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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 29 maart 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 6 23 maart 2022

Benefiet optreden 3-4-2022 in 
Gryphus "Keep on rocking in the 
free world"

Zoals iedereen zijn wij erg geschrokken van de 
berichten uit Oekraïne. Nooit gedacht dat dit in 
het Europa van nu nog zou kunnen voorkomen. 
De vele filmpjes die we op het journaal zien maken 
diepe indruk.

Onze bassist Frank Boom uit Venray maakt het van 
nog veel dichterbij mee. Hij is al ruim 20 jaar getrouwd 
met een Oekraïnse en heeft veel familie en vrienden 
in Oekraïne en de verhalen, voor zover die nog binnen 
kunnen komen, zijn onvoorstelbaar. Twee kinderen 
van een vermoorde vriendin komen hopelijk naar 
Venray. Daarnaast zijn de zus, een nichtje en 2 vrien-
dinnen van Franks’ vrouw onderweg naar Venray om 
bij Frank thuis opgevangen te worden. Die hebben 
alles daar achter zich gelaten, niemand weet wat er 
nog staat, mochten ze ooit terug kunnen gaan. 

Wij kunnen hier vanuit Vierlingsbeek/Groeningen niks 
aan doen, we hebben niet de illusie dat we de Russen 
kunnen tegenhouden. Maar we kunnen wel helpen 

de naasten van Frank bij te staan door hun (voor hen 
hopelijk tijdelijke) komst naar Nederland financieel 
te ondersteunen. Daarom gaan we een popconcert 
optreden in Gryphus, zondag 3 april vanaf 14:00 uur. 
We vragen een entree van € 5,=, We zullen na het 
optreden aangeven wat de opbrengst is geworden en 
wat we ermee hebben kunnen realiseren. 

Blue or Green uit Vierlingsbeek is een jongeren-
band die al een paar jaar optreden en sinds een paar 
maanden ook druk zijn met eigen repertoire. De stijl 
zou je Indie rock kunnen noemen. De band bestaat 
uit Freek (zang en gitaar), Tim (drum), Martijn (sax) en 
Milan (sologitaar). Ze zijn op zoek naar een bassist, tot 
ze die gevonden heb speel ik mee. Zie op instagram 
@blue_or_green_official. 

Harry en de rest uit Venray en omgeving. 
Bluesband met jarenlange ervaring. En met 
de vetste mondharmonica uit deze omgeving. 
Nummers van onder meer Little Walter en 
Lester Butler en de Red Devils passeren tijdens 
hun optredens de revue. De band speelt in de 
oorspronkelijke bezetting met Harry (zang en mond-
harmonica), Mart (gitaar), Peter (bas) en Jos (drums).

AfterDark uit Venray is een blues rock coverband. 
Met een paar eigen nummers en een paar eigen 
interpretaties van bestaande klassiekers. Naast 
Frank B. op de bas zingt Frank N., drumt Stefan 
en spelen Peter en ik gitaar. Zie ook afterdarkrock-
music.wixsite.com/rock

We hebben er zin in.        
"Keep on rocking in the free world" 
Marc Vernooij
Vierlingsbeek
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Van de Redactie:

De afgelopen weken waren erg zacht, een 
teken dat de winter ten einde loopt. We 
hebben van een mooie voorjaarszon kunnen 
genieten, en veel mensen waren in de tuin 
bezig om deze klaar te maken voor een nieuw 
groei- en bloeiseizoen.

De vele zonnestralen komen ook van pas om 
met zonnepanelen eigen energie op te wekken 
en het overschot terug te verkopen aan de 
electriciteitsmaatschappij.
Met de huidige energieprijzen is dit mooi 
meegenomen. Nu het ook warmer wordt, 
kunnen we de thermostaat thuis een graadje 
lager zetten, en op die manier de stijgende 
gasprijs het hoofd bieden.

Komend weekend gaat de zomertijd weer in. 
In de nacht van zaterdag op zondag wordt de 
klok dan een uur vooruit gezet.

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

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

26 mrt Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 NEVER MIND THE DJ'S
29 + Collecte Samen Sterk  
31 mrt voor Goede Doelen
30 mrt VOVG: Jaarvergadering 2022 aanvang:  
 19:30 uur Plein 27 Maashees
3 apr Benefiet optreden  
 “Keep on rocking in the free world” 
 Gryphus 14:00 uur
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering  
 aanvang 20:00 uur
7 apr KBO: Vroege ochtendwandeling
9 apr KBO: Bezoek brandweer
11 apr Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
13 apr VOVG: Uitstapje
23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
24 apr Harmonie de Herleving:  
 Driedorpenconcert in Maashees  
 in ’t Trefpunt; aanvang 11.00 uur
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking
6 mei Zonnebloem: Boottocht
9 mei Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
14 mei Evers Installatieburo B.V.
 Opening bedrijfspand; opendag i.v.m.  
 50 jarig bestaan van 10:00 tot 17:00 uur
19 mei KBO: Bezoek Brabant museum Gemert
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
5 juni Harmonie de Herleving:  
 Uitwisselingsconcert met de  
 muziekvereniging uit Larochette  
 uit Luxemburg in ’t Trefpunt Maashees;  
 aanvang 11.00 uur
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

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
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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
16 aug KBO: Kermismatinee
25 aug KBO: Kevelaer
2 t/m Groeningse kermis 2022 
4 sept
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
15 sept VOVG: Najaarsontmoeting
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
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
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
27 okt VOVG: Bezoek aan MFA Knillus
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
8 nov VOVG: Tapashapjes en spellenavond
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
7 dec VOVG: Eindejaarsviering
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

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
5 mei GFT groenbak / Restafval
12 mei GFT groenbak / Plasticafval
14 mei Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
19 mei GFT groenbak
28 mei GFT groenbak / Plasticafval
28 mei Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890

HEILIGE MIS IN GROENINGEN
Zaterdag 2 april is er een Heilige Mis in de Kapel 
in Groeningen om 19.00 uur. We bidden in deze 
viering speciaal voor de vrede in de wereld.

