een waardig 
afscheid organiseren? Er is straks geen enkele 
accommodatie meer in ons dorp die hieraan kan 
voldoen! Dat mag niet gebeuren! Wij schrijven 
deze brief omdat wij willen dat ook onze stem in 
dit proces wordt gehoord. Natuurlijk weten wij 
dat er ook groepen mensen in het dorp zijn die 
om uiteenlopende redenen geen voorstander zijn 
van een MFA, hetgeen door sommige partijen 
dankbaar lijkt te worden gebruikt om het door de 
initiatiefnemers ingediende voorstel af te wijzen. 
Een afwijkende mening mag je hebben, dat is ook 
goed. Immers, verdeeldheid is de basis van demo-
cratische besluitvorming. We leven in een land 
met maar liefst 37 politieke partijen in Nederland. 
En ook de gemeenteraad bestaat uit een aantal 
partijen met verschillende visies, standpunten 
en doelen. Hierdoor kunnen de belangen van 
eenieder gehoord en gewogen worden. In dat licht 
is ook deze brief bedoeld, want wij willen dat ook 
onze belangen worden meegenomen in de besluit-
vorming. Wij realiseren ons heus wel dat een MFA 
zoals voorgesteld in de huidige plannen een flinke 
investering vergt. Maar hoewel de initiatiefnemers 
duidelijke plannen hebben gepresenteerd om die 
investeringen op termijn terug te verdienen, lijkt 
dat niet gehoord te worden. Wij hopen echter dat 
de besluitvorming wordt gebaseerd op een lange-
termijnvisie met betrekking tot de leefbaarheid in 
Vierlingsbeek en Groeningen.

Namens een grote groep dorpsgenoten uit 
Vierlingsbeek en Groeningen,
Nell Wolfs

Ondergetekende 

…………………………………………………............
Adres

…………………………………………………............
Verklaart hierbij de inhoud van de open brief d.d. 
26-11-2021 te onderschrijven

…………………………………………………….........
(handtekening)

Berichten uit het veld

Onlangs maakte ik een praatje met een dorpsge-
noot. Zoals gebruikelijk gaat zo’n gesprek dan over 
koetjes en kalfjes. Terloops vertelde de dorpsge-
noot mij dat hij last had van een roofvogel die het 
op zijn vrije uitloop kippen gemunt had. Na enige 
overpeinzingen over en weer, kwamen we tot de 
conclusie dat alleen een Havik hiertoe in staat is. 
Vooral Havik vrouwtjes zijn zeer krachtige vogels.
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Havik

De dorpsgenoot vroeg mij wat hij hier tegen zou 
kunnen doen op een natuurvriendelijke manier. 
Uit gesprekken met collega-vogelaars weet ik dat 
spie-gelende bollen (discobollen) soms helpen 
om roofvogels uit de tuin te houden. Een aanvlie-
gende roofvogel ziet plotseling zijn spiegelbeeld 
en schrikt daar zo van dat hij gedesoriënteerd 
raakt. In verwarring geraakt stopt hij dan zijn jacht 
en verlaat de tuin om meestal niet meer terug te 
komen. De dorpsgenoot heeft daarop een spiegel-
constructie laten maken en die opgehangen boven 
zijn kippenren. We zijn beiden zeer benieuwd naar 
het resultaat.

Een paar dagen later, na de lunch, stond ik klaar 
om een fietsrondje door de omgeving te maken. 
In de verte zag ik, hoog in de lucht, een vogel 
zweven. Door mijn verrekijker zag ik dat het een 
Slechtvalk was. Langzaam kwam hij cirkelend 
mijn kant op. Plotseling vouwde hij zijn vleugels 
tegen zijn lijf en stortte in een duizelingwek-
kende vaart naar bene-den. Waarschijnlijk had 
hij een duif gezien die hem wel geschikt leek 
voor de lunch. Tijdens zo’n duikvlucht kan een 
Slechtvalk snelheden tot wel 380 km/uur behalen. 
Een ongelukkige duif die dan geraakt wordt, weet 
nauwelijks wat hem of haar overkomt. Door de 
klap is hij of zij meteen ver-doofd of zelfs dood. 
Toen ik ongeveer een uur later langs de graansi-
lo’s van Havens in Maashees fietste, zat daar een 
Slechtvalk te rusten voor de opening van de kast 
waar hij deze zomer ook gebroed heeft. Mogelijk 
was het dezelfde Slechtvalk die ik eerder de duik-
vlucht had zien uitvoeren.

