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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 1 maart 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 4 23 februari 2022

Boeren, burgers en buitenlui, 

Toen we 2 carnavalsseizoenen geleden begonnen 
met de organisatie van de Burgemeesterverkiezing 
en de Boerenbruiloft, kon niemand vermoeden 
dat de daarop volgende 2 carnavalsseizoenen niet 
zouden gaan verlopen zoals we toen verwacht 
hadden.
Vorig jaar is alleen de online avond mogelijk 
geweest, dit seizoen begon met de bekendmaking 
van de Kandidaat-Burgemeesters Rik en Moniek 
en het uitkomen van Boerenbruidspaar Ton en 
Sabine. Lang leek het daar voor dit seizoen bij te 
blijven…
Maaarrr…. Inmiddels weten we dat er meer 
mogelijk is aankomende carnavalsdagen! 
Het was te lang onzeker en is nu te kort dag om 
alle dagen in te vullen zoals voorgaande jaren. 

Gelukkig zijn de Kandidaat-Burgemeesters bereid 
om volgend jaar de strijd om het burgemeester-
schap met elkaar aan te gaan, al zullen ze daar 
aankomende carnavalsdagen al een begin mee 
maken.
Ook het Boerenbruidspaar stelt hun onecht 
huwelijk een jaar uit: de fotoreportage is gemaakt 
maar het ja- woord zal door hen pas op carnavals-
dinsdag ’23 gegeven worden. 
We hopen jullie allemaal te zien deze carnaval 
en gaan er van uit dat er volgend jaar fanatiek 
campagne gevoerd gaat worden door de 
Kandidaat-Burgemeesters Rik en Moniek en dat 
het Boerenbruidspaar Ton en Sabine elkaar dan 
stralend het ja-woord zullen geven! 
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Van de Redactie:

We kunnen ons oude leven weer grotendeels 
op pakken! De meeste restricties worden 
opgeheven en het verenigingsleven kan weer 
volop plannen maken voor het komende 
voorjaar. Repetities, trainingen, wedstrijden, 
uitvoeringen etc kunnen weer worden 
gepland.   Een mooie prelude van het voorjaar!

In hoeverre we dit jaar Carnaval vieren, is 
ten tijde van schrijven van dit artikel nog niet 
helemaal bekend. We zijn er van overtuigd dat 
het toch een kei kei mooie carnaval wordt! 
Daar gaan de Bekse en Gruuningse mensen 
wel voor zorgen!

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

2022
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.

1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag:  
 Lezing door Pastoor Tullemans
11 mrt KBO: Jaarvergadering
14 mrt Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 mrt KBO: Nationale opschoondag
19 mrt Gilde Groeningen: Potgrondactie
21 mrt VOVG: Bloemschikken
26 mrt Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 NEVER MIND THE DJ'S
29 t/m Collecte Samen Sterk voor  
31 mrt Goede Doelen
5+6 apr RKVV-Volharding: 
 Jaarlijkse bloemenactie
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 apr KBO: Vroege ochtendwandeling
11 apr Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 apr KBO: Bezoek Brabant museum Gemert
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
9 mei Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 mei VOVG: Wandeltocht
21 mei Afscheid (oud)burgemeester  
 van Soest voor Vierlingsbeek
 van 14:00 uur tot 17:00 uur
4 juni Gryphus: 50 JAAR SOOS: DE REÜNIE
7 juni KBO: Fietsdag
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
11 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2022
13 juni Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
17 juni VOVG: Fietstocht
2 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:
 Muziek op de Maas 2022
5 juli Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
11 jul Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur 0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later
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16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
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!
18 sept GroeVie: Family Obstacle Run  
 Vierlingsbeek
21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
24 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
8 okt GroeVie: Finale-avond Dorpsquiz ‘k Wet’t
10 okt Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
19 okt KBO: Kermismuseum Vortum/  
 Museum Tonny Ebben Groeningen
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
14 nov Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
16 nov KBO: Herfstwandeling
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
12 dec Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com

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

Afvalkalender 2022
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN

3 mrt GFT groenbak / Plasticafval
5 mrt Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
10 mrt Restafval
17 mrt GFT groenbak / Plasticafval

19 mrt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt GFT groenbak / Plasticafval
2 apr Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
7 apr GFT groenbak / Restafval
14 apr GFT groenbak / Plasticafval
16 apr Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
21 apr GFT groenbak
28 apr GFT groenbak / Plasticafval
30 apr Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196

Graag willen wij iedereen bedanken voor
de belangstelling, de lieve woorden, bloemen 

en vele kaarten die wij hebben ontvangen naar 
aanleiding van de ziekte en het overlijden van

“ons pap” en opa 

PIET PEETERS

In het bijzonder willen wij het team van Oprecht 
Zorgend en huisartsenpraktijk Mosch-van den 

Born bedanken voor de goede zorgen.

Met vriendelijke groet,
Familie Peeters

Nieuwe leerlingen schooljaar 
2022/2023 

Beste ouder(s) /verzorger(s), 
 
Wilt u uw kind aanmelden op onze school? 
Dan vragen wij u dit te doen voor 8 
maart. Het aanmeldformulier is te 
vinden op onze website:  
www.laurentiushof.nl
onder het kopje ‘ouders’. 

U kunt het aanmeldformulier mailen 
naar t.dekker@skov-onderwijs.nl.
De rondleiding vindt plaats tijdens het kennisma-
kingsgesprek met de leerkracht. We nemen dan de 
tijd om jullie de hele school te laten zien. 
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Voor ouders die twijfelen over de schoolkeuze 
maken we een uitzondering; hen bieden we de 
mogelijkheid van een korte rondleiding buiten 
schooltijd of een afspraak om te (beeld)bellen. 
Deze ouders vragen we om een afspraak te maken 
middels een mail naar t.dekker@skov-onderwijs.nl. 

Zijn er vragen dan horen we het graag! 

Team Basisschool Laurentiushof 

 

 
Jaarlijks organiseert ons gilde in maart de potgrondactie in Vierlingsbeek & Groeningen.  
 
Op zaterdag 19 maart 2022 bieden we de zakken potgrond weer huis-aan-
huis aan met directe levering (coronaproof).  
 
Ook is er de mogelijkheid om de potgrond vooraf online te bestellen en te 
betalen via https://groevie.myonline.store/ 

Dit laatste is makkelijk voor u èn voor ons. Bestellen kan t/m vrijdag 18 maart. 
 