Voor degene die een intentie willen vragen is 
er de gelegenheid dit per telefoon te doen bij 
Marietje Hubers telnr. 0478-631222.

We hopen veel parochianen te mogen 
verwelkomen.

Liturgiegroep

VIERLINGSBEEK

Brandweerkorps Vierlingsbeek 
wint provinciale titel: ‘Superploeg’ 

Ja, ze zijn trots op het resultaat. Ton Cuijpers, 
bevelvoerder van het brandweerkorps in 
Vierlingsbeek, kijkt met veel tevredenheid 
terug op de provinciale kampioenschappen, 
waar ‘zijn’ team onlangs de eerste plaats 
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behaalde. In Schaijk, in de hoogste klasse 112. 
“We hebben daarna inderdaad een feestje 
gebouwd”, zegt hij met een lach. 

De winnende wedstrijdploeg bestaat uit Rick 
Winkelmolen, Eric Lamers, Emiel van Kessel, Mark 
Arts, Remco Verstappen en Ton Cuijpers. 

Door deze winst mag het Vierlingsbeeke brand-
weerkorps op 21 mei deelnemen aan de 
gewestelijke finales in Nieuw-Beijerland. “Daar 
komen de drie beste ploegen van drie provincies 
bijeen om te strijden voor een plek in de volgende 
ronde, de tweede ronde gewestelijk. Daarna 
volgen de landelijke finales. Die finale hebben we 
als korps nog nooit behaald. Dat zou echt de kers 
op de taart zijn. Maar het is natuurlijk al ontzet-
tend mooi dat we de provinciale wedstrijd hebben 
gewonnen en daardoor aan de gewestelijke titel-
strijd mogen deelnemen. Dat betekent toch dat we 
als korps onze zaakjes goed op orde hebben.” 

Dat kregen de zes leden van het team dat zaterdag in 
actie kwam tijdens de provinciale kampioenschappen 
ook te horen van de jury. “Van tevoren weet je niet 
welke opdracht je krijgt, Die krijg je pas in de brand-
weerauto te horen. Daarna volgt de jury je tijdens het 
hele scenario. Alle twintig teams moesten zaterdag 
tijdens de finaleoefening hulpverlening bieden bij een 
bedrijfsongeval, waarbij drie personen bekneld zaten. 
In 45 minuten moet je dan laten zien dat je goed met 
elkaar en multidisciplinair met andere hulpverleners, 
zoals politie en ambulancepersoneel, kunt samen-
werken, alle procedures volgt die je moet volgen en 
vooral veilig werkt. Zowel als team als individueel. 
Bijzonder knap was dat drie leden van wedstrijdteam 
voor het eerst meededen. Afgelopen week moesten 
we nog twee leden vanwege corona vervangen. 
Dat tekent wel het niveau van ons korps, we zijn 
een hechte eenheid. We kunnen elkaar vervangen 
als dat nodig is. Dat bleek zaterdag wel.” Het vrij-
willige brandweerkorps telt zestien personen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen. “We hebben op maan-
dagavond onze vaste korpsavond. Ja, net zoals 
sportteams trainen, zo doen wij dat ook. De ene keer 

doen we een praktische oefening, de andere keer 
volgen we vooral theorie en regelmatig houden we 
een praktijkgerichte oefening. Ons brandweerteam 
bestaat uit allemaal mensen die in principe binnen vier 
minuten op de kazerne kunnen zijn. Als korps kunnen 
we 365 dagen per jaar uitrukken, we staan 24/7 voor 
de bevolking klaar.” 

Hoe ze de eerste plaats hebben gevierd? “Met 
bier”, zegt Cuijpers met een lach. “We zijn ook nog 
bij Gryphus naar de Ierse avond geweest, want we 
vonden dat we dat verdienden. Nee, de mensen in 
de regio hoeven zich dan geen zorgen te maken dat 
het korps niet paraat is. Want er is altijd een achter-
wacht. Dat is bijvoorbeeld ook zo met carnaval. Dan 
hebben we schema’s en kunnen diegenen van ons 
korps die een biertje willen drinken, dat met een 
gerust hart doen. Ook op zulke dagen lossen we 
dat als team op. Dat is ook onze kracht als brand-
weerkorps. We kennen elkaar door en door. Het is 
eigenlijk een grote familie, een superploeg.”

Bron: www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl. 

Op vrijdag 6 mei organiseert de Zonnebloem 
Vierlingsbeek  Groeningen een boottocht over 
de Maas samen met Maashees en Sambeek 

Wij willen graag mensen uitnodigen van 75 jaar 
en ouder om hier aan deel te nemen.

De boottocht is gheel verzorgd en de kosten 
zijn eenmalig 35 euro.

Lijkt het u wat, graag even bellen naar :
Tinie Teunesen 631998 of Wies Willems 631745

Dan brengen wij u een formulier dat u in kunt 
vullen. 

Vervoer graag zelf regelen.

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

Onze gasten  krijgen persoonlijk een 
uitnodiging.

Misschien tot ziens op vrijdag 6 mei!

Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen
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VROEGE VOGELWANDELING
Op 7 april gaan we vroeg uit de veren voor een 
ochtendwandeling onder leiding van Marius 
Grutters

BEZOEK BRANDWEER
Op 9 april bezoeken we de brandweerkazerne, 
waar we uitleg krijgen wat er allemaal komt kijken 
bij hun werk als vrijwillige brandweer.

KIENDATA KBO
Op 1 en 15 april 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.