Ik fietste verder langs de Maas richting de 
veerpont. Het was erg rustig in de weilanden 
van de Weerd. Verderop, aan de overkant van de 
Maas, viel mijn oog op een witte vogel die langs 
de waterkant zat. Nadat ik mijn verrekijker scherp 
gesteld had, zag ik dat het een Zilvermeeuw was. 
Hij viel op in de zon, met zijn forse snavel en zijn 
heldergele iris van het oog. 

Zilvermeeuw 

Toen ik goed keek zag ik ook waarmee hij bezig 
was. Aan zijn voeten lag een enorme snoek, die 
hij vakkundig bezig was te slopen. Hij nam grote 
hap-pen uit de flanken van de vis, die toch zeker 
80 cm lang was. Hij zal de snoek vast niet zelf 
gevangen hebben, daarvoor was die te groot. 
Mogelijk was de snoek na een wilde achtervolging 
op een kleine vis, zelf gestrand of geraakt door 
een scheepsschroef.

Ton van den Berg

Op 24 november 2021 zijn er verkiezingen
voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk.

Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is verkiesbaar namens het

Lijst 2, kandidaat nummer 28.
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Ik heb de afgelopen negentien jaar voor u in 
de gemeenteraad gewerkt en wil dit graag de 
komende vier jaar blijven doen.

Hiervoor heb ik uw stem nodig.

Met voldoende voorkeurstemmen
-minimaal 300-

is een zetel haalbaar

Ik was voor mijn pensionering in 2011 in het 
dagelijks leven werkzaam als projectleider bij 
het waterschap Peel en Maasvallei in Noord en 
Midden Limburg. Ik heb bijna 40 jaar ambte-
lijke ervaring op de vakgebieden weg- en 
waterbouw, cultuurtechniek en ruimtelijke 
ordening.

Ik heb me in de raad onder meer ingezet voor 
de vakgebieden milieu, ruimtelijke zaken, 
woningbouw en subsidiebeleid, de herziening 
van de welstandnota, de aanleg van fietspaden 
en de snelheidsbeperking Molenweg. Ook de 
actualisatie van de bestemmingsplannen en het 
bouwrijp maken van nieuwe woongebieden is 
mijn speerpunt, zodat er op veel plaatsen weer 
kan worden gebouwd. 

Voor de komende jaren zullen we de handen 
vol hebben aan het financieel gezond houden 
van onze gemeente. We zullen goed na moeten 
denken waar we de beperkte middelen aan 
kunnen besteden. Ik wil mijn vakkennis inzetten 
om er voor te zorgen dat we tegen zo laag 
mogelijke kosten in staat blijven om de groen-
voorzieningen, onze wegen en rioleringen in 
een goede staat houden opdat we geen erfenis 
van achterstallig onderhoud doorschuiven naar 
onze kinderen en kleinkinderen. Ook wil ik mij 
sterk maken voor maatregelen om de wijziging 
van het KLIMAAT te beteugelen. We moeten 
hierbij denken aan het opheffen van water-
overlast, het bestrijden van verdroging en 
hittestress.

Door mijn werkervaring weet ik van de hoed 
en de rand en kan met verstand van zaken 
meepraten over de voorstellen die voor het 
Land van Cuijk op tafel worden gelegd.
Een sterk CDA kan door haar directe invloed 
in Den Bosch en Den Haag veel meer voor het 
Land van Cuijk betekenen dan vele andere 
partijen. 

