
1

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 26 april 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 8 20 april 2022

Een eeuw Anneke Claassen-
Deenen

Geboren op 29 april 1922 op de Voortweg in 
Groeningen.
Ze komt uit een groot gezin: 16 in totaal, 
waarvan zij zelf de oudste is. 

Anneke heeft een doorsnee jeugd beleefd, alle 
aandacht moest verdeeld worden over de broers 
en zussen. Hier zijn nog 3 zussen en 2 broers van 
in leven.
Toen ze trouwde met Cor Claassen (overleden in 
2010) trokken ze bij de ouders van Cor in op de 
Overloonseweg 7. Midden in de 2e Wereldoorlog 
in 1943.
Samen kregen ze maar liefst 15 kinderen. De 
oudste dochter is in de oorlog geboren en de 
tweede één dag voor de bevrijding. Twee kinderen 
zijn helaas overleden. Ze heeft 29 kleinkinderen en 
het 38e (!) achterkleinkind is op komst.

Voor haar huwelijk werkte ze bij andere gezinnen 
in de huishouding en later had ze haar handen vol 
aan de zorg voor hun eigen kinderen en de dieren 
op de boerderij.
Anneke woont nu al een geruime tijd zelfstandig in 
een bejaardenwoning op ’t Veld 8 in Vierlingsbeek. 
Met hulp van haar kinderen, de thuiszorg en ook 
de buren die bijspringen redt ze zich nog aardig. In 
een straal van ongeveer 30 km wonen de kinderen 
bij haar in de buurt. Ook broer André (Deenen) 
komt bijna elke dag bij haar op de koffie en daar 
heeft ze veel steun aan.
Ze houdt van mensen om zich heen. En ook houdt 
ze nog altijd graag de regie over alles…
Op vrijdagmiddag kienen bij de KBO heeft ze heel 
lang graag gedaan. Zo is in het verleden ook nog 
10 jaar voorzitster geweest van het inmiddels 
opgeheven bejaardenkoor.
Samen met Cor en de familie zijn er ook vele 
feestjes geweest. Hun 25-40-50-60-65 jarige brui-
loften werden altijd groots gevierd. 
Ondanks de wellicht vermoeiende dag wil Anneke 
deze mijlpaal met de hele familie en buren samen 
vieren. Op haar verjaardag 29 april, te beginnen 
met een diner en daarna een gezellig samenzijn.
Wie haar wil feliciteren kan dit op de receptie 
van 18.30 – 20.00 uur bij “de Poort van Loon”, 
Overloonseweg 10a.

Haar levensmotto: 
Neem het leven zoals het komt, als je maar geniet 
en natuurlijk een beetje geluk hebt om zo oud te 
mogen worden….

‘t Is slechts een enkeling gegeven
honderd jaar te beleven
weinig mensen is ’t geschonken
honderd jaar naar de maan te lonken
een hart dat honderd jaar blijft kloppen
en er zelfs niet aan denkt te stoppen.
Integendeel we gaan ervoor en zijn blij
de winter is weer voorbij
links en rechts is wel wat sleet
en soms iets dat je vergeet
maar zo’n drama is dat niet
als je maar van het leven geniet.
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Van de Redactie:

Het voorjaar is nu echt begonnen, met als 
toppunt het ooievaarspaar dat zich heeft 
gevestigd in een weiland in de buurt van de 
Handwijzer. Verderop in deze editie van Globaal 
beschrijft Ton van de Berg dit ook in zijn 
Berichten uit het Veld. Ook de site www.ilove-
vierlingsbeekgroeningen.nl besteedt een mooi 
artikel aan deze gracieuze vogels, waarin hun 
“buurman” Jos Rijnen aan het woord komt.

Natuurlijk feliciteren we Anneke Claassen – 
Deenen van harte met haar 100e verjaardag!! 
Een mijlpaal die alleen voor de allersterkste is 
weggelegd. 

Ook zijn er felicitaties voor het Diamanten 
paar Van Treek – Achten en het Gouden paar 
Theunissen-van Dijk. Een imposante mijlpaal 
waarin 60 cq 50 jaar lief en leed met elkaar 
werd gedeeld.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 15,00
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

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

23 apr Gryphus: 50 JAAR SOOS:  
 LIVE ON STAGE: THE VOLUNTEERS
24 apr Harmonie de Herleving:  
 Driedorpenconcert in Maashees in Plein 27;  
 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 Plein 27 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
2 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:
 Muziek op de Maas 2022
5 juli Harmonie de Herleving: Afsluiting  
 seizoen met een openbare repetitie in  
 Gryphus; aanvang 19.00 uur
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

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.
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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
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

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

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De 
Maasdorpen is gesloten van
- maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2022
- vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart) 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen 
met de huisartsen in Overloon,
Baansestraat 6, 5825 BX  Overloon. 
U kunt terecht bij de arts die correspondeert 
met de beginletter van uw achternaam.

Letters A t/m J:  
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z:  
Drs. van Orsouw tel. 0478 - 640 840

UITNODIGING 
PAROCHIEBEDEVAART NAAR 
KEVELAER 
ZATERDAG 7 MEI 2022 

Zaterdag 7 mei kunt u weer mee met de parochie 
Maria, Moeder van de Kerk op bedevaart naar 
Kevelaer. Volgens traditie gaan we op de zaterdag 
voor Moederdag het Mariabedevaartsoord 
bezoeken. Als parochianen uit de verschil-
lende dorpen komen we samen om elkaar in dit 
bijzonder genadeoord te treffen. Jong en oud van 
harte welkom! 

Programma:
13.00 uur:  Vertrek vanaf de diverse plaatsen 
richting Kevelaer (carpoolen) of rechtstreeks rijden
Parkeren direct achter de Mariabasiliek, parking 
Basilikastraße 2, Kevelaer
13:45 uur: Verzamelen bij de Genadekapelle 
op de Kapellenplatz, Kevelaer  
14.00 uur:  Eucharistieviering in de 
Kaarsenkapel  
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15.00 uur:  Gezamenlijk koffie drinken met 
taart in het Priesterhuis, Kapellenplatz 35, Kevelaer 
15.45 uur:  Kruisweg in het Marienpark of 
voor degene die minder mobiel zijn is er het rozen-
kransgebed in de Biechtkapel  
17.00 uur:  Vertrek huiswaarts
 
Kosten: Bijdrage voor Kaffee mit Kuche 
8,00 euro. Carpoolen verrekenen met chauffeur ter 
plaatse. Bent u wat minder mobiel en neemt u een 
rollator of rolstoel mee, laat het ons weten.

Aanmelden: Tot en met 29 april bij het  
secretariaat van de parochie
E: secretariaat@mmvdk.nl, 
T: 0485 - 47 12 46
Of via pastoraal werkster Jantje Bax 
E: bax@mmvdk.nl 
T: 06 - 30 51 76 29

Covid-19:  Bij binnenkomst in Duitsland is 
een 3G-bewijs verplicht. Er moet digitaal of op 
papier een negatief testresultaat kunnen worden 
voorgelegd, een bewijs van vaccinatie of een 
bewijs van herstel.

Het Groenings Koor is hard aan het repeteren. 
Op maandagavond is het koor weer compleet 
en gemotiveerd om weer het koor te worden 
zoals we waren voordat Covid de hele maat-
schappij en daarmee ook ons koor trof. Er zijn 
geen beperkingen meer en dat is nu ook te 
merken aan het repetitiebezoek. 

Er worden ook weer contacten gelegd met 
andere koren, want we kunnen gaan denken over 
concerten samen met anderen. Ons koorleven is 
weer echt begonnen en wekelijks ervaren we hoe 
goed het is weer te zingen met elkaar. 

Nadat de dodenherdenking op 4 mei een tweetal 
jaren niet door kon gaan, zal het dit jaar als 
vanouds plaatsvinden. En dat houdt in dat het 
Groenings Koor haar medewerking zal verlenen. 
Het zal wel anders zijn, want we hadden altijd een 
een fijne samenwerking met Vondel hierbij. Nu 
gaan we het zonder hen doen maar samen met de 
harmonie zal het best lukken. Goed dat het weer 
doorgaat en goed dat we meedoen.
Ook de mis met Pinksteren zal doorgaan; alleen 
het weer kan hier nog een stokje voor steken. Op 
eerste Pinksterdag kunt u weer de openluchtmis, 
georganiseerd door het Gilde, bijwonen. Daar kan 
het Groenings Koor ook weer iets van het oude 
repertoire ten gehore brengen. Maar u kunt dan 
zeker ook iets nieuws van ons gaan horen. 