Biljarten (swogb)
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga ( swogb)
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur
 dinsdag van16.45 – 17.45 uur
 in Joffershof
Wandelvoetbal (swogb)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal
 Info 631839
Jeu de Boules (swogb)
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 Joffershof
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 15.00 -16.00 uur
 in het Joffershof
Bewegen voor Ouderen (swogb)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur
 in het Joffershof
Damesgymclub (swogb)
 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 06-10270603

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

JAARVERGADERING
Op 11 maart heeft KBO Vierlingsbeek/Groeningen, 
na een pauze van 2 jaar, een goed bezochte jaar-
vergadering gehouden, geleid door vicevoorzitter 
Ria Weijmans. De leden werden verwelkomd met 
koffie en een stukje vlaai, waarna de agenda werd 
besproken. 
Tijdens de bestuursverkiezing werden Marius 
Cuijpers en Joke Fredericks -Dirkcks beiden 
herkozen.

Tijdens deze jaarvergadering werd een nieuwe 
voorzitter gekozen. Met een meerderheid van 
stemmen werd Geert de Groot, door de leden, tot 
voorzitter benoemd.
Ook werden 5 leden tijdens de vergadering in het 
zonnetje gezet i.v.m. het aantal jaren lidmaatschap 
van KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Toon en Mia 
lenkens zijn 35 lid, Annie en Wim Seuren 30 jaar lid 
en Ben Willems 25 jaar lid.

vlnr Ben Willems, Annie en Wim Seuren en Toon 
en Mia Lenkens

3 leden werden thuis bezocht en kregen daar hun 
oorkonde met een bloemetje uitgereikt. 

Anneke Claassen-Deenen is 40 jaar lid, 
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Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is het week 14 
(29 maart en 31 maart):

SAMEN STERK VOOR  
GOEDE DOELEN

Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het in 
zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te doen!

Afgelopen 2 jaar hebben wij de collecte moeten 
aanpassen vanwege Covid19. Dit heeft toch 
een mooie opbrengst opgeleverd. Maar dit jaar 
komen we net als daarvoor weer één keer bij u 
aan de deur.

Op de pagina hiernaast ziet u een voorbeeld van 
het overzicht van de goede doelen, waarvoor u 
geld kunt doneren. Achter ieder goed doel noteert 
u het bedrag dat u wilt doneren. Nadat u alles 
bij elkaar opgeteld hebt, kunt u het totaalbedrag 
contant in de envelop doen samen met de invul-
lijst. Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is. 
 
Wilt u het bedrag liever per bank overmaken 
dan kan dat vóór 17 april op bankrekening-
nummer NL72RABO0140218564 t.n.v. Dorpsraad 
Vierlingsbeek o.v.v. Samen Sterk. U geeft ook in 
dit geval de ingevulde lijst in de envelop mee aan 
de collectant. 
 
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of 
envelop. Uw bijdrage blijft anoniem. 
 
Dinsdag 29 en donderdag 31 maart komen 
twee collectanten met identificatie-pasje en 
verzegelde emmer tussen 18.00-20.00 uur de 
envelop bij u ophalen. 
 
ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP VOOR ONS 
KLAAR LIGT. 
 
Denk goed na over de donaties die u doet en bedenk 
dat alle goede doelen uw steun hard nodig hebben. 
Wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht 
komt en houden u op de hoogte van het resultaat. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en 
bijdrage. Wij rekenen op u! 
 
Namens de kerngroep van Samen sterk voor 
Goede doelen. 

Corry Bosch tel: 0620046340 
Dorrie van de Ven tel: 0642668621 
Anita Lensen tel: 0620899167 

Nellie Verhoeven-Hendriks 25 jaar lid 

Gonnie v.d. Boogaard 25 jaar lid.
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Invulformulier 
Fonds/Stichting Doel Bedrag 
  

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is 
het doel van KWF Kankerbestrijding. 
www.kwf.nl 
 

 

 

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

 

  
De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor twee miljoen mensen met een 
spijsverteringsziekte   door onderzoeken te financieren en voorlichting te geven. 
www.mlds.nl 

 

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

 

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

 

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

 

       

 
 

 
De opbrengst van collecte wordt gebruikt om wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding van 
MS mogelijk te maken en mensen met MS nu te helpen door middel van actuele informatie en 
coaching.   www.nationaalmsfonds.nl 

 
 

 

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

 

 

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

 
 

 

 
Vastenactie/ontwikkelingswerk zet zich dit jaar in voor Stichting SrilanCare voor begeleiding en  
zelfstandigheid van meisjes uit tehuis Anuradhapura in Sri Lanka. En voor toiletvoorzieningen 
in verre buitengebieden voor locale bewoners. www.vastenaktie.nl 

 

         

         

 
Voorheen  Fonds Verstandelijk Gehandicapten  vormt sinds 2018 met het Revalidatiefonds   
Handicap.nl 
Voor  2 miljoen mensen met een handicap komen zaken van de grond die anders niet of 
nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Maakt hen sterker om zelfstandiger te zijn. 
 

 

 

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

 

 

 

 
Reuma remt het dagelijkse leven van meer dan 2 miljoen Nederlanders. Zoveel mensen die 
wel willen, maar niet kunnen meedoen in onze maatschappij. Door ernstige pijn en 
vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. Dat is de rem van 
reuma. Help mee om reuma de baas te worden!  www.reumanederland.nl 

 

                                                   Totaal bedrag  
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Eindelijk mag het weer! 

Nadat dat de jeugd show en hoofdgarde in december 
2021 hun eerste toernooi onder restricties hebben 
gedanst zijn we nu echt losgebarsten! Al onze 
groepen van klein tot groot hebben inmiddels op het 
podium gestaan.  

We begonnen op 20 februari in Berghem waar de 
junioren meiden voor het eerst na 2 jaar weer voor de 
jury mochten stralen. Ze vonden het onwijs spannend, 
maar toen ze van het podium afkwamen bleek dat ze 
enorm genoten hadden! Ook solo Mila stond weer 
sinds lange tijd op het podium, van zenuwen was niet 
te spreken. Ze had er de hele week al onwijs veel zin in 
om haar dans te laten zien, met mooie podiumplaatsen 
als resultaat. Ook de jeugd- en de hoofdmeiden hebben 
hun beste beentje weer voorgezet met mooie punten 
we podiumplaatsen als gevolg!  