Kosten per zak potgrond à 40 liter zijn: € 5,50. 
 
Mocht u liever op een andere manier willen bestellen of heeft u vragen over 
deze actie, neem dan contact op met: Marjon Hermans-Ermers via een 
telefoontje/appje: 06-13396427 of mail: marjon@gildegroeningen.nl.   
 
Bij voorbaat dank voor uw bestelling en de steun aan onze vereniging ! 
 
 

Het Groenings Koor is weer begonnen met 
repeteren. De lockdown is ons lang gevallen en we 
waren ontzettend blij de dirigent, pianist en elkaar 
weer te zien en onze stemmen uit te proberen. 

Netjes hielden we 1,5 meter afstand en gebruikten 
onze mondkapjes als we ons verplaatsen. Het 
viel niet tegen. Heel veel leden durfden het aan te 
komen. De koorklank was er weer na wat oefe-
ningen en niet al te moeilijke canons. Een nieuw 
nummer en een aantal oude bekenden kwamen 
aan bod en zo werden het meteen echte koor-
repetities. Langzaam maar zeker gaan we eraan 
werken om op ons oude niveau te komen. De 
nieuwe repetitieruimte bij Gryphus bleek een 
goede akoustiek te hebben en, wat in deze tijd 
belangrijk is, een goede ventilatie was aanwezig. 
Kortom, onze eerste twee repetities waren een 
succes. 

Het zou mooi zijn als we nog een paar nieuwe 
leden kunnen verwelkomen. Een warm welkom 
wacht u als u het eens zou willen uitproberen. 
Lijkt het u leuk om in een koor te zingen dan bent 
u welkom. U kunt natuurlijk eerst een keertje 
toekijken en luisteren. U kunt het zingen ook 
meteen uitproberen. Net wat u wilt. U bent in 
ieder geval welkom op maandagavond in Gryphus 
(Grotestraat 18a in Vierlingsbeek). We beginnen 
om half 8 met repeteren en QR-code wordt gecon-
troleerd. Natuurlijk is er ook genoeg tijd om in 
de pauze en na afloop te praten met bestuur 
en leden. De coronaregels kunnen weer veran-
deren en daar ziet het wel naar uit. Als dat nodig 
is passen we ons aan. Maar voorlopig zijn we 
gewoon blij dat we weer begonnen zijn
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De Keieschieters presenteert 
bomvol en gevarieerd 
carnavalsprogramma

De Keieschieters heeft in allerijl een bomvol 
en gevarieerd carnavalsprogramma in elkaar 
getimmerd. De carnavalsvereniging uit 
Vierlingsbeek en Groeningen besloot na de 
persconferentie van afgelopen dinsdagavond, 
waarin verdere versoepelingen werden aange-
kondigd en als gevolg daarvan groen licht 
werd gegeven voor het carnavalsfeest, snel te 
schakelen en het geplande geplaceerde carna-
valsprogramma los te laten en uit te breiden. 

“Samen met vele vrijwilligers, verenigingen en 
de horeca zijn we erin geslaagd een vijfdaags 
carnavalsprogramma in elkaar te zetten voor 
jong en oud. Een programma dat klinkt als een 
klok”, meldt een trotse secretaris Rob van Berlo. 
“Er is ontzettend veel vergaderd, nagedacht en 
samengewerkt, waarvoor wij als bestuur van De 
Keieschieters iedereen ontzettend bedanken. 
Vierlingsbeek en Groeningen hebben laten zien 
waarin kleine dorpen sterk kunnen zijn. We gaan 
er, na een afwezigheid van een jaar, dit jaar een 
knallende carnaval van maken.”

Het carnavalsweekend begint op vrijdag 25 
februari om 20.00 uur met de traditionele 
Hittenavond in Zalencentrum Concordia. Tijdens 
deze muzikale avond, de laatste in Zalencentrum 
Concordia, dat dit jaar zoals bekend wordt omge-
toverd tot Vitaliteitscentrum Brabant, treden 
prins Paul II en zijn adjudant René af en worden 
tevens de 6x11-jubileumprins en zijn adjudant 
gepresenteerd. 

Op zaterdag 26 februari wordt het programma 
vanaf 12.11 uur vervolgd met een carnavals-
quiz voor de jeugd en een nieuw evenement, de 
Keie-zit XL, dat vanaf 14.11 uur start in Concordia. 
“Met optredens van onder meer onze dansgarde, 
Evergreen , de APK en verschillende buutte-
reedners”, weet  Van Berlo. “Tevens wordt dan 
de Kei van het jaar uitgereikt aan iemand die die 
onderscheiding vanwege zijn of haar verdien-
sten voor Vierlingsbeek en/of Groeningen 
verdient. Extra bijzonder is het eerste optreden 

van de jubileumprins en zijn adjudant samen 
met jeugdprinses Lieke en haar adjudant Floor 
en het boerenbruidspaar Ton en Sabine. Die zijn, 
zonder dat bekend is wie de jubileumprins en zijn 
adjudant zijn, momenteel druk aan het oefenen om 
hun gezamenlijke optreden tot in de puntjes op de 
planken te brengen.”

Op zondag 27 februari om 11.11 uur gaat de 
carnavalsvereniging traditioneel de vlag hijsen bij 
De Kei op het Vrijthof, waarna om 12.00 uur het 
Vremde Vogel Festival  start in Herberg Thijssen. 
Om 13.11 uur begint in Concordia de jeugdzit-
ting, die vanaf 19.00 uur een vervolg krijgt met het 
jeugdbal in De Wildeman. 

Op maandag 28 februari om 11.11 uur start in De 
Wildeman de jeugdreceptie voor prinses Lieke 
en haar adjudant Floor, vanaf 13.11 uur gevolgd 
door De Wildeman-puzzeltocht door het dorp. Om 
13.11 uur begint in Herberg Thijssen het Thiesse 
Bal en om 19.00 uur start in De Wildeman het 
jeugdbal. 