Via Globaal houden we u op de hoogte van onze 
activiteiten

Diamanten paar 
Gerrit en Nelly van Treek-Achten
Op 21 april zijn Gerrit en Nelly van Treek 60 jaar 
getrouwd.
Gerrit komt uit een gezin van 3 kinderen. Hij is zoon 
van Karel en Dora van Treek-Spee. Zij kregen drie 
kinderen; Paula, Gerrit en Marietje.
Nelly komt uit een gezin van 4 kinderen waarvan zij 
de jongste was. Nelly is dochter van Bert Achten en 
Annemarie Achten-Vogelzangs. Bert en Annemarie 
kregen vier kinderen; Marietje, Corry, Frans en Nelly. 

Gerrit en Nelly komen beiden uit een boerengezin 
uit Groeningen en kenden elkaar dus al langer.
In 1959 kregen zij verkering en na hun huwelijk zijn 
ze in Vierlingsbeek op de Burggraaf gaan wonen.
Allebei hun zonen, Karel en Bas, zijn hier geboren. 
Ze hebben 4 kleinkinderen in de leeftijd van 18 tot 
22 jaar.
Gerrit is zijn werkzame leven begonnen als 

bezorger van de post (PTT) en vervolgens was 
hij zelfstandig assurantie adviseur. Later heeft de 
Rabobank in Vierlingsbeek zijn verzekeringspor-
tefeuille overgenomen en kwam hij in dienst als 
hoofd assurantiën. Daarnaast is Gerrit jarenlang 
actief geweest in het verenigingsleven waaronder 
als bestuurslid van de exploitatiestichting van 
Volharding, werktuigencoöperatie en boerenbond. 
Nelly heeft in verschillende gezinnen gewerkt als 
hulp in het huishouden.

Om fit te blijven gaat Gerrit graag fietsen en Nelly 
is actief in het huishouden en de tuin.
Met de caravan hebben ze heel wat afgereisd. 
In Zuid Frankrijk en Kroatië kamperen was hun 
passie. Later toen Gerrit met pensioen ging, 
trokken ze er verder en langer op uit. 

De gezondheid is voor hun leeftijd redelijk goed 
alleen het lopen bij Gerrit is minder.
Het feest vieren ze in kleine kring met kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden.
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‘Pap gaf nooit op, ik ga ook tot de laatste snik vechten’

Hij kijkt ernaar uit. Na twee vanwege de coronapandemie afgelaste edities neemt Luc Broeren (31) 
op donderdag 2 juni deel aan Alpe d’HuZes, een loop- en fietsevenement waarbij zoveel mogelijk 
geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en verbetering van de kwaliteit van leven van 
mensen met kanker. Op één dag beklimmen vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend 
maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’. Luc Broeren is een van hen.

Door Ron Koenen

“Waarom ik meedoe?”, zo herhaalt de Vierlingsbekenaar de vraag van de verslaggever. “Heel simpel. Ik wil me 
na het overlijden van mijn vader Alfons op de een of andere manier inzetten voor onderzoek naar kanker. In mijn 
geval, ik ben geen dokter of verpleegkundige, is de beste manier om mijn steentje bij te dragen zoveel mogelijk 
geld inzamelen voor KWF Kankerfonds. Ik had me ingeschreven aan de editie 2020, maar mijn deelname is 
naar dit jaar doorgeschoven vanwege de twee vanwege corona uitgestelde edities in 2020 en 2021.”

Er wordt altijd gezegd: iedereen kent wel iemand die kanker heeft. “Helaas geldt dit ook voor mij”, vertelt Luc 
“In een eerste stadium kreeg ik er al mee te maken toen mijn tante overleed aan kanker. Dit zorgde voor het 
nodige verdriet, maar in maart 2017 kwam het allemaal nog dichterbij toen mijn vader ziek werd en hij alvlees-
klierkanker bleek te hebben. Pap was ongeneeslijk ziek. Hij ging een ongelijke strijd aan, eentje die hij pijnlijk 
genoeg niet kon winnen. Op 26 mei 2019 is pap gestorven, in het bijzijn van mam. Hij heeft een heel dappere 
strijd geleverd, eentje die ons als familie erg trots heeft gemaakt. De manier hoe pap met de vele tegenslagen is 
omgegaan, is een inspiratie voor mij en heeft me er ook toe aangezet om deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Pap 
gaf nooit op en is tot de laatste snik blijven vechten. Iets wat ik op 2 juni ook ga doen!”

De koersdag is altijd op de eerste donderdag van juni en maakt deel uit van een hele Alpe d’HuZes-koers-
week, waar een heel jaar lang naartoe wordt gewerkt. Een bijzondere week vol saamhorigheid, waarin kanker 
voor iedereen bespreekbaar wordt gemaakt. “Samen met mijn vriendin Nancy, ons mam, mijn zussen Milou en 
Patricia en hun partners en kinderen en mijn schoonfamilie gaan we er een week naartoe. Ja, ook om samen 
aan pap te denken en steun te hebben aan elkaar, want het zal af en toe best een emotionele week worden. 
Want natuurlijk missen we hem nog steeds.”

Hij wil in totaal 10.000 euro ophalen voor het goede doel. De teller staat inmiddels op ruim 8.000 euro. 
“Fantastisch, zowel bedrijven als particulieren hebben een donatie gedaan. Op mijn wielrenshirt staan ook een 
aantal namen van bedrijven. Ik ben iedereen die een donatie heeft gedaan ontzettend dankbaar.”

Om de sportieve Vierlingsbekenaar te helpen zijn streefbedrag van 10.000 euro te halen, wordt er op vrijdag 
22 april in café De Wildeman vanaf 20.30 uur een zogeheten Benefiets Quiz gehouden. Een pubquiz die in het 
teken staat van Alpe d’HuZes. Teams van maximaal zes personen kunnen aan deze quiz deelnemen. De deel-
namekosten bedragen 25 euro per team. Meer informatie over deze quiz staat op  
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/agenda/

Luc rechtstreeks met een donatie steunen kan via de website Stichting Alpe d’HuZes 
- Luc Broeren 
(opgevenisgeenoptie.nl) 

(Bron: www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl)
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Eerste concert na de 
cornabeperkingen.

Op zondag 24 april 2022 neemt Harmonie De 
Herleving deel aan het driedorpenconcert dat 
in Maashees in Plein 27 wordt gehouden. 

Door de Coronabeperkingen heeft de harmonie 
haar repetities maanden lang online moeten 
houden. Later was het weer mogelijk in zalen-
centrum Concordia met strikte toepassing van de 
coronaregels. Vanaf begin maart repeteren we in 
Gryphus, waar we onze draai al aardig hebben 
kunnen vinden. 

De muziekcommissie en de dirigent hebben een 
aantrekkelijk programma samengesteld waar we 
u allen van harte voor uitnodigen om hiernaar te 
komen luisteren. 

Het concert begint om 11.00 uur en harmonie De 
Herleving mag als eerste van de deelnemende 
orkesten haar muziek laten horen. 
Tot ziens op zondag 24 april in Plein 27 van Maashees. 

Receptie Koningspaar en 
jubilarissen

Het eerste wat in je opkomt als het gaat over de 
receptie voor het koningspaar en de jubilarissen is 
het woord: EINDELIJK!

In memoriam Henk de Wijze

Henk, een van de mensen die vanaf het eerste 
begin van de Oude Schoenendoos aanwezig was.  
Hij staat op de foto die gemaakt is bij de oprich-
ting van de stichting.
Hij was graag bezig met zijn handen en maakte 
o.a. de presentatie borden die nog steeds in 
gebruik zijn om een tentoonstelling mee aan te 
kleden en foto’s op te bevestigen. Hij was meer de 
technische man en keek ernaar uit om weer een 
tentoonstelling in te richten. 
Toen de computer en de automatisering kwamen, 
bleef hij op de achtergrond betrokken. 
Henk bedankt voor je inzet.

Wij wensen de familie sterkte bij dit overlijden

DE VLAG KAN UIT!
Ik ben namelijk geslaagd voor mijn pedicure 
opleiding.
Graag wil ik iedereen bedanken bij wie ik mocht 
oefenen gedurende de opleiding.