Op 6 maart zijn we afgereisd naar Heesch. Het 
weekend na de carnaval, waar we ook verschillende 
keren op hebben mogen treden voor de CV De 
Keieschieters en de Bliekers. Helaas kwam corona ook 
bij ons om de hoek kijken en was het voor de meiden 
van de hoofd niet mogelijk om te dansen. Gelukkig 
stonden Mila, de junioren en de jeugdleden op het 
podium deze dag! Garde jeugd Pure stond na bijna 2 
jaar weer op het podium en dat voelde weer als 
vanouds!  

Afgelopen zondag, 13 maart waren we te gast bij 
Ready-2-Dance in Gemert. De hele vereniging deed 
mee.Onze allernieuwste, maar ook allerjongste leden 
mochten eindelijk hun dans laten zien. Nog wat 
onwennig maar met veel plezier genoten zij zichtbaar 
van hun optreden.  

Ook de nieuwe duo's Noa en Danique en Willemien en 
Priscilla presenteerden vandaag voor het eerst hun 
dansen aan de jury. Tevreden kwamen zij van het 
podium af!  

We genieten volop van de wedstrijden die weer plaats 
mogen vinden na lange tijd. Het is fijn dat echt alles
weer normaal is en er daarom ook weer volledig 
gesupport kan worden. Dat geeft toch net die extra kick! 
Met nog 3 toernooien op het programma voordat de 
Nederlandse kampioenschappen plaatsvinden trainen 
wij nog keihard door.  

Ben je benieuwd geworden naar onze mooie dansen? 
Zondag 3 april organiseren wij ons eigen toernooi in de 
Pit in Overloon. Hier zullen al onze leden weer stralen 
en strijden voor een podiumplek. Meer info 
www.bekseklinkertjes.weebly.com 
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Berichten uit het veld

Zo tegen het einde van de winter lijkt het gedrag 
van vogels steeds opvallender te worden. En het 
mooie is dat je er niet eens ver voor weg hoeft te 
gaan. In een vogelvriendelijke tuin kun je het zelfs 
vanuit je luie stoel zien gebeuren. Zo heeft bijvoor-
beeld een Gaai in onze tuin ontdekt dat ik in een 
klein schaaltje pinda’s voer voor de mezen. Elke 
dag, op gezette tijden, komt hij een aantal pin-da’s 
in zijn geheel naar binnen schrokken en vliegt 
daarna tamelijk luidruchtig weg.

Gaai

Niet dagelijks, maar toch heel regelmatig komt er een 
Sperwer op bezoek. Hij weet dat er veel Huismussen 
zijn, dus dat lijkt hem (het is namelijk een mannetje) 
wel wat. Soms vangt hij een mus maar meestal niet, 
want ook Huismussen blijken slim te zijn. Zodra ze 
ook maar enig onraad bespeuren vluchten ze in de 
hulst of de klimop. Echter op een dag vluchtte een 
Huismus in de kroon van een mini wilgje in onze 
tuin. In dat boompje staan de takken ook heel dicht 
op elkaar, maar boven en onder de kroon is er vrije 
ruimte. De Sperwer vloog nu beurtelings boven en 
onder de wilg, waarbij hij rare capriolen maakte. Hij 
voerde schijnaanvallen uit op de wilg om de Huismus 
te verleiden weg te vluchten. De Huismus liet zich 
echter niet gek maken en bleef mooi precies midden 
in de kroon van het wilgje zitten, ondanks het wilde 
gedrag van de Sperwer. Op een gegeven moment 
zat de Sperwer onder de wilg naar boven te kijken. 
Hij had echt een valse blik in de ogen. Daar zou een 
mens zelfs bang van worden. Tenslotte vond hij het 
welletjes en vloog weg. Meteen kwam de Huismus te 
voorschijn en vluchtte alsnog in de veilige hulst.

Sperwer 

Om even bij het gedrag van de Huismussen te 
blijven, ze halen de hele winter al de vreemdste 
stunts uit om bij het aangeboden voer te komen.
Fladderend als een Kolibri proberen ze te eten 
van de vetbollen en van de vogelpindakaas die ik 
in gaten in berkenstammetjes heb gestopt. Het 
is een mooi en bijna exotisch schouwspel. Waar 
zouden ze dit toch geleerd hebben?

Hangende Huismus (Vleermus)

Op een dag, tijdens de lunch, zagen we een 
Huismus helemaal ondersteboven aan het voer-
mandje hangen. Precies zoals een vleermuis hangt 
als hij slaapt. We noemden deze hangende Huismus 
dan ook meteen “onze Vleermus”. In eerste instantie 
dacht ik dat hij, met zijn pootjes, klem zat in het 
rooster van het mandje. Toen ik naar buiten liep om 
hem te bevrijden vloog hij gewoon weg. We waren 
werkelijk stomverbaasd bij het zien van dit alles. Het 
is heel boeiend om vogelgedrag te bestuderen, en 
ik ben heel blij en dankbaar dat we die mogelijkheid 
hebben in onze tuin.

Ton van den Berg
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De Collectemaand van Jantje Beton is in volle 
gang. Met de online collectebus kan er de hele 
maand maart geld worden gedoneerd voor Jantje 
Beton. Tijdens de collectemaand zetten landelijk 
tienduizenden collectanten zich in om geld op te 
halen, zowel huis-aan-huis als online. Normaliter 
gaan de leden van MVC'64 in de dorpen 
Vierlingsbeek, Groeningen, Maashees en Holthees 
van huis naar huis om een mooi bedrag voor 
Jantje Beton op te halen. Echter is het helaas ook 
dit jaar nog online.

Wij collecteren omdat:
Wij het belangrijk vinden dat alle kinderen mogen 
en kunnen spelen in hun eigen buurt of wijk. Met 
speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare 
speelposities. 3 op de 10 kinderen spelen bijna 
nooit buiten. Voor kinderen met een beperking is 
dat zelfs vaak onmogelijk. Daar doen wij iets aan. 

Door het scannen van de QR-code kunnen alle 
huishoudens in Vierlingsbeek en Groeningen toch 
hun steentje bijdragen.

Een flink aantal maatregelen rondom Corona 
werden geschrapt. Hier hebben we allemaal 
naar uitgekeken. De Jaarvergadering van januari 
hadden we al verzet naar 30 maart en het avondje 
ouderwets ‘Kienen van de zolder’ hadden we 
helemaal geschrapt. 
Maar op 8 maart, heel toepasselijk op 
Internationale Vrouwendag, mocht er weer meer. 
Tijdens de viering hadden wij het genoegen te 
mogen luisteren naar de belevenissen van pater 
Harry Tullemans tijdens zijn leven en zijn werk in 
Afrika. Hij vertrok eind 1967 naar Afrika waar hij 
gastvrij werd ontvangen en gedurende 35 jaar 
met veel voldoening als missionaris heeft mogen 
werken. Hij stichtte in Kampala, de hoofdstad 
van Oeganda, een school voor dove kinderen: 
‘Mulago School for the Deaf’. Sinds kort is er 
contact tussen leerlingen van het Elzendaalcollege 
in Gennep en 200 dove en slechthorende kinderen 
van deze school. Doel is om een brug te slaan, 
niet alleen tussen de wereld van de doven en die 
van de horenden, maar ook tussen de Afrikaanse 
en de Nederlandse cultuur. Pater Tullemans heeft 
over zijn periode in Afrika een boek geschreven 
met de naam ‘Tussen twee werelden’. Het was 
een interessante en geslaagde avond. 

30 Maart houden we onze Jaarvergadering. We 
zullen dan o.a. het jaarverslag van 2021 behan-
delen, onze financiën bekijken en het programma 
tot de zomer van 2022 toelichten. Ook zullen we 
onze jubilaris, Hanny Willems huldigen. Na het 
officiële gedeelte van de vergadering hebben 
we gezorgd voor muzikaal vermaak. Zoals jullie 
hebben kunnen lezen in de uitnodiging zal deze 
vergadering plaats vinden in Maashees bij Plein 
‘27. 

Voorheen gingen we elk jaar met de 
Vrouwenorganisatie van Maashees een dagje op 
stap. Maar dit jaar gaat dat uitje niet door. Omdat 
we toch een uitje voor de vereniging wilden, 
hebben we iets anders bedacht. Woensdag 13 
april gaan we ’s middags Bowlen in Boxmeer 
en zijn we daarna te gast bij Herberg Thijssen in 
Vierlingsbeek. Daar wordt gezorgd voor een High 
Tea en kunnen we genieten van allerlei lekkers 
en diverse kopjes thee. We stellen de uiterste 
inschrijfdatum nog een weekje bij tot 5 april. Let 
wel: inschrijven gaat middels het opgaveformulier 
en moet dus uiterlijk 5 april binnen zijn. Hopelijk 
zien we jullie dan.

Het Bestuur VOVG 
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Uitnodiging

Wanneer: 20 april 2022. 19.30 uur, 
 zaal open 19.00 uur
Waar: Gemeenschapshuis de Jachthoorn, 
 Wethouder Lemmenstraat 13  
 Sint Hubert

De derde thema-avond, gehouden i.h.k.v. de 
Participatie Omgevingswet, gaat deze keer over 
Landbouw en Natuur. De agrarische sector staat 
voor grote veranderingen, hoe we het ook wenden 
of keren. 

Meer informatie m.b.t. de thema-avonden op 
https://www.mlvc.nl/omgevingswet
Hier vindt U tevens informatie over de twee vorige 
avonden met als thema’s Water en Gezondheid.

Programma ‘Landbouw en Natuur’:

1. Het Land van Cuijk verbonden. 
Een tekentafel voor biodiversiteit. 
Door Geert Verstegen, Milieuvereniging Land 
van Cuijk.

2. Over ouwe koeien en nieuwe natuur; met 
perspectief voor de boer. 
Door Christ Tielemans, voormalig docent HAS 
Hogeschool.

3. De bodem, van monotoon naar veelzijdig; de 
reis naar de toekomst. 
Door Ralph Köhne, docent HAS Hogeschool.

4. Pauze.
5. Vragen en discussie.
6. Nazit voor de liefhebbers.

De avond zal onder leiding staan van  
Fons van Bommel.

Aanmelden op omgevingswet@mlvc.nl o.v.v.  
20 april

Met vriendelijke groet
Secretariaat Milieuvereniging Land van Cuijk
www.mlvc.nl

Hoe breng je als mantelzorger 
‘klein geluk’ terug in je leven?

Woensdag 30 maart van 19.30-21.30 uur.
Locatie: De Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer

Wanneer je voor een ander zorgt, kan dat 
zoveel van je vragen dat het soms even teveel 
wordt. Als mantelzorger is het juist belang-
rijk om ook goed voor jezelf te blijven zorgen. 
Met die gedachte schreven Maria Grijpma en 
Inge Jager het mooie boek ‘Klein Geluk voor de 
mantelzorger’. Het is een praktische en inspi-
rerende gids boordevol informatie en tips, die 
jou als mantelzorger kunnen helpen om meer 
energie en geluk en te ervaren in je eigen leven. 
Het Mantelzorg- en Vrijwilligersplein organi-
seert nu een bijeenkomst met dit boek in de 
hoofdrol.

Wanneer je jezelf als mantelzorger hierin herkent, 
dan is deze interactieve bijeenkomst echt iets voor 
jou! Onder begeleiding van schrijfster Inge Jager 
proberen we de ‘recepten’ voor Klein Geluk uit 
het boek met elkaar uit. Kleine stukjes theorie en 
veel praktische oefening. Zo kun je ervaren dat je 
inderdaad al binnen enkele minuten rust, nieuwe 
energie of inspiratie kunt opdoen. En je hebt de 
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met 
andere mantelzorgers, zodat je ook kunt leren van 
elkaar. Bovendien krijg je het boek ‘Klein geluk 
voor de mantelzorger’ cadeau om er thuis verder 
mee aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kun je 
terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. 
Telefoon: 0485-700500 of e-mail:  
mvplein@sociom.nl. Aanmelden kan ook recht-
streeks via de website www.mvplein.nl.

Bij de bijeenkomst wordt rekening gehouden met 
de dan geldende  coronamaatregelen. 
=====================================

CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in 
balans?

Op woensdagavond 6 april  start de onder-
steuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Mill. 
Deze wordt gegeven door Mantelzorg- en 
Vrijwilligersplein in samenwerking met MEE. De 
cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het 
Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een 
kind, partner, ouder of vriend(in). 

De zorg voor een ander komt meestal op de eerste 
plaats. Ook al verschilt de hoeveelheid zorg per 
situatie, wanneer het langdurig en intensief is, 
merk je dat het steeds meer van je vraagt. De 
aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op 
diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus 
sta jij centraal. Hoe houd je de regie over je eigen 
leven en kun je de zorg met voldoening blijven 
volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de 
balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander 
en zorgen voor jezelf.
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Aanleg ruiter- en men-netwerk 
Maasheggen en Overloon

Momenteel wordt de markering van een nieuw 
ruiter- en men-netwerk geplaatst. Er komen 
knooppunten voor de paardenliefhebbers, net 
als bij het bekende wandel- en fietsnetwerk. Het  
nieuwe netwerk is tot stand gekomen in goed 
overleg met ruiters en grondeigenaren zoals 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en een 
enkele particuliere grondeigenaar. Nadat de laatste 
puntjes op de i zijn gezet, zal het netwerk later dit 
voorjaar worden geopend. Daarna kan de ruiter via 
de routeplanner van www.routesinbrabant.nl een 
mooie tocht uitzetten. 

Tijdens de cursus werken we met een informatieve 
cursusmap. Ook is er ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen. De volgende onderwerpen komen 
aan bod:

• Gevoelens (h)erkennen en grenzen leren 
aangeven

• Stress en ontspanning
• Kwaliteiten benutten
• Hulp en steun vragen
• Communicatie en assertiviteit

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur 
en één terugkombijeenkomst. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de cursus.
De bijeenkomsten zijn van 19:30  tot 21:30  uur 
en zullen plaatsvinden in Cultureel Centrum 
Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill.

Voor meer informatie en aanmelding (tot 
23 maart), kun je terecht bij Mantelzorg- en 
Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of 
e-mail: mvplein@sociom.nl. 

Duurzaamheidslening voor  
energiezuinig wonen

Je kunt via de gemeente geld lenen om jouw 
woning energiezuinig(er) te maken. Dit is de 
Duurzaamheidslening. Als woningeigenaar/
bewoner van een bestaande woning, kun je tegen 
gunstige voorwaarden geld lenen om de woon-
lasten te verlagen, het wooncomfort te verhogen 

en het huis energiezuiniger te maken. 
Zo kun je een duurzaamheidslening aanvragen 
voor allerlei energiebesparende maatregelen, 
zoals isolatie, zonnepanelen en de aanschaf van 
een warmtepomp of zonneboiler. De lening is een 
zogenaamd “revolving fund.” Dit betekent dat je 
leent uit, en aflost in hetzelfde fonds, waardoor 
het fonds blijft bestaan en een andere eigenaar-
bewoner in de toekomst gebruik kan maken van 
dezelfde lening. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.gemeentelandvancuijk.nl/duurzaamheidslening.
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ACHT NIEUWE NAMEN VOOR OP 
DE TÔFFEL 2022

Na eerder al Froukje, WIES, Prins S. En De Geit, 
Bob Uit Zuid en Minka te hebben aangekondigd 
maakt Op De Tôffel weer nieuwe namen bekend. 
Acht om precies te zijn. Op zaterdag 11 juni zullen 
ook Afterpartees (foto), Mr. Weazley, Wodan Boys, 
Loupe, Cloudsurfers, Melle, Charlot en Dunter 
Flinn naar het Vrijthof komen.  Stuk voor stuk 
mooie namen waar Op De Tôffel heel trots op is. 

Het gratis toegankelijke festival Op De Tôffel vindt 
plaats op zaterdag 11 juni. Binnenkort hoopt de 
organisatie het akoestische programma in het 
Koningskerkje bekend te kunnen maken waarmee 
de line-up van de 28e editie van Op De Tôffel dan 
compleet is.

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZATERDAG 11 JUNI > VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK > AANVANG 14.30 UUR > 
ENTREE GRATIS

FROUKJE | WIES | AFTERPARTEES | PRINS S. 
EN DE GEIT | MR. WEAZLEY | BOB UIT ZUID 
| WODAN BOYS | LOUPE | CLOUDSURFERS | 
MINKA | MELLE | CHARLOT | DUNTER FLINN

www.opdetoffel.nl

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.

Namens KIKA, bedankt.

Liedjesavond Ojjém van  
ége Bojjém.

Tijdens de laatste jaarvergadering van ZEV 
hebben wij als organiserende vereniging de 
Liedjesavonden van de laatste jaren geëvalueerd. 

Na 37 jaar heeft ZEV besloten om te stoppen met 
het zelfstandig organiseren van de Liedjesavond in 
de huidige vorm en zij beraadt zich nog op alter-
natieven in samenwerking met andere personen/
groepen/verenigingen.