Carnavalsdinsdag 1 maart wordt om 11.11 uur 
geopend met het Kriebelbal in De Wildeman, 
waarna vanaf 15.11 uur onder de noemer D’n 
letste van d’n dikke Nillus op passende muzikale 
en carnavaleske afscheid wordt genomen van 
Zalencentrum Concordia als residentie van De 
Keieschieters en zijn eigenaar Jan Nilessen. Voor 
33 euro (inclusief drank en buffeteten) kunnen 
belangstellenden dit evenement, met muziek-, 
dans- en buutoptredens, bijwonen en hun laatste 
‘eer’ aan ‘Nillus’ bewijzen. Kinderen tot en met 
tien jaar betalen hiervoor 10 euro (inclusief drank 
en buffeteten). 

Carnaval in Vierlingsbeek en Groeningen wordt 
afgesloten met het traditionele jeugdbal in De 
Wildeman, vanaf 19.00 uur.

De Keieschieters maakt het carnavalsprogramma 
vandaag met extra vaart en pr bekend. “Zodat 
mensen weten dat we, ondanks alle onzeker-
heid en het late groene licht van de overheid, 
toch vijf dagen carnaval gaan vieren, waarbij 
we het als vereniging ook heel belangrijk vinden 
dat de horeca niet wordt vergeten”, vertelt voor-
zitter Thijs Willems. “We kijken erg uit naar 
de vijf dagen die op het programma staan en 
hopen dat wij met heel veel Keieschieters en 
Keieschieterinnekes het feest van verbintenis, 
gezelligheid en saamhorigheid  kunnen vieren. 
Alaaf!”

Kaarten voor de Keie-zit XL en D’n letste van d’n 
dikke Nillus zijn te bestellen via onderstaande links:
www.ticketkantoor.nl/shop/dekeieschieters
www.ticketkantoor.nl/shop/dikkenillus 
Voor meer informatie zie ook de website  
www.dekeieschieters.nl. 
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7e trekking Lotnummer
1e prijs: 55 euro 1065 Schim
2e prijs: 33 euro 871 Brouwers
3e prijs: 22 euro 194 van Oefelt
Vrijkaart Pronkzitting 445 van Rens
Bierpakket Leurs en Lunchbon 245 Geert en Inge

8e trekking
1e prijs: 55 euro 1075 Peters
2e prijs: 33 euro 1268 Lichteveld
3e prijs: 22 euro 1216 Winkelmolen
Vrijkaart Pronkzitting 268 Theunissen
Bierpakket Leurs en Lunchbon 917 Wolfs

9e trekking
1e prijs: 55 euro 208 van Ommeren
2e prijs: 33 euro 246 Geert en Inge
3e prijs: 22 euro 532 Reefs
Vrijkaart Pronkzitting 163 Peeters
Bierpakket Leurs en Lunchbon 86 Tonnissen

Column 

Voeding als onderdeel van  
acne behandelingen

Er zijn verschillende oorzaken van acne zoals, 
opeenstapeling van dode huidcellen, verstop-
ping, opeenhoping van de ‘curtobacterium acnes 
bacterie’ en ontstekingen en toename van de talg-
productie door invloed van hormonen.

Pubertijd
In de puberteit produceert het lichaam een 
overschot aan hormonen (androgen) die de 
productie van talg in de talgklieren stimuleren. De 
overproductie van talg is één van de symptomen 
die kunnen leiden tot acne. De testosteron-
spiegel stijgt zowel bij jongens als bij meisjes in 
de puberteit. Testosteron kan acne veroorzaken, 
daarom komt acne zo vaak voor in de puberteit 
bij meisjes en jongens. Na het volwassen worden 
ontstaan er wat meer verschillen tussen mannen 
en vrouwen omtrent acne. Dit komt doordat de 
hormonen bij mannen zich door de jaren heen 
stabiliseren, terwijl de hormonen bij vrouwen 
blijven schommelen. Vooral in de leeftijdscategorie 
van 20 tot 40 jaar en tijdens de menopauze zijn 
vrouwen gevoelig voor acne.

Glycemische Index
Maar wat heeft voeding hier direct mee te maken? 
Om hierachter te komen moet je eerst wat meer 
weten op het gebied van voeding zoals: suiker, 
koolhydraten en zuivel.
Suiker en koolhydraten worden vaak gezien als 
een boosdoener als het gaat om acne. Echter 
veroorzaken suiker en koolhydraten geen acne, 
maar ze kunnen mogelijk wel invloed hebben op 
de acne vorming. 
Er is overtuigend bewijs dat voedsel met een hoge 
‘Glycemische Index’ (GI) en melk, acne kunnen 
aanwakkeren. Beide staan erom bekend dat ze 
androgenen (mannelijke hormonen) stimuleren, 
wat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van 
onzuiverheden. 

Door middel van de Glycemische Index (GI), 
kunnen we er achter komen wat suiker doet voor 
de huid. De GI is een maat om aan te geven hoe 
snel koolhydraten in de darm worden verteerd en 
als glucose in het bloed wordt opgenomen.
Producten met een hoge GI worden heel snel 
verteerd door het maag- en darmstelsel. De 
glucose die hierbij vrijkomt wordt dan razend-
snel afgegeven in de bloedbaan. Het gaat hier om 
voeding met snelle koolhydraten, zoals: snoep, 
koek, witte pasta, gebak en witbrood.

Etenswaren met een lage GI worden langzaam 
verteerd, waardoor glucose geleidelijk aan 
wordt afgegeven. Je krijgt bij deze producten 
dus niet meteen een hele stoot met suikers in 
de bloedbaan. Het gaat hier om voeding met 
langzame koolhydraten, zoals: volkoren pasta, 
volkoren brood, haver, groenten en peulvruchten. 
Een combinatie met vetten, eiwitten en/of 
voedingsvezels zorgt ervoor dat het voedsel langer 
in de maag blijft. Hierdoor komen de koolhydraten 
geleidelijk in het bloed en worden langzamer 
opgenomen. We spreken hier dan over voedsel 
met een lage GI.

Het advies is om voedingsmiddelen met een 
hogere GI dan 70 zoveel mogelijk te beperken. Dit 
resulteert in constante insulinewaarde en indirect 
minder groei, meer afsterving en dus minder 
ophoping van de cellen/verstopping, wat de kans 
op acne zal verminderen. Meer informatie en 
voedingsmiddelen met een hoge of lage GI vind je 
op www.voedingscentrum.nl of  
www.diabetesfonds.nl.