Geef uw steun aan het CDA en stem bij 
voorkeur op mij zodat ook het belang van 
Vierlingsbeek en Groeningen in de nieuwe 
gemeente kan worden ingebracht.

Tel. 0478-632205 of 06-48236890

Email: jstoffelen49@gmail.com

OP DE TÔFFEL DANKT 
WINNAARS DORPSQUIZ ‘K WÈT’T

Blij verrast waren wij te horen dat de winnaar en 
de runner up van die mooie Dorpsquiz ‘K Wèt’t 
hun prijzengeld hebben geschonken aan Op De 
Tôffel. Wij voelen ons zeer vereerd en zullen deze 
gulle gift goed gaan besteden. Als dank hiervoor 
heeft Op De Tôffel op haar beurt Team WAF en 
Team Familie Verbeeten verrast met een bloemetje 
en het boek Tof, Toffer, Tôffel, het boek over de 
geschiedenis van 25 jaar Op De Tôffel.

Alle quizzers van Team WAF, Team Familie 
Verbeeten en uiteraard ook iedereen van 
Dorpsquiz ‘K Wèt’t: hartelijk dank!

Bestuur Stichting Op De Tôffel

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 5 en 19 november Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 

Biljarten
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
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SWOGB Yoga (info 631839)
 maandag van 17.45 - 18.45 uur
 in gymzaal bassischool
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 in Joffershof
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
 dinsdag van 15.00 -16.00 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
SWOGB damesgymclub
 maandag 18.30 – 19.30 uur
 gymzaal basisschool
 Info Gerrie Willems 0478-631896
Inloopmiddag/kaarten
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur
 in het Joffershof
Bijeenkomst alleenstaanden
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
 in Joffershof
 Info 632028

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

Twee foto’s die voor degene die de mensen kent 
wel herkenbaar zijn. Wie staan op deze foto’s? Die 
met de paarden is nummer A19109.

A20433
Deze foto is waarschijnlijk iemand uit Overloon, 
wel een aantal jaren geleden.
Herkent u de personen? Geef een mailtje naar de 
Oude Schoenendoos, dan is er weer een foto die 
uit de rubriek onvolledig beschreven foto’s kan 
worden geschreven.

Wilt u uw (klein)kinderen verrassen met een 
bezoek van onze eigen Sinterklaas en zijn Pieten? 
Sint heeft in zijn overvolle agenda toch nog twee 
dagen gevonden om bij u aan huis te komen.

Hij is beschikbaar op zaterdag 4 december tussen 
12.00 en 17.00 uur en zondag 5 december tussen 
10.00 en 15.00 uur. De agenda van de Sint op 27 
november staat al helemaal vol.

Heeft u interesse? Stuur dan z.s.m. maar 
voor 27 november een berichtje naar het 
Sinterklaascomite! Ons emailadres is sintvierlings-
beekgroeningen@gmail.com 
Zet a.u.b. in de mail uw voorkeurstijd, het bezoe-
kadres en hoe lang u Sinterklaas en zijn Pieten op 
bezoek wilt hebben.

De kosten zijn 25 euro per kwartier. Dit is inclusief 
Sinterklaas, Pieten en iets lekkers.
Wij nemen na 27 november contact met u op over 
de definitieve planning.

Sinterklaascomite Vierlingsbeek 
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Hebt u nog niet gestemd bij actie 
van Plus Verbeeten of bij de 
Rabobankclubactie? Denk aan ons, 
wij beheren uw geschiedenis en 
bewaren het in ons archief wat voor 
ieder toegankelijk is via de website: 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Wielerfestijn bedankt hoofdsponsor Marel

‘Samen zijn we sterk’

“We zijn blij dat we jullie wielerweekend 
hebben mogen sponsoren. Zo te zien en 
te horen hebben jullie ervan genoten.” 
Marketingcoördinator Edwin de Bruin van 
Marel toonde zich onlangs blij verrast met de 
geste van de organisatie van ‘Van Vriethof tot 
Vriethof’ om hem een groepsfoto van de start, 
met daarop een prominente plek voor de spon-
soruitingen van het Boxmeerse bedrijf, samen 
met een aantal krantenartikelen over het 
tweedaags wielerfestijn te overhandigen.