Hieronder de belangrijkste redenen:

• De belangstelling voor de huidige vorm van 
de liedjesavond in Vierlingsbeek-Groeningen 
neemt de laatste jaren af zowel bij de deelne-
mers als bij het publiek. Ook binnen ZEV wordt 
de animo om het te organiseren en/of zelf mee 
te doen o.a. hierdoor minder.

• Het wordt steeds moeilijker, zo niet onmogelijk 
om nieuwe groepen mee te laten doen aan de 
Liedjesavond.

• Wij als ZEV steken veel energie in de voorbe-
reiding en de organisatie van de Liedjesavond. 
Naar het idee van ZEV is er een onbalans 
tussen haar inbreng en wat het in beleving 
oplevert. 

• Hoe nu verder?

ZEV wil graag de organisatie van de Liedjesavond 
in de huidige of een andere vorm overdragen 
aan een andere organisatie buiten ZEV indien 
hiervoor interesse bestaat. Het hoeft geen voort-
zetting van de Liedjesavond in de huidige vorm te 
zijn. Wellicht komt er een nieuwe werkgroep van 
diverse pluimage, met nieuwe ideeën, al dan niet 
opererend vanuit een of meerdere verenigingen.
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Bekse Klinkertjes organiseren 8e danstoernooi

Na 2 jaar mogen we eindelijk weer! Het erepodium 
is afgestoft, de bekers staan blinkend te wachten 
op hun winnaar en de toernooicommissie heeft er 
ontzettend veel zin in:

Het achtste danstoernooi van de 
Bekse Klinkertjes

Op zondag 3 april zijn we weer te gast bij De Pit in 
Overloon, waar keihard is gewerkt om de zaal om 
te bouwen tot danspaleis, waar 90 ingeschreven 
dansen strijden om de beste te worden in hun 
categorie.  

De ongeveer 200 dansers en danseressen weten 
dat dit het laatste reguliere toernooi is vóór de 
Nederlandse Kampioenschappen. Met de beoor-
deling van de vijfkoppige jury kunnen zij dan nog 
2 weken keihard werken om de felbegeerde titel in 
de wacht te slepen.

Vanaf 9.30 uur zal het eerste optreden plaats-
vinden. Namens de Bekse Klinkertjes zal Mila van 
Veghel al rond deze tijd op het podium staan met 
haar solodans.

Indien er interesse is om een vervolg van de 
Liedjesavond in welke vorm dan ook, te organi-
seren horen wij dat graag. Daarvoor kunt u contact 
opnemen met Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek 
mail@zevzingt.nl  Ook als u nog geen concreet 
idee hebt maar wel medewerking hieraan wilt 
verlenen, kunt U zich aanmelden. 

Wij willen de begeleidingsband o.l.v. Bert Jansen, 
de arrangeurs, zaal Concordia-Jan Nillesen, De 
Wildeman, alle deelnemers van de afgelopen 37 
jaar, de sponsoren, de presentatoren, de jury, 
de mensen van de techniek en het geluid en 
natuurlijk het publiek bedanken voor alle mooie 
liedjesavonden.  

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek,
www.zevzingt.nl
mail@zevzingt.nl  

Daarna volgen onze groepen op basis van leeftijd 
en soort dans. 
Het programma duurt tot ongeveer 19.00 uur. 

Wij nodigen je van harte uit om onze leden te 
komen aanmoedigen en te genieten van alle 
dansen die op deze dag te zien zijn.

De entree is € 2,50 voor kinderen en € 4,00 voor 
volwassenen.

Tot ziens op zondag 3 april in de Pit in Overloon!

Gardegroep Evolution met haar trainsters Saskia 
Weijmans en Stephanie Henssen
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Zondag 3 april > benefietconcert > 
ROCKIN’ IN THE FREE WORLD: BENE-
FIETOPTREDEN VOOR EEN FAMILIE 
UIT OEKRAÏNE met:  BLUE OR GREEN 
+ HARRIE EN DE REST + AFTERDARK

De leden van de bluesrockband Afterdark, 
waaronder de uit Vierlingsbeek afkomstige Marc 
Vernnooij, organiseren dit benefietconcert speciaal 
voor hun bassist en vriend Frank Boom.
Frank Boom uit Venray maakt de oorlog in 
Oekraïne van hel dichtbij mee. Hij is al ruim 20 jaar 
getrouwd met een Oekraïnse en heeft veel familie 
en vrienden in Oekraïne. De verhalen, voor zover 
die nog binnen kunnen komen, zijn onvoorstel-
baar. Twee kinderen van een vermoorde vriendin 
komen hopelijk naar Venray. Daarnaast zijn de zus, 
een nichtje en twee vriendinnen van Franks vrouw 
onderweg naar Venray om bij Frank thuis opge-
vangen te worden. Die hebben alles daar achter 
zich gelaten, niemand weet wat er nog staat, 
mochten ze ooit terug kunnen gaan. Daarom wil 
de organisatie van dit benefietconcert helpen 
Frank en zijn naasten bij te staan door hun (voor 
hen hopelijk tijdelijke) komst naar Nederland finan-
cieel te ondersteunen.

Tijdens Rockin’ In The Free World treden drie 
bands op: Blue Or Green, Harrie En De Rest en 
AfterDark. Blue Or Green is een jongerenband 
uit Vierlingsbeek die al een paar jaar optreedt en 
sinds een paar maanden ook druk is met eigen 
repertoire. De muziekstijl zou je indierock kunnen 
noemen. De band bestaat uit Freek (zang en 
gitaar), Tim (drums), Martijn (sax) en Milan (sologi-
taar). Zie ook Instagram @blue_or_green_official.