Invloed van zuivel op acne
Melk en melkproducten bevatten hormonen en 
suikers. Deze hormonen kunnen de androgene 
hormonen (mannelijke hormonen) doen stijgen.
Melk bevat ook wei-eiwitten en aminozuren. 
Wei-eiwitten zijn in verband gebracht met 
verhoogde insulinespiegels. Leucine (natuur-
lijk aminozuur) in zuivel heeft mogelijk invloed 
op acne. Uit onderzoek blijkt dat aminozuren en 
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wei-eiwitten bepaalde stoffen in talg cellen stimu-
leren die op hun beurt weer invloed hebben op de 
talg activiteit en verstopping.
Mag je dan helemaal geen melk meer? Dat 
uiteraard wel, maar met mate.
Kijk eens hoe je dag er uit ziet? Drink je veel melk, 
eet je daarnaast nog yoghurt of kwark en beleg 
je je boterham met kaas? Kijk naar eens naar een 
alternatief.

Wil jij meer informatie over jouw huid, behande-
lingen tegen acne of welke producten je daarvoor 
het beste kunt gebruiken?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems
Schoonheidssalon at Home
Nagelsalon at 10
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl
06-46428052

Voorschotten Brabant Water lager 
met ingang van januari 2022
Dit bericht is alleen bestemd voor inwoners van 
de voormalige gemeenten Boxmeer en Mill en Sint 
Hubert.

• De gemeente Land van Cuijk heft en 
int vanaf 2022 zelf de gemeentelijke 
belastingaanslagen. 

• Betalingen van bijvoorbeeld rioolheffing en/
of afvalstoffenheffing lopen staan vanaf 2022 
voortaan ook op de belastingaanslagen van de 
gemeente Land van Cuijk.

• Deze worden eind maart 2022 of als dat toch 
niet lukt eind april 2022 verzonden. 

• Tot en met het jaar 2021 betaalden de 
inwoners van de voormalige gemeente 
Boxmeer en Mill en Sint Hubert de riool- en/of 
afvalstoffenheffing via Brabant Water. 

• Voor deze inwoners zijn om die reden vanaf 
januari 2022 de maandelijkse voorschotbe-
dragen aan Brabant Water verlaagd.
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Gemeentelijk huis-aan-huismagazine over het land 
van 'houdoe' en 'kom mar achterum'

Eerste exemplaar 'Ontmoet' 
overhandigd

Ontmoet, het gloednieuwe magazine van de 
gemeente Land van Cuijk, is onlangs bij alle huis-
houdens in de nieuwe gemeente op de deurmat 
gevallen. Het eerste nummer werd in het centrum 
van Grave aangeboden aan de Graafse Anne 
Hirdes. Zij is samen met haar man voor het 
magazine geïnterviewd over hun keuze voor 
een toekomst in de gemeente Land van Cuijk. 
Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar reikte 
het eerste exemplaar uit aan Hirdes.

Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar reikt 
het eerste exemplaar van het gemeentemagazine 
‘Ontmoet’ uit aan Anne Hirdes uit Grave.

Volgens Hillenaar hoort bij de start van een nieuw 
tijdperk en een nieuwe gemeente 'ook zo'n 
prachtig magazine'. Hij zegt te begrijpen dat de 
inwoners misschien nog even moeten wennen aan 
de nieuwe gemeente. Met 33 kernen beslaat het 
Land van Cuijk een flink oppervlak en Hillenaar is 
zich ervan bewust dat niet iedereen alle kernen 
even goed kent. Daarom laat het magazine 
Ontmoet alle facetten van de gemeente zien: van 
natuur tot werkgelegenheid en van historie tot 
ontspanning. "Kortom, de pareltjes van het gebied. 
Waar het om draait. Om te koesteren. Voor en door 
mensen uit de gemeente, want verbinding, daar 
staan we voor in de gemeente Land van Cuijk."

Tussen De Peel en Moeder Maas…
Het Land van Cuijk kent het oudst bewoonde 
klooster van Nederland, in Sint Agatha. Boxmeer 
heeft een heuse basiliek. De meest belegerde 
vestingstad van het land is Grave. We hebben de 
kloosters in Velp, naoorlogse rijksmonumenten in 
Overloon en Oeffelt, landgoederen in Beers, Mill 
en Wilbertoord. De Staatsbossen in Sint Anthonis, 
de rozenvelden in Haps en de Martinuskerk in 
Cuijk, het tweetorenfront als een baken aan de 
rivier. Het Land van Cuijk is het land van 'houdoe' 
en 'kom mar achterum'. Ingeklemd tussen De Peel 
en Moeder Maas, een land om te koesteren. 

Ontmoet staat bol van verrassende en nog te 
ontdekken plekjes, van leuke weetjes, van artikelen 
over dingen waarover de lezer graag meer zou 
willen weten of die hij wellicht nog helemaal niet 
kent. Ontmoet draagt zo een steentje bij aan de 
verdere uitbouw van de nieuwe gemeente.

Made by..
Ontmoet is een uitgave van de gemeente Land 
van Cuijk en uitgever InZaken. Het ontwerp is 
verzorgd door Maek creative team. De teksten 
komen van de hand van The Write House en 
TradeMark heeft de fotografie gedaan. 
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Hallo inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,

Met veel genoegen kunnen wij u meedelen dat 
het er gelukkig dit jaar weer van gaat komen en 
wel voor de 10de keer!
De Week van de Goede Doelen onder de 
noemer van “Samen Sterk voor goede doelen”. 
De collecte vindt jaar plaats op dinsdag 29 
maart en donderdag 31 maart.
En dit jaar komen wij weer bij u aan de deur.

Dit jaar hebben we 13 deelnemende vereni-
gingen/organisaties en dat wil zeggen dat u de 
mogelijkheid heeft om al deze doelen in één 
keer te steunen. 

Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek 
en Groeningen dit initiatief wederom goed 
ontvangt en met een gulle gift de doelen 
ondersteunt.

Want alleen met uw gift staan wij “Samen Sterk 
voor goede doelen”.

KIENDATA KBO
Op 4 en 18 maart wordt er gekiend in Joffershof. 
Aanvang 13.45 uur gemeenschapshuis Joffershof.

VASTE ACTIVITEITEN 
Onderstaande activiteiten worden georganiseerd 
door KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Daar waar 
SWOGB vermeld staat, kunnen ook niet-leden 
deelnemen aan de activiteit.