Wat is het belang van een goede voetverzorging?
Iedereen kan voetproblemen krijgen. Denk aan eelt, 
likdoorns, kloven, schimmelnagels of ingroeiende 
nagels. Laat daarom regelmatig je voeten behandelen.
Voeten brengen je overal naar toe en worden de hele 
dag door belast en daarom verdienen ze toch meer 
dan alleen een douchebeurt.
En een verzorgende behandeling van je voeten geeft 
je bovendien een ontspannen gevoel.
Dat is ook de rode draad van mijn schoonheidssalon.

Hoe kun je zelf je voeten verzorgen zodat je 
mogelijke complicaties kunt voorkomen?
- was je voeten met een milde zeep en droog ze 
goed af, met name tussen je tenen
- smeer je voeten dagelijks in met een voetcrème. 
Smeer de crème nooit tussen je tenen
- draag goed passende schoenen
- door voetgymnastiek blijven jouw voeten soepel

Graag zou ik jouw              willen verzorgen, 
dus kijk voor informatie op mijn vernieuwde 
website: www.amaryllisvierlingsbeek.nl
Of bel me voor informatie of een afspraak: 
06-57177457

Met betoverende groet,

Trudie van Aggelen
Beekstraat 2, Vierlingsbeek

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.
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Drie maal is scheepsrecht is het gezegde 
wat hierbij zeker van toepassing is. Door de 
Coronapandemie is het feest tot drie keer toe 
uitgesteld. We wilden vast en zeker ons huidige 
koningspaar en de jubilarissen in het zonnetje 
zetten. Het moest en zou gaan gebeuren. Alles op 
alles werd gezet. En eindelijk is het gelukt. Zondag 
10 april was het dan toch zover.

Om 13.30 uur starten we met de traditionele 
trom- en vendelhulde voor het koningspaar en de 
jubilarissen. Gevolgd door een traktatie door de 
koning aan alle aanwezige kinderen.  Snoepjes zijn 
altijd welkom.

Aan een mooi opgemaakte tafel in de Zandpoort 
namen ons koningspaar, Maik en Hilde Vloet, en 
de jubilarissen plaats om door alle aanwezigen 
gefeliciteerd te worden.  Voor elke jubilaris was 
een toespraak gemaakt welke werd voorgedragen 
door onze hoofdman en voorgaande hoofdman. 
De jubilarissen welke deze dag het jubilarisschild 
en bos bloemen in ontvangst namen waren:
25 jaar gildebroeder: Erwin Vousten
25 jaar tamboer: Paul School en Jeroen Rouwens
40 jaar gildebroeder: Tonny School en Rinus Thijssen
50 jaar gildebroeder en 60 jaar tamboer: Rini Peters
65 jaar lid tamboerkorps: Frans Kusters

Aansluitend was ook een bijzonder moment. We 
namen afscheid van onze beschermheer Karel 
van Soest. Hij is beschermheer geweest van ons 
gilde van 2004 tot 2022. Daar staat natuurlijk een 
gedenkwaardig cadeau tegenover. Een schild 
van beschermheer in een mooie lijst met passe-
partout in de kleur van ons gilde. Bij zijn vertrek 
werd spontaan een erehaag gevormd.

Op deze dag werd ook onze nieuwe bescherm-
vrouwe geïnstalleerd. Sharon Wilkens, notaris 
te Vierlingsbeek, werd welkom geheten in ons 
gilde. Ze had een mooi woordje voor ons en ze 
vroeg ook om een lesje in schieten, wat zeker 
geregeld kan worden. Door de omhanging van het 
beschermvrouwe-schild is het officieel gemaakt. 
De sjerp van beschermvrouwe is nog in de maak 
en konden we helaas niet bij haar omhangen. Dat 
gaan we met Pinksteren zeker goedmaken.

Als afsluiting van de middag volgde er nog een 
optreden door onze drumband met een 5-tal 
prachtige concertnummers. Het publiek was onder 
de indruk wat hier ten gehore werd gebracht.

Na het officiële gedeelte moest natuurlijk de inner-
lijke mens ook voorzien worden. Voor de kinderen 
waren frites en snacks geregeld. De overige 
gasten konden gebruik maken van een koud-/
warm buffet. Het was erg lekker en velen van ons 
hebben dan ook twee keer (of vaker) opgeschept. 

Na het eten en het gezellig samenzijn kwam een 
einde aan ons (eindelijke) feest. Het was een 
mooie en stralende dag; en dan spreken we niet 
alleen over het weer.

50 Jarig Huwelijk Albert & Truus 
Theunissen-van Dijk

Ons pap en mam zijn 28 april a.s 50 jaar 
getrouwd.
Dat willen ze 30 april vieren in de Zandpoort 
te Groeningen. 

Zoals ons pap en mam zijn, willen ze dit met zo 
veel mogelijk mensen vieren. 
Ons pap zegt, ik stuur geen uitnodigingen dan 
kunnen we ook niemand vergeten. 
Dus bij deze! 
Iedereen die ons pap en mam kent, kan zaterdag 
30 april in de Zandpoort een pilske komen drinken. 
We beginnen om 20:30, en zoals hij altijd zegt: 
“Nee we goan nog nie nar huus, we drinken er 
nog enne” 
Tot dan!! 

Peter & Heidy, Marie-José & Hans, Anita & Joep
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Berichten uit het veld

Na het ontbijt sta ik nog even door het raam naar 
buiten te kijken. Bij de overburen op het dak zie ik 
een Witte Kwikstaart zitten. Zenuwachtig wipt hij 
met zijn staart op en neer.
De Witte Kwikstaart is op zich niet zo’n bijzondere 
vogel, maar wel een mooie vogel. De bovenzijde 
is grijs van kleur. De keel en een deel van de borst 
zijn diepzwart, evenals de kruin. De rest van de 
kop en de gehele buik zijn helder wit. Opvallend is 
ook de lange zwart-witte staart die regelmatig op 
en neer beweegt. Van daar de naam kwikstaart.

Witte Kwikstaart (foto Ton Loeffen)

De Witte Kwikstaart is een heel beweeglijk vogeltje 
dat voortdurend achter insecten aan rent. Ze 
hebben geleerd dat menselijke aanwezigheid vaak 
in hun voordeel is, en je ziet ze dan ook veel op 
boerenerven. Witte Kwikstaarten die in Nederland 
broeden trekken in de herfst weg naar Noord 
Afrika. Het is fijn om ze nu weer hier terug te zien.
De lente hangt in de lucht en dat is ook duidelijk 
te zien aan de vogelbevolking. Kool- en 
Pimpelmezen zijn druk bezig met het inspecteren 
van nestkasten en sommigen zijn al met nestbouw 
begonnen. Zo ook de Koolmees bij ons in de tuin. 
Het mannetje was druk bezig om met zijn snavel 
de invliegopening van een nestkast groter te 
maken. Dat lukte niet omdat het hout vrij hard is. 
Gefrustreerd ging hij toen maar een tak van onze 
hortensia slopen. Of was het misschien om indruk 
te maken op een vrouwtje dat van een afstand zat 
toe te kijken. Toch een bijzondere actie.

Regelmatig fiets ik even langs de Maas, vanaf 
de veerpont richting Maashees. In een laag 
gedeelte van het weiland langs het fietspad ligt 
een waterplas. Die plas is ontstaan door de over-
vloedig regen in de eerste maanden van dit jaar. 
Hier is al geruime tijd een paartje Scholekster 
aanwezig. De Scholekster is eigenlijk een broed-
vogel van het westen en het noorden van ons land 
en dan vooral langs de kust. Maar ze broeden 
ook wel in weilanden verder landinwaarts en 
zelfs op platte kiezeldaken in steden en op 
industrieterreinen.
De Scholekster heeft overigens niets te maken 
met de gewone Ekster zoals die hier veel te zien 
is. De enige overeenkomst is het zwart-witte 
verenkleed.

Scholekster (foto Ton Loeffen)

De Scholekster heeft een zwarte kop, een zwart 
bovenlichaam en een wit onderlichaam. Rondom 
het oog zit een fel oranjerode ring. Heel opvallend 
zijn ook de lange rode snavel en de oranje roze 
poten. Omdat ze al langer in het weiland aanwezig 
zijn is het mogelijk dat ze daar ook gaan broeden. 
Ik hoop het van harte. Dat zou een mooie aanwinst 
voor de broedvogels van de streek zijn. 