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

‘De Soos’ bestaat 50 jaar en dat moet gevierd 
worden. En nu de coronacrisis voorbij is, kan dat 
eindelijk ook. Begin juni is er een reünie voor alle 
(oud-) vrijwilligers van Gryphus en diens voorganger 
‘t Kapelleke, eind april zijn er optredens van allerlei 
Vierlingsbeekse bandjes die ooit in de soos hebben 
gespeeld en er wordt gestart op zaterdag 26 maart 
met een avond vol fijne muziek gedraaid door een 
toental huis-dj’s van de afgelopen 50 jaar. Of het 
nu uit de ‘discobak’ kwam die hoog aan de muur 
in ’t Kapelleke hing, van een dj booth in Gryphus 
of gewoon van achter de bar, muziek moet er altijd 
zijn. En dus ook een diskjockey. Voor een disco of 
een dansfeest, als warm-up bij een concert,  voor 
een carnavalsbal of een nieuwjaarsnacht, altijd 
moet er iemand achter de knoppen staan. Chris 
van Gend, Gert Derkx, Hans Smits, Jack Vervoort, 
Joan Duffhues, Patrick van Haren, Sander Nabuurs, 
Sjaak Kessels, Wiel Lamers en Wim Geurts staan er 
vanavond wederom en trakteren de bezoekers op 
de lekkerste popmuziek van de afgelopen vijftig jaar. 
In alle soorten en maten: rock & roll, soul, blues, 
reggae, disco, punk, classic rock, ska, new wave, 
grunge, breakbeats, happy hardcore, techno, big 
beats, easy tune… Een heerlijk feest der herken-
ning. Maarehh… let vooral niet op de dj’s!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis



16

Harrie En De Rest is een bluesband uit Venray 
en omgeving met jarenlange ervaring. En met de 
vetste mondharmonica uit de regio. Nummers 
van onder meer Little Walter en Lester Butler en 
zijn Red Devils passeren tijdens hun optredens 
de revue. De band speelt in de oorspronkelijke 
bezetting met Harrie (zang en mondharmonica), 
Mart (gitaar), Peter (bas) en Jos (drums).
AfterDark uit Venray is een blues rock coverband. 
Met een paar eigen nummers en een paar eigen 
interpretaties van bestaande klassiekers. Naast 
Frank B. op de bas zingt Frank N., drumt Stefan 
en spelen Peter en Marc gitaar. Zie ook afterdark-
rockmusic.wixsite.com/rockk.
Keep on rockin’ in the free world!
zaal open: 14.00 uur > aanvang: 14.30 uur > 
entree: (minimaal) 5,00 euro

Vrijdag 8 april > bierproeverij > DE 
PRUUVERIJ: DIERENBIEREN
Alle dierenvrienden opgelet! Waar denk je aan 
als je namen als Steenuilke, Bizon, IJsbeer, Witte 
Raaf, Het Voske, Strandgaper, Strijdende Kater, 
Vroege Vogel, Everzwijn, Korenwolf, Fuut Fieuw, 
Lambok, Gulden Draak of Naar De Haaien hoort? 
Aan de donkerste plekken van de Ardennen? Aan 
Buurgers Zoo? Aan bijna uitgestorven dieren? 
Wij denken gewoon aan bier. Aan dierenbier om 
precies te zijn. Met zorg hebben wij vijf speciaal 
dierenbieren geselecteerd waarover we graag 
vertellen maar nog liever samen met je mee 
proosten. Beestachtig lekker!

Meld je snel aan voor een bierkaart van 20,00 
euro, dan kan er worden ingekocht. Ook voor alle 
dierenvrienden zonder bierkaart staat de deur van 

De Pruuverij natuurlijk altijd wagenwijd open!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

zaterdag 16 april > quiz > WITTE GEI’T?
Na vijftien maanden spoorloos te zijn geweest is 
onze Gei’t weer teruggekomen. Er kan dus weer 
gequizd worden! En deze keer dus niet zoals te 
doen gebruikelijk ergens middenin de winter, nee, 
dit jaar doet onze Witte vriendin eens lekker gek 
en kiest ze voor het vrolijke voorjaar. 

Witte Gei’t? nummertje twaalf. Een quiz voor 
teams want twee weten immers meer dan één, en 
drie nóg veel meer. De vragen zijn pittig, de onder-
werpen zeer uiteenlopend. Laat maar werken die 
grijze massa, laat het maar kraken daarboven. 
Hersengymnastiek voor gevorderden. Heerlijk!

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld 
je met je team (maximaal acht personen) vanaf 
zaterdag 19 maart aan via www.gryphus.nl. 
Eenlingen kunnen zich aansluiten bij een wille-
keurig team. Maar U kunt het natuurlijk ook 
allemaal beter staan te weten aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis > inschrijven vanaf 19 maart, 
10.00 uur via www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus start de motoren weer op 
en maakt zich op voor een nieuw rondje door de 
wereld. Mooier dan vorig seizoen kan het bijna niet 
worden maar wie weet… 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 weer op onze Max. 
En U?
 zondag 27 maart: GP SAOEDI-ARABIË  
 (19.00 uur)
 zondag 10 april: GP AUSTRALIË  
 (14.00 uur)
 zondag 24 APRIL: GP IMOLA  
 (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zondag 17 april > PAASWANDELING
 zondag 17 april > concert >  
 BJ BAARTMANS PAASCONCERT
 zaterdag 23 april > concert >  
 50 JAAR SOOS: LIVE ON STAGE

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

 
 

 

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek























.......... 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 
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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

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: 28 maart t/m 2 april
  Bienestich € 13,00
  Half spelt tarwe licht  € 2,00
  4 Lentebollen + 1 gratis

Reclame: 4 t/m 9 april
  ¾ Kersen yoghurt € 10,40	
	  Bruin meergranen Lônse mik  € 2,95
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

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

Voor al uw verse witte (geschilde) en groene asperges, 
ook voor streekproducten

Kijk voor meer informatie op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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 � adverteren

doet verkopen
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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
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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

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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

 

PRINSSEN CLEAN MAT 
Extra matte, zeer goed reinigbare en 

goed dekkende muurverf voor 
binnen. 

 

Direct op kleur te maken bij ABC! 

 