SWOGB Biljarten
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag
 in het Joffershof
SWOGB Yoga
 dinsdag  van 8.45 – 9.45 uur
 in Joffershof
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur
 in Joffershof

SWOGB Wandelvoetbal
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal
 Info 631839
SWOGB Jeu de Boules 
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof
 Info 631918
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym
 dinsdag van 15.00 -16.00 uur
 in het Joffershof
SWOGB Bewegen voor Ouderen
 vrijdag:  van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 in het Joffershof
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 uur.
 in Joffershof
 Info 632028

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

GESLAAGDE SNERTWANDELING KBO
Op 10 februari vertrokken ruim 50 wandelaars voor 
een mooie wandeltocht van 6 of 9 kilometer. Er 
werd gezellig bijgepraat, zeker omdat dit weer een 
eerste activiteit was gedurende deze coronatijd. Na 
1,5 uur waren de deelnemers terug en stond een 
heerlijk kop snert klaar. Ook voor de kaarters, die 
die middag aanwezig waren. Nadat de soep op was 
bleven velen nog napraten over deze mooie middag.
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Heb jij (snijdbaar) eelt, likdoorn(s) 
of ingroeiende nagel(s)?
Dan zou ik heel graag op jouw voeten willen 
oefenen  voor mijn pedicure opleiding.
Inmiddels heb ik mijn theorie examens gehaald 
en ben ik mijzelf aan het klaar stomen voor mijn 
praktijk examen. 
Dus ben jij degene, of ken jij iemand, die 
(snijdbaar) eelt, likdoorn(s) of ingroeiende nagel(s) 
heeft en naar mijn schoonheidssalon wil komen, (ik 
wil ook naar mensen toegaan die in de omgeving 
van Vierlingsbeek wonen) dan hoor ik dat graag.
Met betoverende groet,

Trudie van Aggelen
Gediplomeerd schoonheidsspecialiste
Beekstraat 2, Vierlingsbeek
06-57177457
www.amaryllisvierlingsbeek.nl

Berichten uit het veld

Het was weer eens een zonnige dag met bijna 
voorjaarstemperaturen. Op zulke dagen moet 
ik naar buiten en het veld in. Dus hebben we 
s’ochtends een flinke wandeling gemaakt. Niet 
hier in de buurt, maar rondom de Kraaijenbergse 
Plassen nabij Cuijk. Dat ligt tegenwoordig in 
dezelfde gemeente dus beschouw ik het ook een 
beetje als een van mijn wandelgebieden. Het is 
een schitterend natuurgebied met veel water en 
veel vogels. Vogelaars en vogelfotografen komen 
er van heinde en verre naartoe.
Na de middag werd de zon alsmaar warmer, 
dus snel op de fiets voor mijn klassieke rondje 
Vierlingsbeek. Ik werd meteen al verrast door 
niet een, maar twee Slechtvalken op de silo van 
Havens in Maashees. Waarschijnlijk is het een 
paartje dat de broedplaats al vroeg in het jaar 
bezet heeft. Even verderop in Maashees zaten 2 
Zwarte Kraaien op een straatlantaarn. Ze zaten 
heel dicht tegen elkaar aan te vrijen. Heel teder 
wreven ze hun snavels tegen elkaar totdat er op 
het hoogtepunt een paring volgde. Ik had dit nog 
nooit gezien en voelde me een beetje een gluurder. 
Niet alleen mensen, maar ook vogels genieten 
van de warme zonnestralen en krijgen dan ook 
lentekriebels. 

Na dit mooie schouwspel fietste ik verder 
richting Smakt. Op een van de vennen langs 
de Vennenweg zat een grote groep eenden. 
Het waren vooral Krakeenden, maar daar-
tussen ontdekte ik ook een paartje Wintertaling. 
Persoonlijk vind ik de Wintertaling, samen met 
de Smient, het mooiste eendje dat we hebben in 
Nederland.

Wintertaling mannetje (foto Ton Loeffen)

De Wintertaling is een broedvogel en dus het gehele 
jaar in Nederland aanwezig, maar in de winter zijn ze 
wat talrijker en op meerdere plaatsen te zien. Onze 
broedvogels worden dan aangevuld met winter-
gasten uit het noorden. De kop van het mannetje is 
roodbruin en bedekt met een mooie groene streep 
in de vorm van een halve S. Op de flanken loopt 
een rechte witte streep en net onder de staart valt 
een geelwitte driehoek op. Het verenkleed van het 
vrouwtje is lichtbruin met donkere vlekken.
Aan de andere kant van de Vennenweg zat een 
grote groep van enkele honderden Kolganzen, 
vredig te grazen in een weiland.

Ik vervolgde mijn weg richting Smakt en Holthees. 
Op een stoppelveld net buiten Holthees zat een 
honderdtal Toendrarietganzen. Er zijn in Nederland 
3 soorten Rietganzen: de 
Taigarietgans, de Kleine Rietgans en de 
Toendrarietgans. In de omgeving van 
Vierlingsbeek komt alleen de Toendrarietgans voor 
als overwinteraar. s’Zomers zijn ze in hun broed-
gebieden in Noord Scandinavië en Noord Rusland.
Toen ik thuis kwam van mijn fietstocht, wachtte 
mij een onaangename verrassing. In de tuin lag 
een half aangevreten karkas van een Grote Bonte 
Specht. De Sperwer, die regelmatig in onze tuin 
komt, had blijkbaar niet meer genoeg aan een 
vette Huismus, maar had dit keer de Grote Bonte 
Specht gepakt. Deze specht kwam dagelijks in 
onze tuin om te snoepen van de vogelpindakaas. 
Helaas nu niet meer. Ik vond het heel jammer 
want het zijn prachtige vogels en deze specht was 
helemaal niet schuw meer. Toen ik de volgende 
dag uit het raam keek zag ik dat er al een vervan-
gende Grote Bonte Specht op de Pindakaas zat. 
Zo snel kan het gaan in de vogelwereld.

Ton van den Berg
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Stem- en Slikcentrum in het 
Maasziekenhuis
Als je problemen hebt met je stem of met 
slikken, zorgt dat voor heel veel ongemak in 
het dagelijks leven. Bij Maasziekenhuis Pantein 
is veel expertise op dit gebied aanwezig. Het 
ziekenhuis is een gespecialiseerd stem- en 
slikcentrum voor de wijde regio.