Een andere mooie aanwinst is een paartje 
Ooievaars. Na Gennep en Beugen heeft 
Vierlingsbeek nu ook zijn eigen paartje 
Ooievaars. Op een kunstnest aan de Handwijzer 
is een paartje Ooievaars klepperend neerge-
streken. Gezamenlijk zijn ze bezig om het nest 
verder op te bouwen met in de buurt verza-
melde takken. Tussendoor hebben ze ook nog 
tijd om samen te klepperen met achterover 
gebogen hoofd, en om te paren. Dat laatste is 
niet onbelangrijk als je jonge Ooievaartjes wilt 
voortbrengen. Ik ben benieuwd of we nu over 9 
maanden ook een menselijke 
geboortegolf te zien krijgen. Dat zou goed zijn 
voor onze basisschool.

Paartje Ooievaars (Handwijzer)

Ton van den Berg
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Gouden jubileum en opening nieuwe pand

Dubbel feest bij Evers 
Installatieburo B.V.

Evers Installatieburo B.V. viert op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 mei 2022 zijn gouden jubileum en 
de ingebruikname van het nieuwe pand aan 
het Schootsveld 2 in Vierlingsbeek. Het bedrijf, 
alom bekend in de regio, verzorgt de aanleg 
van cv-installaties, gas-, water- en zinkwerk, 
sanitair en natuurlijk het onderhoud hiervan. 

De Vierlingsbeekse onderneming bestaat vijftig 
jaar en is opgericht door Harry Evers, de vader 
van de huidige eigenaar Marcel Evers. Het 
begon allemaal in 1972 in het pand gelegen aan 
Spoorstraat 7 in Vierlingsbeek. Harry Evers startte 
daar zijn eigen bedrijf, waarvoor de garage werd 
omgetoverd tot een werkplaats met magazijn. In 
1982 kwam zijn zoon Marcel in de zaak werken en 
in 1990 werd er een VOF opgericht onder de naam 
VOF Evers & Zn.

In 1993 werd het pand aan de Grotestraat 80 
aangekocht en verbouwd. Dit was destijds een 
grote vooruitgang. Toen in 2002 Harry Evers 
stopte met werken, ging het bedrijf verder onder 
leiding van Marcel. De onderneming groeide al 
snel uit haar jasje en in 2004 werden de eerste 
plannen uitgewerkt voor een complete renovatie 
van het gebouw, dat vijftien jaar de uitvalsbasis 

was voor het qua werkzaamheden en klantenkring 
steeds groter wordende bedrijf.

Ruim twee jaar geleden, in december 2019, 
verhuisde Evers Installatieburo BV, dat acht 
mensen in vaste dienst heeft, naar bedrijventer-
rein Schootsveld aan de rand van het dorp. “Een 
investering die we met het oog op de toekomst 
hebben gedaan”, weet eigenaar Marcel Evers. 
“We zitten nu in een gebouw waarin we alle ruimte 
hebben en van alle gemakken zijn voorzien. Dat 
geldt niet alleen in het pand, maar ook buiten, 
waar we voldoende parkeerruimte hebben voor 
zowel onze klanten als onze eigen auto’s en 
bedrijfsbussen. Het is allemaal net wat toegan-
kelijker en professioneler en dat geeft rust aan 
iedereen. Ja, Evers Installatieburo BV heeft zeker 
vertrouwen in de toekomst. Met mijn zoon Jordy in 
het bedrijf staat ook de derde generatie klaar. Na 
twee coronajaren zijn we blij en trots dat we ons 
gouden jubileum en de ingebruikname van onze 
nieuwe locatie eindelijk met onze klanten, leveran-
ciers, personeelsleden en andere relaties kunnen 
vieren. Want zonder hen hadden we deze dubbele 
mijlpaal nooit bereikt.”

Op vrijdag 13 mei zet Evers zijn deuren open 
voor genodigden, op zaterdag 14 mei houdt 
het bedrijf van 10.00 tot 17.00 uur open dag. 
Belangstellenden kunnen die dag niet alleen 
genieten van een hapje en een drankje en livemu-
ziek, maar ook van demonstraties. 
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Door de stijgende energieprijzen hebben steeds 
meer mensen behoefte aan informatie over ener-
giebesparing, aardgasvrij wonen of zonnepanelen. 
Op de website van de gemeente: 
https://www.gemeentelandvancuijk.
nl/energie-en-duurzaamheid
is veel informatie over deze 
onderwerpen te vinden. Er staat 
informatie over de volgende 
onderwerpen:
• afkoppelen van hemelwaterafvoer. We hebben 

net een hele droge maand maart gehad. Door 
het afkoppelen van het regenwater blijft het 
regenwater langer in de tuin en is de tuin 
minder droog.

• Aardgasvrij wonen. In 2050 verwarmen we 
onze huizen niet meer met aardgas maar op 
een andere manier. Hoe moet dat dan? Daar 
geven we informatie over.

• Duurzaam energie opwekken, kan met zonne-
panelen op het dak, maar ook met zonne- en 
windmolenparken op land.

• Duurzaamheidslening. Niet iedereen kan het 
betalen om zonnepanelen te nemen of om het 
huis te isoleren. De gemeente helpt een handje 
met een lening met een lage rente.

• Elektrisch rijden. Er komen steeds meer auto’s 
met een stekker en die moeten allemaal 
opgeladen worden. Waar staan de laadpalen 
en hoe vraag ik er een aan. 

• Energie besparen kan op heel veel manieren. 
Op onze website staan heel veel nuttige tips.

Een andere website waar inwoners 
onafhankelijk advies kunnen 
inwinnen is 
www.brabantwoontslim.nl. 

Op de site kunnen inwoners een 
gratis spreekuur aanvragen om advies te krijgen 
over het isoleren van hun huis.

Harmonie-nieuws: 
Jaarvergadering en huldiging van 
Jacky Wijnen en Karen Ewals in 
verband met hun respectievelijk 
40 en 25-jarig jubileum. 

Op dinsdag 8 maart zijn de leden van de harmonie in 
Gryphus bijeen om de jaarvergadering te houden. 
De agendapunten worden vrij vlot doorgelopen. Het 
jaarprogramma van de afgelopen twee jaren was zeer 
beperkt door de coronamaatregelen. Hopelijk kunnen 
er in het komende verenigingsjaar meer optredens 
worden verzorgd.
Bij het onderdeel financiën wordt vastgesteld dat 
de opbrengst van het ophalen van oud papier aan 
de lage kant blijft. Ook werden er al twee jaren geen 
vlaaienacties gehouden.
De spaaracties van de Rabobank en de Plus brachten 
wel geld in het laatje en de gemeente ondersteunde 
de vereniging met een extra coronabijdrage. 
Bij het agendapunt Bestuursverkiezing wordt aange-
geven dat Bianca Janssen aftredend maar niet 
herkiesbaar is. De vereniging is naarstig op zoek naar 
een nieuwe penningmeester.
Verderop in de vergadering staat de voorzitter stil bij 
diegenen die de vereniging een warm hart toedragen 
en waardoor de vereniging kan draaien zoals ze nu 
draait. Hierbij kan worden gedacht aan: de Vrienden 
van de Herleving en de Sponsoren, Wies Willems voor 
haar inzet bij het onderhoud van de uniformen. Marjan 
Jacobs voor haar inzet bij de blokfluitopleiding en de 
muziekopleiding op de basisschool en de leiding van 
het Jeugdafdeling in de personen van Bernadette 
Wijnhoven en Ellen Jeuken die ervoor zorgen dat de 
jeugd haar weg binnen de vereniging weet te vinden. 
Last but not least bedankt de voorzitter de dirigent 
Eric Roefs die op een voortreffelijke wijze leiding geeft 
aan de harmonie en ook in coronatijd de online-repe-
tities uitstekend heeft verzorgd. 

Het jaarprogramma voor 2022-2023 wordt vast-
gesteld. Op 24 april wordt deelgenomen aan het 
driedorpenconcert in Maashees en op 5 juni wordt 
er een uitwisselingsconcert met de muziekvereniging 
Larochette uit Luxemburg georganiseerd.
De voorgenomen huldiging van Karen en Jacky kan 
doordat beiden in verband met corona verhinderd zijn 
om de jaarvergadering bij te wonen niet doorgaan. 
De voorzitter zal ervoor zorgen dat beide jubilarissen 
de reeds aangekochte bloemen bezorgd krijgen. De 
huldiging van Karen, die al 25 jaar lid is vond plaats 
op dinsdag 15 maart en de huldiging van Jacky die 
al 40 jaar lid is van de muziekvereniging kreeg zijn 
beslag op dinsdag 29 maart.