Marel was de hoofdsponsor van het 
Vierlingsbeeks-Groeningse wielerspektakel. 
“Natuurlijk krijgen we bij Marel meer sponsorver-
zoeken, maar dit wielerevenement paste precies 
bij een aantal van onze marketingdoelstellingen: 
oog voor lokale betrokkenheid, oog voor sport en 
bewegen, wat in de huidige coronaperiode nog 
meer in de aandacht is gekomen, en oog voor een 
stukje naamsbekendheid”, vertelde De Bruin. “Ook 
als Marel laten we graag ons gezicht in de regio 
zien en kiezen we voor maatschappelijk betrokken 
ondernemen, als is het maar omdat de meeste 
van onze medewerkers uit Boxmeer en omgeving 
komen.”

Namens de organisatie togen Ron van Daal en 
Herman Verheijen, oud-medewerker van Marel, dat 
is gespecialiseerd in de productie van machines 
voor de vlees- en visverwerkingsindustrie, samen 
met pr-man Ron Koenen naar het Marel-kantoor in 
Boxmeer. Daar werden ze hartelijk ontvangen en 
blikten ze samen terug op de eerste editie van het 
zeer geslaagde wielerweekend.

Of Van Vriethof tot Vriethof, dat in het laatste 
weekend van augustus 2021 ruim zeventig deel-
nemers telde met roots in Vierlingsbeek en 
Groeningen, ook in 2022 een vervolg krijgt, staat 
nog in de sterren geschreven. “Maar dat is wel de 
insteek”, weet Ron van Daal. “Het enthousiasme 
was voor, tijdens en na het evenement erg groot, 
zowel onder de deelnemers als de sponsoren, dat 
we daarvoor willen gaan. Mede dankzij sponsoren 
als Marel kunnen dergelijke evenementen op touw 
worden gezet. Dat wordt nog weleens vergeten. 
Onze waardering wilden we daarom als organisatie 
persoonlijk aan Edwin als vertegenwoordiger van 
Marel overbrengen. Samen zijn we sterk.”

Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR)
Sociom en notarissen ondersteunen 
verenigingen en stichtingen 

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe WBTR voor vereni-
gingen en stichtingen van kracht. Het is binnen de 
gemeente Boxmeer gebleken dat enkele organisa-
ties moeite hebben om te voldoen aan de nieuwe 
wet, zowel financieel als organisatorisch. 
Daarom is contact opgenomen met welzijnsor-
ganisatie Sociom en de notariskantoren in de 
gemeente Boxmeer. Zij bieden vrijwilligersorgani-
saties de helpende hand. 

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht 
binnen organisaties te verbeteren. Er zijn regels en 
procedures opgesteld over taken, bevoegdheden, 
verplichtingen en aansprakelijkheid. Verenigingen 
en stichtingen dienen deze regels en procedures 
te integreren in hun eigen organisatie. 

Stap voor stap naar een  
WBTR-organisatie 
Sociom verstrekt 50% korting op het stappen-
plan van de IVBB (Instituut voor Verenigingen, 
Branches en Beroepen), waardoor de kosten voor 
deze ondersteuningstool 120 euro zijn. Dit online 
stappenplan geeft informatie over de nieuwe 
verplichtingen en biedt handreikingen om hieraan 
te voldoen. Aanschaf van een stappenplan is geen 
verplichting. Voor meer informatie over de WBTR 
en het stappenplan kun je contact opnemen met 
Sociom (0485-700 500). 