Het specialistenteam van het Stem- en Slikcen-
trum: staand v.l.n.r.: Michel van Hooren, KNO-arts; 
Hilde Vloet, logopediste; Marcel Willems, stemthe-
rapeut. Zittend v.l.n.r.: Yvonne Van den Bosch en 
Rita Peeters Weem, beiden spreekuurassistenten. 

Hulp bij stemproblemen
KNO-arts Michel van Hooren: “Stemproblemen 
ontstaan vaak plotseling. We zien tijdens ons 
spreekuur mensen die te maken krijgen met 
heesheid, wegvallen van de stem of minder bereik 
terwijl zij hun stem veel gebruiken tijdens hun 
werk. In het privéleven is de stem natuurlijk net zo 
belangrijk. Ook zien we mensen die beroepsmatig 
of in hun vrije tijd veel zingen. Dan is een goede 
stem eveneens onmisbaar.”
 
Hulp bij slikproblemen
Slikproblemen ontstaan meestal geleidelijk, bij 
alle leeftijden, maar vaak bij mensen die al wat 
ouder zijn. “Vaak blijven mensen met klachten 
rondlopen. Zij denken dat het bij de ouderdom 
hoort. Het grootste gevaar is dan dat stukjes eten 
in de longen terechtkomen waardoor een long-
ontsteking kan ontstaan. Omdat mensen bang 
zijn om zich te verslikken gaan ze minder eten en 
drinken. Uitdroging en ondervoeding liggen dan 
op de loer. We zien in ons ziekenhuis ook veel 
mensen met aandoeningen zoals Parkinson-, 
CVA- en ALS-patiënten. Zij hebben ook vaak slik-
problemen”, aldus Van Hooren. 
 
Wacht niet af
Op het gebied van stemzorg is Maasziekenhuis 
Pantein samen met andere ziekenhuizen 

onderdeel van het Medisch Netwerk. Samen 
zetten zij zich in voor de beste stemzorg in de 
regio. Van Hooren: “We proberen om mensen met 
slik- of stemklachten binnen twee weken, maar 
vaak al binnen een aantal werkdagen te zien bij 
het Maasziekenhuis. Bij verschillende aandoe-
ningen kunnen we met een kleine ingreep of 
begeleiding de klachten verminderen.” Voor een 
afspraak bij het Maasziekenhuis is altijd een 
verwijzing van de huisarts nodig.

==================================== 

Aangepaste openingstijden 
Maasziekenhuis op 
carnavalsmaandag 2022

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis 
Pantein aangepaste openingstijden op 
maandag 28 februari. Voor spoedzorg is 
het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag 
bereikbaar.
 
Carnavalsmaandag
Maandag 28 februari geldt in het Maasziekenhuis 
een zondagsdienst. Dit betekent dat deze dag de 
poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedaf-
name in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de 
bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het 
Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.
 
De Sint MaartensKinderkliniek en de polikli-
nieken Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en 
Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.
 
Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 1 maart zijn het Maasziekenhuis en de 
bloedafnamelocaties in de regio weer als gebrui-
kelijk geopend. Dit geldt ook voor alle diensten 
van de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis.

FROUKJE NAAR OP DE TÔFFEL 
2022

Na een noodgedwongen afwezigheid van twee 
jaar keert Op De Tôffel in 2022 dan toch echt 
terug. Hopen we. 
Op zaterdag 11 juni is het Vierlingsbeekse Vrijthof 
wederom het decor voor het nog steeds gratis 
toegankelijke festival. De 28e editie inmiddels en 
met trots kondigt Op De Tôffel vandaag de eerste 
vijf namen van het affiche aan en dat zijn niet de 
minsten: Froukje, WIES, Prins S. En De Geit, Bob 
Uit Zuid en Minka.
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De organisatie verwacht snel weer meer nieuwe 
namen bekend te kunnen maken want Op De 
Tôffel gaat gewoon door. En wel op zaterdag 11 
juni in Vierlingsbeek.

DE LAATSTE HITTENAVOND 
25-02-2022 
AANVANG 20.00 UUR

Ongeveer 39 jaar geleden kregen Rien Nillesen, 
Eric Smits en René Roosen het idee om 
vrijdags voor carnaval een alternatieve carna-
valsavond te organiseren.

De eerste Hittenavond vond plaats in het café aan 
de Spoorstraat, waar Cor Peters als eerste prins 
uitkwam en Eric Smits als vorst de avond aan 
elkaar praatte. Met steken van papier en dans-
mariekes ‘De Geuten’ was het een avond vol 

improvisatie en muziek. 
Gedurende 10 jaar werd de Hittenavond georga-
niseerd in het café met elk jaar een nieuwe prins, 
zoals Wim de Hoog, Ben Blenckers, Sjaak Bus, 
Marty Verhoeven, Arno Thijssen en Paul Deenen. 
Er werden acts opgevoerd, zoals Vrouwen Hèze, 
Beks Blaue, Zwets en Zwam, HeinO, Freddie 
Dreck en uiteraard was er ook de muzikale 
bijdrage van Joekskapel ‘De Dwarsdrievers’.

Omdat de Hittenavond steeds populairder 
werd, werd de zaal erbij betrokken. Dweilorkest 
’t Assekruus werd ingevlogen en de hele zaak 
deinde op en neer.
In 1998 kwam er een einde aan deze opzet en 
werd het organisatorische stokje overgenomen 
door Helgo Lichteveld, Paul Stiphout en Dien 
Bergsma. De Hittenavond kreeg elk jaar een ander 
thema en er werd gestart met (live)optredens.
Door de verhuizing naar het Vrijthof groeide het 
bezoekersaantal van de Hittenavond. 
Ieder jaar werd de zaal aangekleed in een thema 
en hadden de bühne bouwers een creatieve 
uitdaging. Zo werd de zaal omgetoverd tot een 
Casino, een Saloon en ook het Piratenfestijn 
en Lekker Fout passeerde de revue. Zodra de 
deuren van de zaal werden geopend werden de 
bezoekers op zeer creatieve wijze ontvangen door 
Sjaak en Monique Kessels, Henny Cremers en 
Titus en Jolanda Winkelmolen.
Er waren optredens van o.a. Ger Joosten, Rick 
Winkelmolen, De Toppers (Frank Groot, Henk van 
Vonderen en Peter Theunissen) AC/DC (Martijn 
de Hont en Maarten Baggerman), familie Bert 
Verbeeten en Beppie Kraft (Helen Nillesen). Tussen 
de optredens door zorgde Helgo Lichteveld voor 
de muzikale klanken en samen met Paul Stiphout 
praatte hij de avond aan elkaar. Later nam Mark 
van Berlo het stokje van Helgo over.
Ieder jaar was het weer prachtig om te zien hoe de 
bezoekers zich kleedde naar het thema.