De bijen gaan van zoem zoem zoem

Ze gaan het weer doen

Ze gaan het weer doen

Duiken in de honigvolle bloem

Nectar en stuifmeel tot hun staart

Op naar de volgende bloem

Die is het waard

Zo gaan zij van bloem naar bloem

De bijen gaan van zoem zoem zoem
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Jan Stoffelen liet een aantal foto’s van de jubilarissen 
zien waarop zij op muzikaal en organisatorisch gebied 
hun beste beentje voorzetten voor de harmonie. 
Karen is al 25 jaar lid van de Herleving en speelt 
klarinet en soms ook saxofoon. Karen kreeg van 
jongs af aan de muziek met de paplepel ingegeven en 
groeide op in een erg muzikale familie. Op de foto’s 
was te zien dat Karen ook bij de Orginal Maastaler 
muziek heeft gemaakt. Ook bij de hofkapel, waar Jan, 
haar vader, leiding aan gaf heeft Karen menig keer 
haar partij (klarinet of saxofoon) meegeblazen.
Caroline, de moeder van Karen was bij de huldiging 
aanwezig en zij mocht bij Karen de zilveren speld 
opspelden die bij dit jubileum hoort. Karen ontving 
ook de oorkonde van de Bond.

Caroline en Karen

Jacky is al 40 jaar lid van de harmonie en speelt de 
schuiftrombone. Zij is zeer muzikaal en ook haar 
kinderen en echtgenoot Tjeerd hebben allen bij de 
harmonie hun partij gespeeld. Jacky beheert het 
muziekarchief van de vereniging en verricht bij de 
nevenactiviteiten van de harmonie de gevraagde 
hand- en spandiensten met verve. Op een van de 
foto’s van Jacky is te zien dat zij en Tjeerd een 
keer hebben meegedaan met een Bingo-quiz op 
de televisie en daar nog een mooie prijs hebben 
gewonnen. Jacky kan met recht een bezige bij 
worden genoemd. Elly neemt de honneurs van 
Tjeerd waar en speldt Jacky de vergulde speld op 
die bij het 40-jarig jubileum hoort. Tevens ontving 
Jacky de oorkonde van de Bond. 

Jacky

Harmonie De Herleving, Jan Stoffelen, secretaris.

Na een minder leuke tijd waarin we afscheid 
moesten nemen van twee mensen van het eerste 
uur, pakken we draad weer op en zetten onze 
schouders onder de werkzaamheden die al lang 
op ons wachten.  Het opruimen van het archief 
waar we af en toe even waren en kort bleven 
vraagt onze aandacht. De bestuurswisselingen die 
gedaan moesten worden. Het kost allemaal tijd 
waardoor andere werkzaamheden bleven liggen.

We gaan ervoor.

Zoals u misschien wel weet geven we ook 
lezingen over het ontstaan van de diverse dorpen, 
rondleidingen door de dorpen, fietstocht door het 
“Verboden Gebied”. U bent welkom op de vrij-
dagmiddag in de bieb om foto’s te laten scannen 
of vragen die we dan beantwoorden. Zolang de 
Oekraïense mensen er wonen zitten wij in het 
troostwinkeltje aan de grote tafel.

Hieronder twee foto’s waarvan we niet weten wie 
er opstaan. Weet u het wel? Laat het ons weten 
dan kunnen wij de tekst invullen op onze site.

C025228

A22332

Veel plezier met onze site  
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl
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KIENDATA KBO
Op 29 april en 13 mei kan men kienen 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 van 16.45 –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

RINI PETERS WINNAAR JEU DE BOU-
LESTOERNOOI KBO.
In de week van maandag 4 april tot en met 
vrijdag 8 april werd het onderlinge indoor Jeu de 
Boulestoernooi van de KBO in Gemeenschapshuis 
Joffershof gehouden. 26 deelnemers en deel-
neemsters hadden zich aangemeld. Er werd 
gespeeld om 2 gewonnen werprondes. Indien 
de stand na 2 werprondes 1-1 was, dan werd 
een beslissende derde set gehouden. In meer 
dan de helft van de partijen was een derde set 
nodig. Na de voorrondes op maandag- en dins-
dagmorgen werden op woensdagmiddag de 
achtste finales gehouden. Hier bleven weer 8 
winnaars over, die op donderdagmiddag verder 
gingen. Op vrijdagmiddag werden onder het 
oog van 30 toeschouwers de halve finales en de 
finale gespeeld. De finale ging tussen titelver-
dediger Ben Willems en de uitdager Rini Peters. 
Het niveau was gedurende de gehele partij van 
een hoog niveau met een aantal meesterlijke 
worpen. De ooh’s en de aah’s van de toeschou-
wers klonken regelmatig door de zaal. Uiteindelijk 
ging de winst onder luid applaus naar Rini Peters 
met de setstanden 13-10 en 13-10. Rini zal tijdens 
het Kerstdiner van de KBO de verdiende beker 
en de wisselbeker ontvangen. Alle deelnemers en 
toeschouwers hadden genoten van 5 dagdelen 
Jeu de Boules in de zaal van Joffershof. Vanaf nu 
gaan de Jeu de Boulers weer naar buiten om op 
de Jeu de Boulesbaan, gelegen bij de Joffershof, 
hun partijen te spelen.

VROEGE OCHTENDWANDELING KBO
Donderdagochtend 7 april stonden 14 leden 
van de KBO om 6.30 uur klaar voor een vroege 
ochtendwandeling.
O.l.v. Marius Grutters zijn we naar de Maasheggen 
in Oeffelt geweest om daar een prachtige 
wandeling te maken door de weilanden vlak bij de 
Maas.
Ondanks de regenbuien hoorden we de vogels 
fluiten, al waren dat er minder dan normaal i.v.m. 
het koude weer. De vink, tjiftjaf, koolmees en 
pimpelmees lieten zich horen.

Marius gaf uitleg over het mooie gebied en 
over het vlechten van nieuwe heggen. Marius is 
medeorganisator van het Maasheggenvlechten.
De sleedoorn stond in volle bloei en wordt gevolgd 
door de meidoorn over enkele weken.
Ook kregen we te horen wat er gaat gebeuren 
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bij de Maas bij Gennep, wat een overloopgebied 
wordt bij hoog water.
Na terugkomst stond een heerlijk verdiend ontbijt 
klaar.
Een wandeling, die voor herhaling vatbaar is, wat 
we volgend jaar zeker gaan doen.

KBO BEZOEKT BRANDWEER
Op 9 april bezochten 19 leden van KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen de brandweerkazerne 
om inzicht te krijgen in het werk van de vrijwillige 
korpsleden.
Via een presentatie werd ingegaan op de organi-
satie, de contacten met de regio, oefenavonden, 
opleidingen en urgentie.
Daarna werden enkele demonstraties gegeven en 
konden we zien wat er allemaal in de brandweer-
auto aan materiaal nodig was. Ook mochten we 
zelf een brandje blussen.

Diverse tips werden meegegeven ter preventie 
in de thuissituatie. Denk b.v. aan de verplichting 
dat vanaf 1 juli 2022 op elke verdieping een rook-
melder geplaatst moet zijn.
Alom een informatieve middag waarbij de aanwe-
zigen grote betrokkenheid toonden voor het werk 
van onze vrijwillige brandweer, die veel respect 
verdienen.

Bedankt Brandweerlieden voor jullie vrijwillige uren.

Ingezonden brief

RAADSPROGRAMMA GARANTIE 
VOOR EEN SUCCESVOLLE 
TOEKOMST?

In Globaal van 6 april 2022 (pag 13) wordt 
de stand van zaken in ‘Raadsprogramma In 
de maak’ gemeente Land van Cuijk weerge-
geven. Reeds eerder werd een artikel gewijd 
aan het waarom (en de voordelen) van een 
Raadsprogramma. Een Raadsprogramma richt 
zich op het doorbreken van de traditionele 
coalitie-oppositie werkwijze. 

In essentie komt het erop neer dat, zoveel 
mogelijk politieke partijen (het liefst alle) verte-
genwoordigd in de Gemeenteraad samen een 
opdracht aan het College van Burgemeester 
en Wethouders formuleren. Deze opdracht 
stelt het ambitiekader van de Raad voor de 
komende periode van 4 jaar vast. Het betreft 
het op hoofdlijnen vastleggen van maatschap-
pelijke thema’s waaraan gewerkt dient te 
worden, het vaststellen van speerpunten van 
beleid en van de prioriteiten. Het College is 
gebonden dit programma uit te voeren en de 
Raad controleert het College op de uitvoering 
daarvan. 