Statutenwijziging 
Organisaties die niet voldoen aan de WBTR dienen 
de statuten aan te passen of zelfs op te stellen. 
Voor (kleine) organisaties die afhankelijk zijn van 
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contributies en donaties, kan dit een behoorlijke 
financiële aanslag betekenen op hun verenigings-/ 
stichtingsbudget. Notariskantoor Vierlingsbeek en 
Notariskantoor Teeuwen in Boxmeer zijn bereid 
te fungeren als gratis vraagbaak voor vragen over 
de WBTR. Bovendien zijn beide kantoren bereid 
voor verenigingen en stichtingen een korting te 
hanteren voor het opstellen/wijzigen van statuten 
van ca. 100 tot 175 euro. 

Informatiebijeenkomst 
Notariskantoor Teeuwen is bereid om in samen-
werking met Sociom een informatiebijeenkomst 
over de WBTR te organiseren. Wanneer vereni-
gingen/ stichtingen daarvoor interesse hebben, 
kunnen zij contact opnemen met Sociom via 
eerdergenoemd telefoonnummer.

Totaal Tonpraotcursus van start

Vernieuw je buut!

Stichting Carnavals Activiteiten Land van 
Cuijk start, nu de richtlijnen rondom het coro-
navirus het weer toelaten, met haar cursus 
tonpraoten/ buutteredenen. Nieuw dit keer is 
dat belangstellenden zowel aan een basis- als 
een gevorderdencursus kunnen deelnemen. Ze 
kunnen vanaf nu dus kiezen uit een zogeheten 
Totaal Tonpraotcursus-pakket. De bijeenkomsten 
vinden plaats in het Wapen van Wanroij aan de 
Kwikstraat 6 in Wanroij.

De gevorderdencursus is nieuw, op verzoek van 
de enthousiaste cursisten van de afgelopen jaren. 
Zij gaven aan graag extra kennis en ervaring op te 
doen, antwoordt Huub Heijnen, voorzitter Stichting 
Carnavalsactiviteiten Land van Cuijk, op de waarom-
vraag. “De cursussen worden gegeven door Hans 
Verbaarschot en Arian Compen, twee ervaren jonge 
tonpraters uit de Brabantse top, in samenwerking 
met Stichting Carnavals Activiteiten Land van Cuijk. 
Die zet ook al jaren het populaire Zuid-Nederlands 
buutkampioenschap op touw.” 

Het tonpraten/buutreednen is de laatste jaren flink 
veranderd, weet Heijnen. “Door de veranderingen 
op het gebied van variatie, presentatie, vormgeving, 
beleving en interactie durven we inmiddels gerust te 
spreken van totaaltheater. Hans en Arian, die beiden 
midden in deze veranderingen staan en ze vaak zelf 
ook teweegbrengen, willen dit graag overbrengen 
aan de cursisten tijdens De Totaal Tonpraatcursus. 
Samen met hen kan er gewerkt worden aan het 
vernieuwen van hun buut, hun eerste stap richting 
een geweldig optreden. Maar ook mensen die 
gewoon kennis willen maken met tonpraten zijn van 
harte welkom.

De cursus staat open voor jong en oud, voor 
mannen en vrouwen, voor beginners als 

gevorderden. Iedereen kan deelnemen aan de 
cursus, waarin het vooral draait om lol en gezellig-
heid. En, als ze dat willen, dan krijgen de cursisten 
na afloop ook nog begeleiding en advies. Op 
deze manier hebben verenigingen straks voor de 
toekomst sterke tonpraters van eigen bodem. En 
wellicht zelfs deelnemers die aan tonpraotkampi-
oenschappen willen deelnemen. Dat is ook leuk 
voor ons buutkampioenschap. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten.” De cursus bestaat uit vijf avonden 
van 120 minuten (telkens van 20.00 uur tot uiterlijk 
22.30 uur). Bij de individuele aanmeldingen worden 
groepjes van vijf personen gemaakt. Per groepje 
wordt vervolgens gezamenlijk gekeken welke 
avonden/ data passen in de agenda van de deelne-
mers. De cursussen beginnen in november 2021. 

De foto is van de cursisten 2019, vlak voor de 
uitbraak van de coronapandemie. Boven van links 
naars rechts: Hans van Baarschot uit Deurne (cursus-
leider), Lucas van Laarhoven uit Sterksel, Arno 
Vermeulen uit Bergharen, Twan van de Kamp uit 
Haps en Arjan Compen uit Soerendonk (cursusleider). 
Onder van links naar rechts: Liesbeth van der Kruis 
uit Budel-Dorplein, Judith Nicols uit Nuland en Clara 
Schenkels-Simmes uit Escharen. 

Meer informatie over de cursus is 
verkrijgbaar via de website 
www.buutkampioenschap.nl 

Aanmelden via workshops@buutkampioenschap.nl. 
Een lokaal tintje: Marcel Evers uit Vierlingsbeek is 
secretaris van de organiserende stichting. 

Mantelzorgers en 
mensen met dementie kunnen 
elkaar weer ontmoeten 
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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? Voel 
je welkom en neem vooral iemand mee. 
Onze vrijwilligers zijn er klaar voor. 

 Cuijk, 15 november, Castella,  
 aanvang 19.30 uur

Thema: Dilemma’s bij dementie
Hoe ga je om met iemand die het niet nodig vindt 
om gewassen te worden of zegt dat hij dat nog heel 
goed zelf kan terwijl dat in werkelijkheid niet zo is? 
Laat je iemand zelfstandig op stap gaan met de fiets, 
terwijl je weet dat hij kan verdwalen? Wat als iemand 
in een gevorderd stadium van dementie toch auto wil 
blijven rijden? In dit soort ethische dilemma’s staan 
veiligheid en vrijheid recht tegenover elkaar. Elke dag 
opnieuw. Liesbeth Joosten, psycholoog ouderenzorg 
en schrijfster van het boek “help me herinneren” is 
gastspreker en wordt geïnterviewd door Mia Stevens, 
ouderen-verpleegkun¬dige (casemanager) vanuit 
Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei.

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

10 november 2021 is het weer 
Dag van de Mantelzorg
Een cadeautje voor jezelf: bestel een goodiebag

Dinsdag 10 november 2021 is het weer de Dag 
van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor 
een ziek familielid, vriend of buur. En die zorg is 
vaak onzichtbaar. Daarom staat Nederland één 
keer per jaar stil bij de grote zorg die mantel-
zorgers dragen en samen zetten we deze 
mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar staat er 
voor alle mantelzorgers in hun eigen gemeente 
een goed gevulde goodiebag klaar! Daarvoor 
moeten zij zich wel even aanmelden.

Bestel een goodiebag
Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan! Ken jij 

een mantelzorger? Geef het door! Mantelzorgers 
bestellen de goodiebag via het Centrum Mantelzorg 
Land van Cuijk. Dat kan door het aanmeldformulier in 
te vullen op de website www.mantelzorglvc.nl. Of bel 
naar: 0485 - 700500. Dit kan tot uiterlijk 1 november 
2021. De goodiebags zijn alleen verkrijgbaar voor 
mantelzorgers die in het Land van Cuijk wonen. 

Mantelzorg & werk – themabijeenkomst 
Aan het werk voor werkende mantelzorgers
Op weg naar een mantelzorgvriendelijk 
werkklimaat

Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met 
een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: 
één op de vier werknemers doet dit. 
De combinatie zorg en werk valt veel mensen 
zwaar. Jou misschien ook wel. Om vitaal, gezond en 
inzetbaar te blijven, kunnen werkgevers samen met 
jou zoeken naar een goede balans. Er zijn diverse 
mogelijkheden om de combinatie werk en mantelzorg 
draaglijker te maken. Wij vertellen je er graag meer 
over tijdens een informatieve themabijeenkomst op 
donderdag 25 november in Myllesweerd (Mill).

Save the date!
• Wanneer? Donderdag 25  
 november 2021
• Hoe laat? Van 19:30 – 21:30 uur
• Waar? In Myllesweerd*,  
 Kerkstraat 3 in Mill 

* hier gelden de RIVM richtlijnen

‘Helder theater’ verzorgt dan een interactief 
programma waarin je wordt meegenomen in het 
leven en de dilemma’s van werkende mantel-
zorgers. Verder is er een gesprek met een 
deskundigenpanel, bestaande uit een HR-manager, 
een vitaliteitscoach en een ervaringsdeskundige. 
Ook krijg je informatie over de mogelijkheden van 
vervangende mantelzorg. Vanzelfsprekend komt 
ook een werkende mantelzorger aan het woord en 
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op 25 november laten we je graag 
zien wat de combinatie van mantel-
zorg en werk betekent. Voor meer 
informatie of aanmelden ga naar:
www.mantelzorglvc.nl
of mail naar mantelzorg@sociom.nl.
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Wist je dat…
• bijna 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg 

geeft (ca. 5 miljoen mantelzorgers)?
• bijna 10% van de mantelzorgers zich zwaar 

belast voelt?
• 70% van de mantelzorgers onder de 65 jaar 

ook betaald werk heeft?
• 60% bekend is met de wettelijke verlofrege-

lingen en dat 17% hiervan gebruik maakt?
• 43% van de werkende mantelzorgers 

overweegt minder uren te gaan werken 
en dat 18% overweegt te stoppen met 
werken?

• 45% van de werkende mantelzorgers 
een hoge drempel ervaart om de combi-
natie werk en mantelzorg bespreekbaar te 
maken?

• het aantal mensen dat werk en mantelzorg 
combineert stijgt? 

vrijdag 12 november > cabaret > 
ANDRÉ 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 
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?

www.liberaal-lvc.nl

Stem
24 november

Lijst 13!

5. Marc O
ude

nho
ven
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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                   

 
 

 

 zondag 7 november:  
 GP MEXICO (20.00 uur)
 zondag 14 november:  
 GP BRAZILIE (18.00 uur)
 zondag 21 november:  
 GP QATAR (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zaterdag 20 november > concert >  
 BEUKFEEST: PUTREFIED CORPSE +  
 ROTTEN REMAINS + PANOPTIKON

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

Neem dus je coronatoegangsbewijs mee 
naar Gryphus, via de CoronaCheck-app of 
geprint op papier en vergeet je legitimatiebe-
wijs 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

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

De werving en selectieprocedure wordt begeleid door 
Van Haastert. Kijk voor het volledige profiel op 
www.van-haastert.nl.  Voor meer informatie neemt u 
contact op met Hein van Haastert via 06 - 20 43 18 01 en 
kijkt u op www.wonenvierlingsbeek.nl.

Wonen Vierlingsbeek is een zelfstandige woningcorporatie 
met een sterke lokale binding. De organisatie is trots op 
haar zelfstandig bestaan. Een keuze die ten volle wordt 
ondersteund door de huurders. De RvC bestaat 
momenteel uit een voorzitter en drie leden. In mei 2022 
volbrengt een van deze leden zijn tweede termijn en zal 
dus terugtreden. Dat is de reden dat er een nieuw lid van 
de RvC wordt gezocht. Het betreft een lid op voordracht 
van de huurders. Hij of zij beschikt over financiële kennis en 
is bekend met het werkgebied. 

Wonen Vierlingsbeek zoekt een

Lid Raad van 
Commissarissen
op voordracht van de huurders, 
expertise: financiën
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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

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist



22

 

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 

Warme Bakker Degen
Reclame: 8 t/m 13 november
  ¾ Christoffelvlaai € 10,10
  Spelt meergranen donker € 2,15
  Saucijzenbroodje € 1,40   

Reclame: 15 t/m 20 november
  ¾ Kruimelvlaai  € 6,30
	  Tarwe rogge zonnepitbrood € 2,85 
  8 Witte zachte bolletjes + 2 gratis

 

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

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41
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� adverteren
doet verkopen

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.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

 

 

 
 
 
 

 
 

 

AGUAPLAST EXPRESS 
 

Vulmiddel met zeer snelle droging 
en een groot vulvermogen !! 
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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

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