Vrijdag 25 februari is de allerlaatste Hittenavond. 
Een mooi tijdperk wordt afgesloten. 
Langs deze weg willen wij alle artiesten, medeor-
ganisatoren, bezoekers en Jan Nillesen bedanken. 
We maken er een mooie laatste Hittenavond van! 

Munten van Concordia zijn geldig tot en met 
20-03-2022.

Cartridge inzameling voor KIKA 

Het JOC zamelt originele inktcartridges in 
voor KIKA. 

Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC,  
Grotestraat 18a. 
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Expo New Energy ‘Waterstof en 
meer’ in Land van Cuijk

Land van Cuijkse ondernemers, beleidsma-
kers en onderwijsinstellingen organiseren de 
Expo New Energie editie ‘Waterstof en meer’. 
De Expo vindt plaats van 7 tot en met 9 april 
in de prachtige ambiance van het Inspyrium 
in Cuijk. Tijdens het event staan de deuren 
open voor het regionale bedrijfsleven, universi-
taire studenten, middelbare scholieren én alle 
inwoners uit het Land van Cuijk. 

Waterstof als nieuwe energie
Het Klimaatplan heeft als doel om de broeikasuit-
stoot in 2030 met 49% te verminderen. Dat is een 
flinke uitdaging. In het huidige tempo reduceren 
we nog géén 25%. Met gebruik van nieuwe tech-
nieken is het mogelijk flinke stappen te zetten bij 
het realiseren van deze ambitie. “In de weg naar 
zero emission is waterstof waarschijnlijk één van 
de oplossingen. Met de Expo willen we de onbe-
kendheid over waterstof wegnemen”, aldus Wiljan 
Laarakkers, directeur van Laarakkers. 

Roger Engelberts, directeur van Imagro, voegt 
toe: “De Expo is een prachtige combinatie en 
samenwerking vanuit de initiatiefnemers in het 
Platform AgriFood Tech. Hierin is de overheid 
vanuit Gemeente Land van Cuijk en EUREGIO 
sterk vertegenwoordigd. Het partnerschap met 
de Industriële Kring en Cubox biedt het regionale 
bedrijfsleven een mooi podium. Daarnaast wordt 
het onderwijs nauw betrokken bij het event. Vanuit 
de projectgroep Sterk Techniek Onderwijs maakt 
het voortgezet onderwijs kennis met nieuwe 
energie. Uniek is de doorlopende leerlijn waarbij 
drie universiteiten actief een bijdrage leveren in 
een hackathon. De universiteiten Wageningen UR, 
TU Eindhoven en Universiteit Utrecht brengen 
hiervoor hun studenten en kennis in.”

Exclusief programma
De Expo biedt een zeer gevarieerd programma 
met een exclusieve opening op de donderdag-
avond ‘New Energy Talks’. Regionale CEO’s en 
DGA’s worden uitgenodigd voor een flinke dosis 
inspiratie én informatie over de mogelijkheden 
van nieuwe energie. Dag twee staat in het teken 
van een ontmoeting tussen onderwijs en onder-
nemers tijdens een Hackathon voor universitaire 
studenten. Sterk Techniek Onderwijs organiseert 
een scholierenbezoek van de drie VO-scholen 
uit het Land van Cuijk. De dag wordt afgesloten 
met de gróótste en méést energieke VrijMiBo van 
Cuijk. Op vrijdagmiddag 8 april (van 13.00 tot 
18.00u) en zaterdag 9 april (van 10.00 tot 17.00u) 
opent de Expo zijn deuren voor het grote publiek. 
De entree voor volwassenen bedraagt € 5,- ; voor 
kinderen is de toegang gratis. Alle inwoners van 
het Land van Cuijk zijn vvoor an harte welkom om 
kennis te maken met waterstof. En zich te laten 
informeren over nieuwe energie door onder andere 
regionale aanbieders. 

Deelnemen aan de Expo New Energy
Regionale organisaties krijgen tijdens het event 
de kans om hun product of dienst te presen-
teren, de dialoog aan te gaan met de CEO’s 
en DGA’s van de grootste werkgevers uit het 
Land van Cuijk en kennis te maken met young 
professionals tijdens de Hackathon en de scho-
lierenbezoeken. Ga voor meer informatie naar 
exponewenergy.nl of blijf als eerste op de hoogte 
van alle ontwikkelingen rondom de Expo via 
LinkedIn of Facebook. 
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zoaterdag 26 fibbrewari > 
carneval > 37E KEESTEENEBAL: 
AILOV! AILOV! AILOOOV!

Ja minse, noa twee joar uutruste knalle De Kèèsteene 
d’r wèr teggenan, AILOV! AILOV! AILOOOV! Mit ut 
zuvvenendertigste Kèèsteenebal ien Griefus, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! Op zoaterdag 26 fibbrewari goan 
de deure um nege ovver nege los, AILOV! AILOV! 
AILOOOV! Het wurdt un drukte van jewelste, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! De minse hange wèr mit de been 
buute AILOV! AILOV! AILOOOV! Ge heurt de mojste 
möpkes, AILOV! AILOV! AILOOOV! En de pilskes 
zulle goed smake, AILOV! AILOV! AILOOOV! Onze 
neeje prins(es)… AILOV! AILOV! AILOOOV! Zonne 
goeije hebbe wej nog nie gehad, AILOV! AILOV! 
AILOOOV! Ge ziet wèr es Bèkse minse lache, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! En ge komt wèr Gruuningse minse 
tèège, AILOV! AILOV! AILOOOV! En misschien ok 
wel unne Muzesse, AILOV! AILOV! AILOOOV! Ge 
kunt d’r spiekers op laag water zuuke, AILOV! AILOV! 
AILOOOV! En ouwe koeie uut de sloot hale, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! En achter de feite an lope, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! Ge kiekt ‘r noar de lelleke minse 

kermis, AILOV! AILOV! AILOOOV! Of komt ‘r van unne 
kouwe kermis thuus, AILOV! AILOV! AILOOOV! Ge 
heurt hoe ut klökske thuus nie tikt, AILOV! AILOV! 
AILOOOV! En ge ziet woar ut gras gruuner is, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! Ge hangt wèr es d’n bink uut, 
AILOV! AILOV! AILOOOV! En ge proat mit minse 
woar ge normaal nooit mit wilt proate, AILOV! AILOV! 
AILOOOV! Ge makt mit hoe Lazarus zich nege van de 
tien keer vuult, AILOV! AILOV! AILOOOV! Ge zet de 
bluumkes buute, AILOV! AILOV! AILOOOV! En ge loat 
de boel de boel, AILOV! AILOV! AILOOOV! Ge zaagt 
plênk van dik hout, AILOV! AILOV! AILOOOV! En ge 
komt d’r achter hoe un koe un haas vangt, AILOV! 
AILOV! AILOOOV! Ge vist dizzen oavend zeker achter 
ut net, AILOV! AILOV! AILOOOV! En ge wit ut wà: 
carneval viere, dà doede nie alleen, dà doede mit zien 
alle, AILOV! AILOV! AILOOOV!
doede mit zien alle, AILOV! AILOV! AILOOOV!
anvang: nege nuur > intree: vur niks

vrijdag 4 maart > open podium 
> TALENTENTUIN: ODE TO 
THE CRANBERRIES + MUDDY 
GOGGLES
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 twaalfde editie inmiddels 
met deze keer in de hoofdrollen: Ode To The 
Cranberries en Muddy Goggles.

De tibuteband Ode To The Cranberries brengt ons 
dertig jaar terug in de tijd. Onderga nummers als 
Zombie, Ode To My Family, Dreams en Linger en 
wordt (opnieuw) fan van een van de meest iconische 
rockbands van de jaren 90. Muddy Goggles is in 
2018 ontstaan in de donkere en dampende muziek-
moerassen rond Wilbertoord. Een kwartet vol 
muzikanten met een verleden in Galvanized, Alice 
Dee en Helse Jagthonden met maar één missie: 
rocken! Hard, groovend en rauw! Zonder twijfel 
wordt dit een prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis
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onze blinde vlekken en dooie hoeken. Maar hij 
begint bij zichzelf, zijn gedachten, doen en vooral 
zijn laten. Hij wil een stap verder. Hij wil door. Hij 
vindt dat de wereld door moet. Maar om verder te 
kunnen moet je kunnen terugkijken, weten waar 
je vandaan komt en dan een plan maken. Durft hij 
dat? Dat gaan we zien.

Jasper van der Veen is de winnaar van de jury- en 
publieksprijs van het Leids Cabaret Festival 2019 
waar de jury hem omschreef als een “zeldzaam 
podiumbeest”.
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

in petto

	  zaterdag 26 maart > 50 JAAR SOOS:  
  NEVER MIND THE DJ’S

Gryphus?

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

zaterdag 12 maart > ierse avond 
> ST. PATRICK’S EVE met live: 
GOOD COMPANY
Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag 
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish 
pub. Waan U in het Temple Bar District in Dublin 
of waar dan ook op het groene beloofde eiland en 
vier het feest der feesten. Met een pint Guinness in 
de ene en een glas Murphy’s in de andere hand. En 
dit allemaal om de sterfdag van de heilige Paddy 
te herdenken. Rare jongens, die Ieren. Maar o zo 
gezellig! En het wordt alleen maar plezanter door 
de muziek van Good Company. Lekkere Ierse folk 
gemaakt door vijf muzikanten met een opgeteld 
muzikaal verleden van zo’n 200 jaar. Harry Janssen, 
Peter Bonants en de Vierlingsbeekse ‘Ieren’ Yvonne 
Berden, Bert Verbeeten en Henk Koppes brengen 
met veel enthousiasme en plezier een óverheer-
lijke ’stew’ van traditionals, evergreens, ballades en 
drankliederen. Gezelligheid gegarandeerd. En dan 
is het natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie 
uit volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

vrijdag 18 maart > cabaret > 
JASPER VAN DER VEEN > HET 
DREIGT VOLSLAGEN GOED TE 
KOMEN
Jasper van der Veen (Groningen, 1987) vertelt 
mooie en slimme verhalen vol sterke grappen. 
Hij is verwonderd en boos, over zichzelf, zijn 
vrienden, familie en de wereld om hem heen. Snel 
schakelend, met een sterke mimiek en onna-
volgbare redenaties fileert hij de maatschappij, 
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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                   

 
 

 

Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op allle
rookmelders!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig in
februari

2022























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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Kwijt geraakt
In de sporthal Maashees is mijn kleindochter haar 
zilveren pandora armband met bruine hamster-
bedel en een zilveren ringetje met eenhoorn kwijt 
geraakt. Ze was er erg aan gehecht!

Beloning voor de vinder!
Gerrie Willems
06 54335703
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ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

 

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 

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

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

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 1 t/m 5 maart
  Appelkruimelvlaai € 8,50
  Half meergranen spelt donker  € 2,25
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

Reclame: 7 t/m 12 maart
  ¾ Stroopwafelvlaai € 10,40
	  Oerbrood € 2,10
  4 Mueslibollen + 1 gratis

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl
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� adverteren
doet verkopen
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

.......... met 
minder kosten 

- Administratiekantoor
- Begeleiding startende ondernemer

Administratieve diensten Management advies 

René Franssen - 06 10479901 - Gildelandt 23, Maashees
Ed Janssen - 06 18093500 - Burggraaf 29, Vierlingsbeek

Meer weten zie: www.lnternActief.com 

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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Belangrijke telefoonnummers:

112 Alarmnummer, als elke seconde  
 telt, bij levensgevaar of  
 heterdaad
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
 op ma t/m vr tussen 17.00 en  
 8.00 uur
0900-8844 Politie
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208  Brandweer
0485-845000  Maasziekenhuis Pantein
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

24

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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Diverse verven en texen: 
 Gratis kleuradvies 
 Direct op de juiste kleur te mengen  
 Groot assortiment tapes, kwasten, rollers etc. 

 

 
 

 