Er is dus geen sprake van een coalitie en 
oppositie. Immers een raadsprogramma is 
het resultaat van een tot stand gekomen 



14

compromis in gezamenlijk overleg met alle 
partijen. Een raadsprogramma is gericht 
op samenwerken, op bereiken van eenheid 
middels binding, het is het zoeken en vinden 
van gemeenschappelijkheid in plaats van uit te 
gaan van (politieke) verschillen. Het veronder-
stelt dat in de praktijk van het raadswerk ‘het 
debat’ wordt vervangen door de ‘de dialoog’.

In de praktijk zou dit model moeten leiden 
tot een versterking van het dualistisch stelsel 
en dus tot een versterkte positie van de 
raad ten opzichte van het College. Immers 
alle partijen in de Raad hebben de hoofd-
lijnen van beleid samen bepaald en staan 
daarmee als geheel onafhankelijker van het 
College van Burgemeester en Wethouders 
dan bij een coalitieakkoord. Het College van 
Burgemeester en Wethouders zal, door het 
ontbreken van een meerderheidscoalitie die 
haar steunt, bij het uitvoeren van de opdracht 
(per voorstel) een meerderheid voor zijn voor-
stellen binnen de raad moeten vinden. Op deze 
wijze kan er worden gewerkt met wisselende 
meerderheden. 

Dit subtiele ‘spel’ staat of valt met het eerbie-
digen en het naleven van de daarbij horende 
spelregels (bestuurscultuur). Het vergt van 
zowel College als politieke partijen in de Raad, 
maar ook van de ambtenaren, een anders 
denken en een anders handelen in het omgaan 
met elkaar en tevens in het omgaan met de 
inwoners en het betrekken van deze bij het 
beleid en de uitvoering daarvan. Het zoeken 
naar eenheid en naar binding is het uitgangs-
punt bij het vinden van een (zo groot mogelijke) 
meerderheid voor de voorstellen.

Immers uitgangspunt is dat in beginsel alle 
partijen zich in meerdere of mindere mate 
kunnen vinden in de (College-) voorstellen. Dit 
is van eminent belang omdat door het werken 
met een Raadsprogramma de politieke herken-
baarheid (voor achterban en kiezers) van de 
partijen minder wordt. Echter politieke partijen 
willen zich van elkaar onderscheiden en hebben 
bij het vaststellen van het Raadsprogramma 
allen ‘water bij de wijn’ gedaan om de uiteen-
lopende belangen en politieke visies bij elkaar 
te kunnen brengen. Iedere partij zal zich dus op 
een andere wijze dan voorheen moeten profi-
leren. Daar moet een evenwicht tussen partijen 
in zijn wil men elkaar, tot hoever, gunnen? 

Hoe positief ook een werkwijze met een 
Raadsprogramma kan zijn, er zijn dus ook 
de nodige valkuilen die de verhoudingen op 
scherp kunnen zetten en succes kunnen belem-
meren. Een aantal zijn hierboven al aangestipt. 
Andere, zonder volledig te willen zijn, zijn: Hoe 
liggen persoonlijke verhoudingen? Gunt men 

elkaar een succes? Is er begrip voor en gunt 
men het elkaar als een partij tegen een voorstel 
stemt? Hoe gaan College en partijen om met 
onderwerpen waar partijen fundamenteel in 
visie over verschillen? Wat met eventuele ‘vrije 
kwesties’ ?

Na de verkiezingen in de gemeente Land van 
Cuijk zijn, naar verluidt, op initiatief van de 
grootste partij, het CDA, gesprekken gevoerd 
met alle partijen die in de raad vertegen-
woordigd zijn. Uit deze gesprekken is een 
voordracht aan de Raad gedaan voor het 
benoemen van wethouders: CDA, Team Lokaal, 
Liberaal LVC en Groen Links/PVDA. Deze 
partijen hebben samen een meerderheid in de 
Raad. Uit deze partijen is het College door de 
raad benoemd zonder dat daar op basis van 
een Raadsprogramma een profiel waaraan de 
wethouders dienen te voldoen door de Raad 
Is vastgesteld. Een profiel dat gebaseerd is 
op dat wat in het Raadsprogramma is vast-
gelegd: de beleids-uitgangspunten, de 
keuzes welke maatschappelijke thema’s aan 
te pakken, de prioritering etc. Ik mag hopen 
dat deze werkwijze de totstandkoming van 
een Raadsprogramma niet belemmert en dat 
het geen schaduw werpt op de toekomstige 
samenwerking tussen het College en de Raad 
en tussen de partijen onderling. 

Noël Deryckere

Rockin' in the free world succes!

Het benefietoptreden onder de naam Rockin' in 
the Free World dat op 3 april gehouden werd in 
Grypus was een mooi succes.
Niet alleen hebben de bands Blue or Green, 
Harry en de rest en AfterD@rk lekker gespeeld 
maar het doel geld in te zamelen voor Oekraïne 
heeft een mooi bedrag opgeleverd. Alles bij 
elkaar komen we op € 916,75 met een mooie 
bijdrage van € 250,= door Gryphus. 

Onze Frank kan hier een en ander aan zaken mee 
bekostigen. Hij heeft een deel gestuurd naar een 
vriendin in Oekraïne die een hotel daar heeft wat 
inmiddels 95 ontheemden huisvest. Verder zal hij 
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een deel besteden aan de opvang bij hem thuis 
van een aantal vrienden en familieleden. Deze 
zitten nu ruim een maand bij hem in huis en met 
de opbrengst kunnen ze het verblijf weer wat 
dragelijker maken. 

We willen iedereen bedanken die ons geholpen 
heeft om er iets moois van te maken. Bas 
Winkelmolen voor het regelen van het perfecte 
geluid, de mooie belichting van Leon Rouwens 
en de sponsoring van het drukwerk door Grafisch 
Vierlingsbeek. Daarnaast ook speciale dank aan 
Gryphus (ik noem Giovanni van Loon en Hans 
Hendriks maar ook de vrijwilligers) voor de goede 
verzorging en het meedenken. Wij vinden het leuk 
om muziek te maken maar zien wat een klein dorp 
kan doen om mensen te helpen is nog mooier. 
Iedereen bedankt voor de hulp.  

Het adoptieprogramma van het Engels 
kerkhof is op zoek naar vroegere 
adoptiepersonen.

Zij adopteerden een graf op dat Kerkhof en 
verzorgden dat.
Een van die personen was Math of Matt, of 
Martien Broeren. Hij woonde op de hoek 
Spoorstraat en Hoge weg.
De hele familie emigreerde naar Australië, ik 
denk rond 1965.
Wie kan de adoptiestichting helpen aan een 
adres van de familie Broeren in Australië.
Of als er leden van de familie zijn die bijvoor-
beeld teruggekeerd zijn of niet zijn meegegaan, 
dan is hun adres ook welkom om verder contact 
op te nemen.

Namens de adoptiestichting Piet Peters 
ptm.peters@gmail.com
Of neem contact op met Jan Hendriks.
Tel 0478-631377 of email 1hendrik@planet.nl

Aanvraag rijbewijs nu digitaal 
Inwoners van de gemeente Land van Cuijk 
kunnen nu hun rijbewijs online verlengen 
en vernieuwen via de website van de RDW. 
Dat bespaart hen een extra bezoek aan het 
gemeentehuis. De gemeente Land van Cuijk 
zet hiermee een stap in de verbetering van haar 
dienstverlening.

Voorheen moest iedereen twee keer naar het 
gemeentehuis. Eén keer om het document aan te 
vragen en één keer om het op te halen. De eerste 
stap kan nu volledig digitaal, zodat je alleen naar 
het gemeentehuis hoeft te komen om het rijbewijs 
op te halen.

Als je voor het eerst een rijbewijs aanvraagt of 
je rijbewijs kwijt of gestolen is, moet je hiervoor 
nog wel naar het gemeentehuis komen. Dit komt 
doordat de gemeente in beide gevallen ook de 
identiteit van de aanvrager moet vaststellen.

Om je rijbewijs online te kunnen verlengen, is 
een pasfoto nodig die is gemaakt door een RDW 
erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van 
erkende fotografen en fotocabines is te vinden op 
de locatiewijzer op www.rdw.nl. 

De aanvraag begint met het laten maken van 
een foto. De fotograaf of fotocabine verstuurt 
de foto digitaal naar de RDW. Daarna kun je met 
de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de 
aanvraag voltooien via www.rdw.nl/rijbewijsver-
lengen. Je krijgt een mail zodra je het rijbewijs 
kunt ophalen op het gemeentehuis. Dit zal in de 
meeste gevallen binnen twee werkdagen zijn.

Openingstijden Maasziekenhuis 
op Koningsdag en Bevrijdingsdag
 
Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 
mei (Bevrijdingsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het 
Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar.
 
Op deze dagen zijn de poliklinieken en de rönt-
genafdeling van Maasziekenhuis Pantein gesloten. 
De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en 
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten.
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Ook de bloedafnamelocaties van het 
Maasziekenhuis in het Land van 
Cuijk en Noord-Limburg zijn 
gesloten. Kijk op  
www.maasziekenhuispantein.nl 
voor de actuele informatie over de 
locaties en openingstijden.
 
Voorlichtingsavond Alles over beroerte
 
De Europese Dag van de Beroerte, een belang-
rijke dag om even stil te staan bij deze aandoening 
en bij de gevolgen die een beroerte kan hebben 
op het dagelijks leven van de patiënt en zijn 
omgeving. Maasziekenhuis Pantein organiseert 
woensdag 11 mei een voorlichtingsavond over dit 
thema. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en 
duurt tot ongeveer 20.30 uur. De toegang is gratis. 
 
Herken de signalen
Verschillende specialisten van Pantein vertellen 
deze avond over wat een beroerte is en hoe 
je de signalen kunt herkennen. Door het tijdig 
herkennen van de signalen van een beroerte en te 
weten welke actie je moet ondernemen, kan soms 
veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een 
beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruit-
zichten zijn voor de patiënt. Desondanks kan een 
beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt 
en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we 
ook dieper in op de behandeling en de begeleiding 
die Pantein kan bieden.
 
Het voorkomen van een beroerte
Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen 
van een beroerte is dan ook een belangrijk thema 
deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het 
krijgen van een beroerte en wat kun je zelf doen 
om de kans op een beroerte zo klein mogelijk 
te maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het belang van een gezonde leefstijl, voeding en 
bewegen.
 
Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het 
vergadercentrum achter het restau-
rant van het Maasziekenhuis. 
Aanmelden kan via de website  
www.maasziekenhuispantein.nl/agenda

VIJF NIEUWE NAMEN MAKEN 
PROGRAMMA VOOR OP DE 
TÔFFEL 2022 COMPLEET

The Matthews Baartmans Conspiracy (foto), 
Nienke Dingemans, Dries, Etan Huijs en Garden 
In Gloom zijn de laatste vijf namen die de line-up 
van Op De Tôffel 2022 compleet maken. Dit mooie 
vijftal zorgt voor het akoestische programma 
van Op De Tôffel in het intieme en sfeervolle 
Koningskerkje.
Eerder maakte de organisatie van het gratis 
toegankelijke festival al bekend dat  Froukje, 
WIES, afterpartees, Prins S. En De Geit, Mr. 
Weazley, Bob Uit Zuid, Wodan Boys, Loupe, 
Cloudsurfers, Minka, Melle, Charlot en Dunter 
Flinn op zaterdag 11 juni naar het Vrijthof gaan 
komen. Stuk voor stuk prachtige namen die onge-
twijfeld gaan zorgen voor een prachtige dag.

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 | 
THE MATTHEWS BAARTMANS CONSPIRACY 
| NIENKE DINGEMANS | DRIES | ETAN HUIJS | 
GARDEN IN GLOOM

www.opdetoffel.nl



17

TOERNOOI BEKSE KLINKERTJES 
GROOT SUCCES!
 
Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover!

Het 8e garde- en showdans toernooi 
van DV De Bekse Klinkertjes

En wat een succes was dat! Zaterdag werd er al 
vroeg gestart met het opbouwen van het podium, 
het inrichten van de kleedkamers en het opmaken 
van de zaal.

Op zondag om 07.30 uur stroomde de eerste 
danseressen binnen. Zij gingen zich klaar stomen 
voor een pracht dans op het podium. Zo ook 
Mila, die op deze dag kon promoveren naar 
de Sportklasse, maar voordat Mila kon starten 
diende het toernooi eerst geopend te worden. Al 
onze danseressen hebben samen met de toer-
nooicommissie iedereen welkom geheten. Van 
toeschouwers tot dansers en van vrijwilligers tot 
onze 5 koppige jury.

Daarna was het dan eindelijk de beurt aan Mila. 
Zij danste een onwijs mooie dans en genoot 
van het grote support bij onze thuiswedstrijd. 
Dat alles maakte dat zij haar doel bereikt heeft 
en op ons eigen toernooi gepromoveerd is 
naar de Sportklasse. Zij zal op de Nederlandse 
Kampioenschappen dus deelnemen in een nieuwe 
categorie!

Na Mila was het de beurt aan onze kleinste danse-
ressen. De 'Mini stars' wennen steeds meer aan 
het grote podium en de vele toeschouwers. En 
ook dat is terug te zien in de punten, zij behaalden 
een mooie 3e plaats!

De junioren categorieën volgende en dat 
betekende dat het tijd werd voor 'Vitality' en 
'Exertion' om te knallen. Beide dansen haalden 
hun persoonlijk record in punten en daarmee was 
hun doel bereikt. Ze wisten hiermee een 2e en 1e 
plaats in de wacht te slepen!

De prijsuitreiking volgde en daarmee ging het 
middagprogramma van start. Tijd voor de jeugd 
en hoofd meiden om hun beste beentje voort te 
zetten.

Als eerste waren de gardegroepen aan de beurt. 
De meiden hadden er onwijs veel zin in, want een 
eigen wedstrijd betekent extra veel support en dat 
geeft net altijd een extra steuntje in de rug.

Zowel Pure als Evolution zette een prachtige dans 
neer met als resultaat zeer nette punten! Goed 
voor een 2e en 3e plaats.  Hiermee kunnen zij 
nog een laatste keer knallen op het NK op 16 en 
17 april in de Oelbroeck in Sint Anthonis. Pure 
heeft op ons eigen toernooi de kwalificatiepunten 
behaald en mag daarmee hun dans laten zien op 
de Europese Kampioenschapen op 6, 7 en 8 mei 
in de Brabanthallen in Den Bosch.

Daarna volgde de show groepen; hier mocht 
Extreme het spits af bijten. De grote groep meiden 
zette een spectaculaire dans neer en wist hiermee 
een 2e plaats te bemachtigen!
Daarna volgde Explosion die voor de EK punten 
wilde gaan en dat lukte! Na een knallende dans 
liet de jury de punten zien die boven de EK grens 
liggen!
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Willemien en Priscilla mochten als laatste voor 
onze vereniging dansen. Zij hebben vele aanpas-
singen gedaan na het toernooi van Helmond en 
deze konden ze nu laten zien. Ze zetten een zeer 
nette dans neer en behaalden hiermee een 1e 
plaats!

Al met al hebben we vele mooie punten en 
prijzen binnen mogen slepen. Met tranen van 
blijdschap en een hoop gejuich tot gevolg. We 
hebben als vereniging onwijs genoten van deze 
geweldige dag, georganiseerd door onze nieuwe 
toernooicommissie.

Uitnodiging bijwonen 
dodenherdenking op woensdag 
4 mei om 19:20 uur bij ’t 
Koningskerkje. 

Jaarlijks wordt op 4 mei de dodenherden-
king georganiseerd door de Werkgroep 4 mei 
van de Dorpsraad Vierlingsbeek. Na twee jaar 
de herdenking plaats te hebben laten vinden 
zonder aanwezigen vanwege corona, kunnen 
we dit jaar weer de herdenking met geno-
digden en belangstellenden laten plaats 
vinden. De Herdenking zal om 19:20 uur 
beginnen door vanuit ’t Koningskerkje naar het 
Oorlogsmonument te lopen. 

Bij het oorlogsmonument worden naast de 20 
gevallenen uit Vierlingsbeek en Groeningen met 
betrekking tot de 2de wereldoorlog ook alle 
andere gevallenen herdacht, die door oorlogs-
geweld om het leven zijn gekomen. Dat vrijheid 
geen vanzelfsprekendheid is laat ons de situatie 
in Oekraïne zien. Wij vinden het dan ook belang-
rijk om hierbij stil te staan tijdens deze herdenking. 
Wij nodigen de inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen uit om dit samen met ons te doen.

Verder zoeken wij nog mensen die willen bijdragen 
aan de fakkel optocht binnen de gemeente Land 
van Cuijk, die door Stichting Bing georganiseerd 
wordt op 5 mei. Naast fakkeldragers zijn we op 
zoek naar mensen die een gedicht willen voor-
dragen met betrekking tot vrijheid of een passend 
muziek stuk ten gehore willen brengen. Mocht je 
hier je steentje aan willen bijdragen stuur dan een 
e-mail naar onderstaand e-mail adres. 

Ook horen wij graag vragen en opmerkingen 
indien u die mocht hebben. Wij hopen u op 4 of 5 
mei te zien. 

Werkgroep 4 mei Dorpsraad Vierlingsbeek
Wim Verhofstad
wverhofstad@xs4all.nl 

Gemeente Land van Cuijk 
verbetert vergunningverlening

Sinds de start van de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk zijn er problemen met vergunningver-
lening. Op dit moment zijn er, door meerdere 
oorzaken, ruim 1.000 aanvragen in behande-
ling. Om deze achterstand in te kunnen lopen is 
er een verbeterplan opgesteld. 

Wat gaan we doen?
Dit verbeterplan bevat een aantal maatregelen, 
waar je ook als inwoner mee te maken kunt krijgen 
of gebruik van kunt maken:
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zaterdag 23 april > concert > 50 JAAR 
SOOS: LIVE ON STAGE: JACKSON’S 
CAGE + RAZORBLADE MESSIAH + 
THE PUKES + 4 INCH REVOLUTION + 
GOOD COMPANY + SPLASH + A BIRDS 
LUCK + EUWENS & VAN BOMMEL + 
JANICE DAEL

‘De Soos’ bestaat 50 jaar en dat moet gevierd 
worden. Na de zeer geslaagde huisdiskjockey-
avond Never Mind The DJ’s en met de reünie Wa 
Motte Gej Hier? In aantocht is het vanavond tijd 
voor live muziek. 

Live muziek is altijd belangrijk geweest voor de 
soos en de soos is altijd belangrijk geweest voor 
popmuzikanten uit Vierlingsbeek en Groeningen. 
Dat was al in ’t Kapelleke aan de Kloosterstraat, 
dat is nog steeds in Gryphus aan de Grotestraat. 
Vanavond komt een aantal muzikanten die ooit 
in de soos heeft gespeeld, dit weer doen. Onder 
andere (leden van) Jackson’s Cage, Razorblade 
Messiah, The Pukes, 4 Inch Revolution, Good 
Company, Splash, A Birds Luck, Euwens & Van 
Bommel en Janice Dael zullen weer op het podium 
klimmen. Van singer-songwriter tot rock en van 
folk en pop tot metal. Onze plaatselijke sterren 
zullen weer volop stralen!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

zaterdag 14 mei > concert > BEUK-
FEEST: ROTTEN REMAINS + SPEC-
TRUM OF DELUSION + PANOPTIKON
Panoptikon zal editie 37 van het Beukfeest 
openen. Dit Nijmeegse kwartet speelt death metal met 
zware riffs en diepe grunts begeleid door beukende 
drums. Begin 2016 is de langspeler Sunken City uitge-
bracht en er ligt inmiddels nieuw werk op de plank! Dit 
moet natuurlijk beloond worden met een groot aantal 
hoofden dat op en neer zwiept tijdens het Beukfeest..
Spectrum Of Delusion is een jonge band opgericht 
eind 2012. In 2020 bracht de technische death metal 

• We zetten de conceptaanvragen stop bij 
WABO vergunningverlening. Dit geldt alleen 
voor nieuwe conceptaanvragen. De concept-
aanvragen die al zijn ingediend worden 
nog gewoon behandeld. Hierover wordt de 
komende tijd contact opgenomen met de 
aanvragers. 

• We zetten in op het verbeteren van de intake 
voor de vergunningaanvraag. Zo werken we 
aan de voorkant aan snellere besluitvorming 
op de aanvragen. 

• We gaan werken met flitsvergunningen waar 
mogelijk, bij eenvoudige plannen als een 
dakkapel bijvoorbeeld. 

• We gaan duidelijk aan de voorkant commu-
niceren welke bouwplannen vergunningvrij 
zijn. Zo weet je beter waar je geen aanvraag 
voor hoeft in te dienen, dat scheelt werk bij de 
aanvrager en bij de gemeente. 

• We gaan een inloopspreekuur voor pré-
mantelzorgwoningen en mantelzorgwoningen 
organiseren, waarbij wij extra ondersteuning 
en informatie kunnen bieden aan aanvragers 
die minder digitaal vaardig zijn.

• We zorgen voor een vergunningverlener in het 
Klant Contact Centrum. Zo kun je de vragen 
over een vergunning meteen aan de vergun-
ningverlener stellen en hoeft er niet te worden 
doorverbonden.  

Meer informatie
De komende tijd gaan we op onze website de 
nieuwe maatregelen uitleggen. Ook worden er 
daar waar nodig nieuwe formulieren geplaatst. Via 
onze gemeentepagina en de social mediakanalen 
gaan we hier regelmatig een update over geven.
Met aanvragers van een (concept)aanvraag wordt, 
als dat nodig is, contact opgenomen de komende 
tijd. Mocht u eerder een dringende vraag hebben, 
neem dan contact op met het Klantcontact 
centrum, bereikbaar op 0485-854000
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TE HUUR: ROYALE FEESTTENT
Zin in een examenfeestje of buurtbarbecue nu het 
weer mag? Huur een tent! Stichting Op De Tôffel 
heeft er een in de aanbieding: nu van 150 voor 
slechts 100 euro. De tent is net zo groot gebleven 
(10x5 meter), is nog steeds geheel afsluitbaar en 
voorzien van verlichting. We bouwen ‘m gratis voor 
je op en daarna is ie twee dagen voor jou. Mail of bel 
voor meer informatie of een reservering naar  
tent@opdetoffel.nl of 06.22268629.

Ruimte nodig voor vergaderingen, 
repetitie e.d. in gemeenschapshuis 
Joffershof? 
Neem dan contact op via  
verhuur.joffershof@outlook.com

of bel 06-10506988. 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                   

 
 

 

Gezocht: Huis te koop
 
Bent of kent u iemand die een huis gaat 
verkopen in de omgeving Groeningen, wilt u 
dan alstublieft aan ons denken? Wij zijn een 
(modaal) gezin met een pasgeboren zoon en 
willen graag van een huur- naar een koophuis, 
maar helaas komen we nergens tussen. Alle 
hulp is dus welkom.  
U kunt ons contacten via: dirkjenl@gmail.com

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

band uit het Zuid Hollandse Katwijk de tweede 
langspeler Neoconception uit. De band wordt 
omschreven als een combinatie van Necrophagist, 
Obscura en Suffcocation. Het vijftal is een 
must-see voor elke death metal fan die van het 
technische werk houdt. 

Coverband Rotten Remains heeft een bandnaam 
gekozen die past bij een death metal band, zoals 
je death metal wilt: met attitude, een goede gitaar-
tandem en ritmesectie en een zanger die zich weet 
te manifesteren op het podium. Een samenstelling 
van simpelweg 5 oude rotten die van death metal 
houden en het genre levend willen houden!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus heeft de motoren weer 
gestart en is begonnen aan 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 voor-
behoud) 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 24 april: GP IMOLA (15.00 uur)
 zondag 8 mei: GP VERENIGDE STATEN  
 (21.00 uur)
 zondag 22 mei: GP SPANJE (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zaterdag 21 mei > talkshow >  
 UUT UT KÖPK
 E VAN KAREL
 woensdag 25 mei > hard rock café >  
 MAIDEN NIGHT 2022 met live:  
 UP THE IRONS
 vrijdag 27 mei > cabaret > REMY EVERS

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























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

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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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
Koningsdag 27 april zijn wij gesloten.
  ¾ Oranjevlaai  € 10,40
  Meergranen dubbbeldonker  € 2,95
  4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame: 2 t/m 7 mei
  Moederdagvlaai € 14,95
	  Wit meergranen waldkorn  € 2,95
  Roomboter croissant € 0,80

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.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
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Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

.......... 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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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
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Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%Actie geldig 

t/m juni 2022!� adverteren
doet verkopen

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Südwest schimmelreiniger 

Resultaat binnen enkele minuten! 

Te gebruiken voor muurverven, tegels, 
kitvoegen, pleisterwerk en steen 

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl


