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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 10 mei 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 9 4 mei 2022

Lintjes voor Marga van Mil en 
Hans Smits
36 inwoners van de gemeente Land van 
Cuijk kregen tijdens lintjesregen 2022 een 
Koninklijke onderscheiding. Waarnemend 
burgemeester Wim Hillenaar reikte  – in naam 
van Zijne Majesteit de Koning – de onder-
scheidingen uit, in de Schouwburg in Cuijk. 35 
inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau en een inwoner wordt 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Hieronder volgen de 2 geridderde 
inwoners van Vierlingsbeek en de redenen 
voor hun decoratie.

Marga van Mil - van der Wouw 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Marga van Mil-van der Wouw is vanaf 1990 
mantelzorger voor haar man Tiny en ze is 24 uur 
per dag met zorg bezig. Haar man is door een 
ongeval rolstoelafhankelijk en zij zorgt ervoor dat 
hij zich thuis zoveel mogelijk kan redden. Door 
haar inzet is er geen professionele zorg nodig en 
ze doet dit al langer dan 30 jaar. 

Marga en Tiny van Mil

Hans Smits
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hans Smits is vanaf 1987 bestuurslid van 
Tennisvereniging Vierlingsbeek. In 1998 werd hij 
penningmeester. Als bestuurslid bij de tennisver-
eniging heeft hij jarenlang een soort brugfunctie 
vervuld tussen de stichting en de tennisvereniging. 
Vanaf de oprichting van de stichting Exploitatie 
Tennispark de Mortel in 1997 is hij voorzitter. Sinds 
2018 is hij eveneens penningmeester bij Reuma 
Patiëntenvereniging Land van Cuijk. 
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Van de Redactie:

We mogen weer 2 nieuwe lintjesdragers 
verwelkomen onder onze lezers!
Marga van Mil – van de Wouw en Hans 
Smits zijn beiden door onze koning 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 

Natuurlijk willen we hen beide van 
harte feliciteren met de ontvangen 
onderscheidingen. 

De 2e zondag in mei is de dag waarop we 
onze moeders extra in het zonnetje zetten! 
Een uitgebreid ontbijt op bed, een prachtige 
bos voorjaarsbloemen of een lekkere doos 
bonbons, niets is teveel voor ons mam!

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

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.

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

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
12 mei KBO: 5 jarig jubileum wandelvoetbal
12 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
15 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
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
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
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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

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
2 juni GFT groenbak / Restafval
9 juni GFT groenbak / Plasticafval
11 juni Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
16 juni GFT groenbak
23 juni GFT groenbak / Plasticafval

25 juni Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
30 juni GFT groenbak / Restafval

Langs deze weg willen wij iedereen ontzet-
tend bedanken voor alle lieve woorden, mooie 

bloemen en kaarten na het overlijden van Henk, 
ons pap en opa. Het helpt ons bij het dragen 

van dit verdriet.

Marian de Wijse - Verblakt
Kinderen en kleinkinderen

Vierlingsbeek

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk De 
Maasdorpen is gesloten op 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

MEIMAAND MARIAMAAND

De maand mei is de maand dat Marria op vele 
bedevaartsplaatsen bijzonder wordt vereerd.

Daarom heeft de Liturgiegroep Vierlingsbeek / 
Maashees evenals voorheen het plan gemaakt 
om samen het Rozenkransgebed te bidden. Het 
is een oude traditie om in de Mariamaanden 
mei en oktober samen Maria te vereren en haar 
hulp en steun te vragen in deze zorgelijke tijd.

Wij bidden ook voor onszelf en allen die het 
nodig hebben.

In de versierde MARIAKAPEL onder de toren 
komen we bij elkaar om te bidden en te vieren 
op de dinsdagavonden 10 - 17 - 24 en 31 mei 
's avonds om 19.00 uur.

U bent van harte welkom!

Liturgiegroep VIERLINGSBEEK / MAASHEES 
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12 t/m 15 Mei 2022 
 

De Plus Wandel4daagse in Vierlingsbeek & Groeningen komt er weer aan! Ook in deze editie kun je kiezen uit 
3 verschillende afstanden, 5/10/15 kilometer. Als je wilt, kun je elke dag een andere afstand kiezen, dus je bent 
niet verplicht om elke dag dezelfde afstand te lopen.  
 
Deze 4daagse wordt net als voorgaande jaren gesponsord door Plus Verbeeten in Vierlingsbeek, hierdoor is de 
hele opbrengst voor het jeugd- en jongerenwerk in Vierlingsbeek en Groeningen.  
 
De PLUS Wandel4daagse zal dit jaar gehouden worden van donderdag 12 t/m zondag 15 Mei. De start/finish is 
bij het JOC/Gryphus-gebouw, Grotestraat 18a in Vierlingsbeek. Op donderdag en vrijdag kan er vanaf 17.30u 
gestart worden en kun je finishen tot 21.00u. In het weekend is de start vanaf 13.00u en sluit de finish om 
17.00u 
 
Startkaarten voor 4 dagen kun je al voor de 4daagse kopen bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek. Deze kaarten 
kosten € 6,00 of één volle PLUSpunten-spaarkaart. Aan de kassa bij aanvang van de wandel4daagse kun je ook 
nog startkaarten kopen, voor 4 dagen betaal je dan ook € 6,00. En als je maar 1 dag mee kunt lopen, dan kun je 
ook een dagkaart kopen, die kosten € 2,50.  
 
Op de finale dag is er natuurlijk weer een medaille uitreiking, als je 3 of 4 dagen gewandeld hebt met een 4 
dagen kaart, dan verdien je een medaille. Voor de duidelijkheid, drie losse dagkaarten telt niet voor een 
medaille. Bij de uitreiking is er ook een terras, zodat we de 4daagse met zijn allen feestelijk af kunnen sluiten.  
 
Tot ziens bij de 4daagse!! 
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UITNODIGING
 

Wandelvoetbal Vierlingsbeek 5 jaar
Dit vieren we op donderdag 12 mei samen 

met de dames van wandelkorfbal DES.

Locatie: Sportpark Soetendaal
van 14.00 – 16.30 uur 

Wij nodigen iedereen uit om te komen kijken 
en onder het genot van een kopje koffie/thee 

onze voetballers 
en korfballers in 

actie te zien.

Jubileum Wandelvoetbal 
Vierlingsbeek 

Vijf jaar geleden werd Wandelvoetbal Vierlingsbeek 
opgericht. Vanuit de KBO is Jos van Boekel de 
grote animator geweest om wandelvoetbal ook in 
Vierlingsbeek van de grond te krijgen. 
Er zijn op dit moment 30 personen actief bij het 
wandelvoetbal, 25 mannen en 5 vrouwen. Een 
aantal leden (zowel mannen als vrouwen) hebben 
vroeger ook actief gevoetbald, maar er zijn 
uiteraard ook leden waarvoor dit de eerste keer is 
dat ze actief voetballen.

En wat is er dan zo leuk aan dat wandelvoetbal?
Enkele citaten van wandelvoetballers zelf: ‘buiten 
sporten’, ‘het is een teamsport’, ‘balvaardigheids-
ontwikkeling’, ‘relaxen’, ‘tegemoet komen aan 
spelletjesdrang’, ‘het is gemengd‘, ‘voor weinig 
dames van deze leeftijd was er in hun jeugd de 
kans om te gaan voetballen, nu dus wel’, ‘je kunt 
er alles in kwijt’, ‘je bent iets actiever bezig dan bij 
wandelen en er wordt meer gevraagd van je coör-
dinatievermogen’ en ‘de combinatie van wandelen 
en balvaardigheid vraagt meer van je’.
De ervaring leert dat je vaak onderschat wat het 
kost aan energie, wandelvoetbal is een combi-
natie van concentratie, wandelen en teamsport 
en vraagt meer van je lijf dan je verwacht. Binnen 
het wandelvoetbal probeert iedereen rekening te 

houden met de kwaliteiten van de ander. 
Wandelvoetbal Vierlingsbeek doet niet mee 
aan een voetbalcompetitie, wel wordt soms 
geprobeerd om deel te nemen aan een wandel-
voetbaltournooi. Maar erg prestatiegericht is het in 
Vierlingsbeek dus niet.

Mensen kunnen vanaf hun 60e verjaardag lid 
worden. Hoewel ook hier uitzonderingen de regel 
bevestigen. De enige andere voorwaarde is een 
lidmaatschap van de KBO. 

Op een vraag van een toevallige belangstellende 
wie de beste wandelvoetballer van Vierlingsbeek 
zou zijn, kwam vanuit het veld het zeer tactische 
antwoord dat we allemaal goede wandelvoet-
ballers zijn. Er zijn onder ons goede voetballers 
en goede wandelaars. De combinatie levert voor 
iedereen iets positiefs op. Zo zien we dat iedereen 
ergens in kan groeien.

Voor de viering van het 5-jarig jubileum is contact 
gezocht met het nog niet zo lang bestaande 
Wandelkorfbal Vierlingsbeek. Dit contact ontstond 
vanuit de wens van het korfbal om een keer een 
soort van uitwisseling te organiseren, zodat het 
wandelkorfbal wat meer in de belangstelling zou 
komen te staan. Ook het wandelkorfbal heeft 
immers als doel om aan ouderen de mogelijkheid 
te bieden om samen buiten te bewegen. 
Daarom gaan we op 12 mei samen een feestje 
vieren. De korfballers krijgen de gelegen-
heid om een keer mee te doen met het voetbal 
en omgekeerd kunnen de voetballers een keer 
ervaren wat het is om te korfballen.

Kom dus vooral op 12 mei tussen 14.00 en 
16.30 uur kijken op sportpark Soetendaal. Voor 
alle supporters is er een kopje koffie of thee. En 
krijg je dan ook zin om te ervaren of deze manier 
van bewegen iets voor je is, kom dan een keer 
meedoen. De voetballers spelen op dinsdag van 
9.30-11.00 uur en de korfballers op donderdag 
van 16.00-17.00 uur.

KIENDATA KBO
Op 13 en 27 mei kan men kienen in 
Gemeenschapshuis Joffershof. Aanvang 13.45 uur.

BEZOEK BOERENBONDSMUSEUM 
GEMERT
Op donderdag 19 mei heeft KBO Vierlingsbeek/
Groeningen voor haar leden en liefhebbers 
van de oude tijd, een bezoek gepland aan het 
Boerenbondsmuseum in Gemert.
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Het Boerenbondsmuseum is een openluchtmu-
seum, dat het leven van de Noord-Brabantse 
boeren uit omstreeks 1900 uitbeeldt. Het zal veel 
herinneringen aan onze eigen jeugd oproepen met 
veel herkenbare voorwerpen.

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 in het Joffershof (swogb)
 vrijdag:  van 9.30 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.15 uur  
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

OPROEP KAARTMIDDAG/
BILJARTEN KBO TIJDENS 
INLOOPMIDDAG
Elke week, op donderdagmiddag van 14.00 
uur tot 16.00 uur, bestaat de gelegenheid om in 
gemeenschapshuis Joffershof te kaarten. Door 
omstandigheden is de groep klein en wil 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen inventariseren of 
er meer belangstelling is om op donderdagmiddag 

een kaartje te leggen of te biljarten.
Ook niet-leden zijn welkom.
Mocht u interesse hebben, laat dit dan weten door 
te bellen met Ineke van Bree tel:0478-631872 of 
via mail: kbo-vbeek-groen@outlook.com
Bij voldoende aanmeldingen bekijken we vanaf 
wanneer en/of we deze inloopmiddag kunnen 
continueren.

RONDOM DE WATERMOLEN
Onderduikers, evacuees en toeschou-
wers gezocht

Hans Bruijsten (63 jaar) is opgegroeid in 
Vierlingsbeek. Zijn vader Sil Bruijsten heeft bijna 
zijn hele leven rondom de Watermolen gewoond. 
Vader Sil vertelde vaak over de oorlogsjaren in 
zijn jeugd. Tijdens de oorlogsjaren woonde Sil 
op een boerderij nabij de Watermolen.

Foto: Stichting De Oude Schoenendoos
Voorzijde boerderij Grotestraat 116 omstreeks 
1931. Sil is de 2e persoon vanaf rechts.

Hongerkinderen uit Rotterdam
In het westen van Nederland was in die oorlogspe-
riode hongersnood. Kinderen werden uitgezonden 
naar minder geteisterde gebieden om daar nieuwe 
kracht en gezondheid op te doen. In Vierlingsbeek 
was onder andere opvang voor kinderen uit 
Rotterdam. Het vervoer van de kinderen gebeurde 
op allerlei manieren: Lopend maar ook per boot, 
trein, paardenkar of auto. De foto is gemaakt naast 
de boerderij. Mogelijk zijn de mensen op de foto 
afkomstig uit Rotterdam.
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Foto: Stichting De Oude Schoenendoos

Onderduikvarken en schuilkelders onder de 
boerderij
Onder de boerderij zijn kelders. In de 2e wereld-
oorlog werden de bewoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen door de Duitsers gedwongen 
om het dorp te verlaten. Vader Sil vertelde over 
het trieste aanzicht van de evacuees die voor 
de boerderij voorbij trokken. Toen het tegen de 
avond begon te regenen werd de aanblik nog 
verdrietiger.
Een aantal van de evacuees (families) uit 
Vierlingsbeek en Groeningen vonden onderdak in 
de kelders. 

Foto: Dafne Keetman

Ook waren in de kelders onderduikers om te 
schuilen tegen het oorlogsgeweld. Eén van de 
onderduikers was een deserteur uit het Duitse 
leger. Deze onderduiker noemde zich Ome Jan. 
Onderduiker Ome Jan was een moppentapper 
die de moed erin wist te houden. 
We zijn benieuwd hoe het met Ome Jan, andere 
onderduikers en evacuees is afgelopen.

Bijzonder was dat ook enkele officieren uit het 
Duitse leger regelmatig de kelders bezochten 
om te schuilen tegen het oorlogsgeweld. De 
contacten met de Duitse officieren waren 
opmerkelijk.

Apart was het onderduikvarken. Door dit varken 
kwam een buurtbewoner in een levensbedrei-
gende situatie terecht.

Evacuatie en tewerkstelling in Duitsland
Een tijd later werd vader Sil gedwongen om de 
kelders en de boerderij te verlaten. Zijn evacuatie-
tocht verliep via Maashees, Geijsteren, Oostrum, 
Meerlo en Broekhuizenvorst. In Oostrum vlogen 
kogels en granaten over hun schuilplek. Er 
ontstonden angstige momenten. Even later volgde 
een voltreffer op de schuilplek.

Sil werd opgepakt voor een gedwongen tewerk-
stelling in Duitsland. Via Arcen en Venlo kwam hij 
daarbij uiteindelijk in Wuppertal terecht. Onderweg 
beschoten jachtbommenwerpers van de bevrijders 
de trein waarin hij reisde. Hij zag het hout versplin-
teren van de treinwagon waarin hij zat.

Vliegtuigcrash achter de boerderij
Op 5 november 1943 stortte een zware bommen-
werper neer achter de boerderij. In de kelders 
werd men hiervan op een zeer bijzondere wijze op 
de hoogte gehouden.
Bij de wrakstukken van het neergestorte vliegtuig 
waren destijds veel toeschouwers uit Vierlingsbeek 
en omgeving. 

Foto: Tim Felce https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/2.0/

De onlangs opgerichte werkgroep Bej de 
Watermeule (voorheen werkgroep Warmeer) heeft 
de bommenwerper onder de aandacht gebracht 
in Globaal van 9 maart 2022. De werkgroep wil 
dit jaar een informatiebord plaatsen nabij de 
crashplek. 
De bemanning van deze bommenwerper heeft een 
goede bijdrage geleverd aan de vrijheid waarin we 
nu leven. Goed om daar even bij stil te staan.



8

Oorlog is door de situatie in Oekraïne dichtbij 
gekomen. Op dit moment is daar veel leed. 
Mogelijk vergelijkbaar met de angsten en pijn 
bij de hierboven genoemde gebeurtenissen in 
Vierlingsbeek. Het was voor vader Sil belang-
rijk om de verhalen over deze periode levend te 
houden voor de nieuwe generaties. Verschillende 
verhalen heeft Sil in een dagboek vastgelegd. 
Daarnaast zijn er inmiddels enkele aanvullingen 
op de vertellingen bekend. Misschien kunnen nu 
nog getuigen van destijds hun verhaal vertellen. 
Heeft iemand nog foto’s of aantekeningen uit die 
periode? Het is de bedoeling om de verhalen zo 
compleet mogelijk te maken. Een idee is om de 
verhalen vast te leggen in een boek. Wie kan Hans 
helpen?

Telefoonnummer: 06 83 30 28 86
E-mail: hans.bruijsten@hotmail.com

Ter herinnering: Afscheid oud-
burgemeester Van Soest op 21 

mei 2022

Onze oud-burgemeester Van Soest heeft per 
31-12-2021 zijn taak als burgemeester van de 
oude gemeente Boxmeer neergelegd.
Hij heeft aangegeven dat hij graag in ieder dorp 
een bezoekje wil brengen om afscheid te nemen 
van zijn inwoners. Op zaterdag 21 mei 2022 van 
14:00 tot 17:00 uur zullen wij als Vierlingsbeek 
alsnog op gepaste wijze afscheid nemen van onze 
oud-burgemeester.

Het programma is als volgt:
• De burgemeester wordt samen met zijn vrouw 

opgehaald in Boxmeer.
• Om 14.00 uur is er een ontvangst in een klein 

comité in het Koningskerkje. Hierbij zijn 10 
kinderen van de basisschool aanwezig die 
hiervoor uitgeloot zijn.

• Om 14.00 uur zijn de deuren van de 
Laurentiuskerk open waar u van harte 
welkom bent om het afscheid te beleven 
met een concert van harmonie De Herleving, 
Smartlappenkoor Van Heure Zinge en 
Zangvereniging Evergreen waarbij uiteraard 
het Bèks Volkslied niet zal ontbreken. Ook 
zal dansgarde De Bekse Klinkertjes voor u 
optreden.

• U mag een wens voor de burgemeester 
noteren op een speciaal vlaggetje, dat na 
afloop in de Bèkse toren die in de kerk staat 
gestopt kan worden. Dit vlaggetje is eerder 
verstrekt, maar wij kunnen ons voorstellen dat 
u dat niet meer heeft. Extra exemplaren kunt 
u vanaf 9 mei 2022 ophalen bij Bibliobeek en 
PLUS Verbeeten.

• U mag ook een puzzelstuk aan de burge-
meester cadeau geven. De puzzelstukken 

krijgt u in de Laurentiuskerk van ons 
aangereikt. De puzzel vormt voor de oud-
burgemeester een tastbare herinnering aan 
ons dorp.

• Om 15.30 vertrekt de burgemeester in optocht 
naar JOC Gryphus, alwaar een speciale editie 
van “Uut ‘t Köpke van Karel” gepresenteerd 
zal worden. 18 Jaar geleden was bij JOC 
Gryphus de eerste kennismaking met de heer 
van Soest en nu zwaaien we hem daar ook uit. 
U bent ook daar van harte uitgenodigd.

• Het zou leuk zijn als we met een flinke groep 
de burgemeester naar Gryphus zouden 
kunnen begeleiden.

• Onderweg naar Gryphus zullen enkele (buiten)
activiteiten plaatsvinden. 

• Om 17.00 uur zal het afscheidsbezoek afge-
sloten worden.

• Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk inwoners 
van Vierlingsbeek een erehaag zouden 
willen vormen onderweg van de kerk, via de 
Spoorstraat en de Grotestraat naar Gryphus.

• Het is ook leuk en gezellig als er aan alle 
panden vlaggen uit zouden gaan. 

Het comité.

Rein, Huub, Esther en Piet.

Vragen? Bel gerust even: 06-54661197. 

Berichten uit het veld

Door het warme weer in maart is het broedseizoen 
dit voorjaar al vroeg begonnen. Medio maart vlogen 
sommige vogels al af en aan met nestmateriaal. Dat 
was voor mijn medecontroleur en mij het sein om 
de controle van onze nestkasten op te starten. Op 
28 maart was het zover. Vol verwachting gingen we 
op pad om de 22 nestkasten voor de eerste keer 
te controleren. In sommige daarvan lag een beetje 
mos, in sommige was het nest al bijna klaar en in 
1 kastje lag al het eerste ei van een Koolmees. Dat 
is heel vroeg vergeleken met andere jaren. Tijdens 
deze eerste controleronde hoorden we ook een 
heel snel en licht geroffel. Dat was onmiskenbaar 
van een Kleine Bonte Specht.

Kleine Bonte Specht (foto Ton Loeffen)
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De Kleine Bonte Specht is de kleinste van onze 
spechten, ongeveer ter grootte van een Vink. 
Het is een behendige klimmer die zich ook 
gemakkelijk langs dunne takken beweegt. Het 
kleine spechtje is zwart-wit met horizontale 
strepen op de rug. Het mannetje heeft alleen een 
klein rood petje, het vrouwtje niet. Het vogeltje 
valt niet erg op vanwege zijn geringe grootte en 
gedrag, en hij is ook niet zo algemeen als de 
Grote Bonte Specht.
Tijdens onze controle hoorden we ook de duide-
lijke roep van een Groene Specht. Net alsof we 
van een afstand uitgelachen werden. Tijdens 
onze controle hebben we vaak een korte koffie-
pauze. Terwijl we genoten van onze koffie zagen 
we een Sperwer met prooi voorbij vliegen, 
achtervolgd door een Buizerd. Waarschijnlijk 
had de slimme Sperwer de prooi van de Buizerd 
afgepakt. 
Een week later was onze tweede controle. Toen 
troffen we al in 4 nestkasten eitjes aan. In een 
kastje lagen al 8 Koolmees eitjes. Dat verbaasde 
ons wel. Een van onze kastjes hangt tegen een 
holle knotboom die niet meer zo stevig staat.

Holle knolboom met nestkastje  
(foto Sjaak Zwartjens)

Bij controle van het nestkastje schommelde de 
boom een beetje op en neer. Blijkbaar 
verstoorde dit een Nijlgans die in de boomholte 
zat te broeden. Dat hadden we niet in de gaten, 
dus we schrokken ons rot toen de Nijlgans luid 
kwakend vanuit de holte wegvloog.
Deze Nijlgans deed echter nog iets heel 
smerigs. Bij het wegvliegen scheet hij me 
volledig onder. Nijlganzen doen dit wel vaker 
om indringers te verjagen. Ik had dit echt niet 
aan zien komen.

Nest van Nijlgans (foto Sjaak Zwartjens)

Toen we voorzichtig in de holte keken, zagen we 
7 schitterende eieren liggen. Snel trokken we ons 
terug en lieten de boom verder met rust. Bij de 
volgende controle zullen we heel voorzichtig te 
werk moeten gaan op deze plek.
Een oud-collega en dorpsgenoot vertelde mij 
onlangs dat in zijn tuin regelmatig een Roodborst 
met witte staartveren aanwezig was. Nou komt 
het geheel of gedeeltelijk wit zijn bij, overigens 
gekleurde, vogels wel vaker voor. Dit noemt 
men albinisme of gedeeltelijk albinisme. Vooral 
bij Merels, Kraaien en Kauwen komt het vaker 
voor. De oorzaak hiervan is het ontbreken van 
pigment in de veren. Vaak zijn deze vogels ook 
zwakker dan vogels met origineel compleet veren-
kleed. Omdat ze zwakker zijn en omdat ze meer 
opvallen zijn ze ook vaker een prooi voor roofvo-
gels. Bij Roodborsten had ik dit verschijnsel nog 
nooit gezien. Het valt ook minder op omdat ze niet 
volledig zwart zijn zoals bijvoorbeeld Merels.

Ton van den Berg
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NK garde-en showdans groot 
succes

Voor zowel de Vierlingsbeekse Bekse Klinkertjes 
als de NK-organisatie is het afgelopen weekend 
zeer succesvol geweest.

In MFC Oelbroeck in St. Anthonis werd het 
Nederlands Kampioenschap Garde- en showdans 
georganiseerd. 
Het duo Willemien Geurts (Vierlingsbeek) en 
Priscilla de Boer (Deventer) behaalde met hun 
dans de hoogste waardering van de 7-koppige 
jury en daarmee de titel Nederlands Kampioen. 
Samen met hun trainster Henriëtte van Rosmalen 
mochten zij het eremetaal in ontvangst 
nemen en tegelijk het ticket naar de Europese 
Kampioenschappen.

Het mooie weer in het paasweekend weerhield 
bezoekers niet om de ruim 600 deelnemers van 14 
verenigingen aan te moedigen. Op beide dagen 
zat de zaal van MFC Oelbroeck in St. Anthonis van 
het begin tot het einde van de wedstrijd helemaal 
vol. DJ Mark (van Berlo) zorgde tijdens de pauzes 
voor feestmuziek, waar iedereen op los ging. 

De NK-commissie, bestaande uit dansvereni-
ging De Bekse Klinkertjes uit Vierlingsbeek en de 
Miracle Dancers uit Deventer kijkt vol trots terug 
op het verloop van deze twee fantastische dagen. 
Samen met al haar vrijwilligers die van ’s morgens 
7.30 uur tot ’s avonds 19.00 uur hebben klaarge-
staan is alles vlekkeloos verlopen en hebben zich 
geen voorvallen voorgedaan. Met een brede lach 

op het gezicht sloot de organisatie zondagavond 
de deuren om nog een toost uit te brengen op het 
succes.
Naast het Nederlands Kampioenschap van 
Willemien en Priscilla hebben de Bekse Klinkertjes 
vele podiumplaatsen behaald.

Op zaterdag danste gardegroep Vitality zich naar 
een 1e plaats wat promotie naar de sportklasse 
opleverde én een wildcard voor deelname aan de 
Europese Kampioenschappen.
Ook showgroep Exertion werd 1e, waar onze 
kleinste danseressen, de Mini Stars 2e werden. 
Mila van Veghel, die net gepromoveerd was naar de 
sportklasse en voor het eerst uitkwam in deze zware 
categorie werd 8e in een deelnemersveld van 10.
Op zondag kwam de jeugd en hoofdklasse aan bod.
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De dag startte met gardegroep Pure, die een nette 
2e plek behaalde en met de behaalde punten 
tevens het ticket naar de EK. 

Voor gardegroep Evolution die in de hoofdklasse 
uitkwam, was het nog spannend. Tijdens de prijs-
uitreiking, waar ze op de derde plek van het 
erepodium stonden, werd de groep verrast met 
ook een ticket naar de EK.

De showgroepen Extreme en Explosion waren 
beide al verzekerd van deelname aan het EK; de 
puntengrens was door hen al eerder behaald. De 
groepen werden respectievelijk 2e en 3e in hun 
categorie en met het ticket voor de EK op zak 
keerden zij zeer tevreden huiswaarts.
Het jeugdduo Danique Hendriks en Noa Jansen 
dat dit jaar voor het eerst als duo uitkwam werd 
1e in deze categorie. Ze hebben enorm genoten 
van deze nieuwe uitdaging en zijn volgend seizoen 
opnieuw in deze setting te zien. 
Met in totaal 6 tickets voor het EK op zak, gaan 
wij ons klaarmaken voor het weekend van 6, 7 en 
8 mei. We reizen af naar Den Bosch, waar Dance 
Team Nistelrode de organiserende vereniging is 
van dit kampioenschap. 
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Open trainingen

Na de EK organiseren de Bekse 
Klinkertjes op 11 mei een open 
training van 15.00 – 17.00 uur. Wil 
jij graag een keer komen kijken én 
meedoen? Meld je dan aan via onze 
website http://bekseklinkertjes.weebly.com/ 

Lieve Moeder

Wie keek verlangend naar mij uit
nog voor ik leven was

borg mij in beschutting van haar schoot
en bracht mij binnen in dit onbekende land?

Wie koesterde mijn broos bestaan
met zachte handen

hielp mij recht om dan alleen te stappen
en lokte de eerste woordjes uit mijn mond?

Wie trok levenssporen
die ik nu nog volgen mag
investeerde hartengoud

om mijn toekomst te beveiligen
liet mij los

maar keek op afstand naar mij om?

Wie zalfde de pijn
van mijn onverwacht verdriet

omarmde mijn fouten
met een verzoenend gebaar

en leerde mij geloven in de mensen
en in God?

Lieve moeder, dat ben jij
ik dank je met heel mijn hart

ik wil het verder delen
dit geschenk van jou

ik zie je graag

De foto hierboven, een oude boerderij, maar 
waar?? Nr A17224 

Een oude klassenfoto, het lijkt de school in Mullem 
maar is het niet. 
Wie kent de onderwijzer of een paar leerlingen? Nr 
W03323.

Er zijn mensen die niet reageren omdat zij denken 
dat iemand anders dat wel doet. Maar wij hebben 
liever 5 reacties dan geen. Laat ons weten wie 
er op de foto staan dan kunnen we de namen of 
situatie erbij zetten en zijn we weer een stapje 
verder.
We zijn druk bezig met het sorteren van een 
archief dat we in bewaring hebben gekregen en 
hebben daar even tijd voor nodig die we er graag 
aan besteden. Wie weet wat we daarin nog tegen 
komen.

Veel plezier met onze site  
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 



13

‘k wèt ’t  
2022 

 

 
 

Ben jij al benaderd? 
Voor onze dorpsquiz 2022 zijn wij op zoek naar vragen 

bedenkers. Heb jij al zo’n mooie envelop van ons 
ontvangen? Dan hopen wij dat jij ons dit jaar wilt helpen! 

Heb je nog geen envelop ontvangen, maar weet jij veel 
van of over een bepaald onderwerp, dan komen wij graag 
in contact met jou. Dit kan door een e-mail te sturen naar: 
StgGroeVie@gmail.com Dan nemen wij zo snel mogelijk 

contact met je op. 
 

Voorbeelden van categorieën waar je aan kan denken zijn: 
Sport,  nieuws, wetenschap, natuur/dieren, aardrijkskunde , 
geschiedenis, koningshuis, films, games, bordspellen, puzzels,  muziek, 
Vierlingsbeek-Groeningen 
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Tijdens een goed bezochte Jaarvergadering werden 
weer als vanouds de stukken behandeld; Notulen 
van de Jaarvergadering, het Jaarverslag van activi-
teiten en het Kasverslag en de Kascontrole over 2021 
passeerden de revue. 

Tevens zetten we onze enige jubilaris, Hanny Willems, 
in het zonnetje. Zij is 50 jaar lid van de vereniging! 
Na het officiële gedeelte was er muziek van 
Theikes sound. Er werd gedanst en gezellig 
bijgekletst. 
2 Weken later op 13 april, werd er tijdens het 
uitje fanatiek gebowld in Boxmeer. 15 Dames 
probeerden de 1e prijs in de wacht te slepen. Na 
afloop voegden zich nog 9 dames bij het gezel-
schap om in Vierlingsbeek samen te gaan genieten 
van een High Tea bij Herberg Thijssen. Onder het 
genot van diverse kopjes thee en allerlei lekkers, 
kregen Henny Rouwens en Jeanne Daniels hun 
dik verdiende prijs uitgereikt: een zak snoep 
en natuurlijk de eeuwige roem. We hadden een 
ontzettend gezellige middag, die pas in de avond 
eindigde.

Het Bestuur VOVG

Lachende Bliek 
Maashees, zaterdag 
8 oktober 2022
Dit jaar met 
de Limburgse 
buuttekampioen 
Helga Cornelissen. 

Beste mensen uit Groeningen en Vierlingsbeek,

Wij willen graag laten weten dat de voorver-
koop voor de Lachende Bliek in Maashees alweer 
gestart is. We zijn heel blij dat er al heel wat 
kaarten verkocht zijn en dat ook de dorpen om 
Maashees heen volop belangstelling tonen.

ALPHA Cursus nu ook in deze regio 
Op woensdagavond 19 mei en donderdagavond 25 
mei zullen er 2 informatie avonden plaatsvinden in 
het Koningskerkje, Spoorstraat 17 in Vierlingsbeek 
over de ALPHA cursus voor deze regio.

Een ALPHA cursus is speciaal voor mensen die 
geïnteresseerd zijn in het geloof in Jezus Christus.

Bij een ALPHA Cursus mag je jezelf zijn. Je mag 
vragen en delen en je mag twijfelen en onder-
zoeken. Het is een plek waar je welkom bent, zoals 
je bent. 

De ALPHA cursus bestaat uit 10 interactieve 
bijeenkomsten waar je gaat ontdekken wat het 
geloof in Jezus Christus inhoudt. Wie is Jezus? 
Waarom kwam Jezus? Waarom stierf Hij aan een 
kruis? Toen Hij aan het kruis stierf riep Hij: Het is 
volbracht. Wat is er dan volbracht? Wat mogen 
wij hierin ontdekken? Wat heeft God de Vader 
met het sturen van Zijn Zoon Jezus voor ons 
beschikbaar gesteld? Wie is de Heilige Geest? 
Wat doet de Heilige Geest? Waarom bid ik? 
Waarom lees ik de Bijbel? Wat kan geloven NU 
voor mij betekenen?

Zomaar een aantal onderwerpen die aan bod 
komen op een ALPHA cursus. Super interessant, 
super leerzaam, interactief en levensverrijkend.

Heb je interesse? Meld je dan aan bij:  
https://www.feetoflight.com Alpha Cursus button. 

De ALPHA cursus wordt gratis aangeboden door 
Feet of Light ministries in Vierlingsbeek. 

Kom naar 1 van de informatie avonden en 
bekijk daar of je interesse gewekt is om een 
ALPHA cursus te gaan volgen. De informatie 
avond is nog niet de start van de ALPHA 
cursus. Na de informatie avond kun je besluiten 
om deel te gaan nemen aan de cursus. Je bent 
van harte welkom! 

Ook als je al het één en ander weet over geloof, 
maar wel meer wil leren en meer wil horen, ook 
dan ben je van harte welkom!
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Wij zijn blij dat Lily de Grote, oftewel Helga 
Cornelissen, oftewel de nieuwe Limburgse 
kampioen Buuttereednen bij ons zal optreden. Een 
van haar eerste optredens na het kampioenschap 
van 22 april. 

Daarnaast natuurlijk ook vier andere tonpraters en 
twee komische muzikale topacts. Met een beetje 
geluk misschien ook nog de Brabants kampioen. 
Vorig jaar zijn we de avond om 19.30 uur gestart. 
Dit is zo goed bevallen dat we dat dit jaar ook 
doen. 

Vorig jaar hebben we veel Vierlingsbeekse en 
Groeningse mensen mogen begroeten en altijd zijn 
de reacties lovend. Dus als u wil komen kijken, van 
harte welkom, maar wacht echt niet te lang (geen 
grapje). 

Voor kaarten (€ 17,50) kunt u een mailtje sturen 
naar Lachendebliek@debliekers.com of bellen met 
Réne 06 10479901.

Alvast bedankt…..en heel veel plezier.

Na drie jaar eindelijk weer 
Militracks

Op 14 en 15 mei vindt bij Oorlogsmuseum 
Overloon voor de elfde keer Militracks plaats. 
Dat is het grootste evenement ter wereld op het 
gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede 
Wereldoorlog. Twee dagen lang zijn er ongeveer 
honderd historische Duitse voertuigen te zien. Na 
drie jaar van verplaatsen en annuleren door corona 
kan het populaire evenement nu eindelijk weer 
plaatsvinden.

Meerijden voor Oekraïne
Tijdens Militracks 2022 zijn er onder andere 
Duitse tanks, pantserwagens en andere militaire 
voertuigen te zien. Bezoekers kunnen ook zelf 
meerijden over het anderhalve kilometer lange 
parcours door de bossen rond het museum. Het 
bedrag dat wordt opgehaald met het meerijden 
op deze voertuigen wordt dit jaar gebruikt om 
Oekraïense vluchtelingen te helpen, vooral in de 
vorm van hulpgoederen.

Enige rijdende Nashorn ter wereld op 
Militracks
Uniek onderdeel van het programma is de 
Nashorn, een zware Duitse tankjager. Jarenlang is 
een team aan het werk geweest om dit voertuig in 
zijn originele staat te herstellen. Totdat het noodlot 
drie jaar geleden toesloeg en het voertuig zwaar 
beschadigd raakte bij een grote brand. Maar men 
heeft met man en macht gewerkt aan het herstel 
ervan. En inmiddels is de Nashorn volledig geres-
taureerd, mede ook dankzij crowdfunding. De 
deelname van het voertuig in rijdende staat is een 
geweldige primeur voor Militracks.
 
Militracks Live!
Naast het rijdend materieel is er ook een militaria-
markt en is het museum zelf natuurlijk ook open. 
En bovendien wordt dit jaar voor het eerst ook 
een livestream opgezet. Zo kan er op vrijdag 13 
mei vanaf het begin van de middag online en live 
worden meegekeken met de aankomst van de 
voertuigen bij het museum. Vanwege de veilig-
heid is daar normaal geen publiek bij, maar door 
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de livestream kan dus wel worden meegekeken. 
Daags erna, op zaterdag 14 mei, wordt live verslag 
gedaan vanaf het Militracks-terrein. Op verschil-
lende plaatsen langs de tankbaan staan camera’s, 
er is een militair voertuig dat met camera’s wordt 
uitgerust en er is zelfs een razende 
reporter. Dit live verslag is te volgen 
tussen 11 uur ’s morgens en 2 uur 
’s middags. Inschrijven hiervoor kan 
vanaf maandag 2 mei via  
oorlogsmuseum.webinargeek.com.

Op de begraafplaats van de Commonwealth War 
Graves Commission in Overloon, in de volksmond 
ook wel het Engels kerkhof genoemd, bevinden 
zich 281 graven. 

Overloon War Chronicles heeft inmiddels 130 
portretten van deze gesneuvelden weten te 
achterhalen. Het achterhalen van deze portretten 
vergt enorm veel tijd, en het gebeurt door 
een groep van onderzoekers uit Nederland en 
Engeland. Deze “researchers” werken nauw 
samen om de foto’s bij familie, of archieven te 
achterhalen.
Op 4 en 5 mei worden deze portretten weer bij 
de graven geplaatst en bent u uitgenodigd om de 
gezichten te zien van de mannen die voor onze 
vrijheid gevallen zijn.

Stichting Overloon War Chronicles.

 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 uitgebracht en er ligt inmiddels nieuw 
werk op de plank! Dit moet natuurlijk beloont 
worden met een groot aantal hoofden dat op en 
neer zwiept tijdens het Beukfeest..

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inktcartridges in 
voor KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openings-
tijden of in de brievenbus doen bij het JOC, 
Grotestraat 18a.

Namens KIKA, bedankt.
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Spectrum Of Delusion is een jonge band opgericht 
eind 2012. In 2020 bracht de technische death 
metal 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

zaterdag 21 mei > talkshow > UUT UT 
KÖPKE VAN KAREL
Speciale aflevering van Uut Ut Köpke Van Jeu in 
het kader van het afscheidsbezoek van (inmiddels 
oud-) burgemeester Karel van Soest. Op Goede 
Vrijdag 18 april 2003 begon tijdens Ut Köpke 
de victorie voor burgemeesterskandidaat Karel 
van Soest die het toendertijd in een burgemees-
tersverkiezing opnam tegen zijn medekandidaat 
en concurrent Jo Fijen. Vandaag kijken we nog 
een keer terug op die eerste kennismaking met 
Vierlingsbeek en op zijn burgemeesterschap van 
de gemeente Boxmeer.
aanvang: 16.00 uur > entree: gratis

woensdag 25 mei > hard rock café > 
MAIDEN NIGHT 2022 met live:  
UP THE IRONS
Iron Maiden is een van de meest tot de verbeel-
ding sprekende hardrockbands ever. Het zestal, 
groot geworden tijdens de New Wave Of British 
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno 
2022 nog steeds volle zalen en is onverminderd 
populair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden 
Night op het programma. Een heerlijk avondje voor 
de liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig 
samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, 

frikandellen en meer. En om de feestvreugde 
helemaal tot een hoogtepunt te brengen staat live 
op de planken de fantastische Iron Maiden tribu-
teband Up The Irons, één van de besten in zijn 
soort. Een ijzersterke kopie van de real deal. Dat 
wordt dus een avond volop genieten van alles 
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 | <20 jaar: 
4,44 euro > reserveren: www.gryphus.nl

vrijdag 27 mei > cabaret > REMY 
EVERS > GEWOON REMY
Remy Evers (winnaar juryprijs Cameretten 2019) 
zal zijn ideale wereld tonen in Gewoon Remy.
Van Prins Carnaval tot een soldaat op vredes-
missie in oorlogsgebied. Absurdistisch, kinderlijk, 
energiek, fysiek en een vleugje engagement zijn de 
meest passende woorden bij deze cabaretier. Een 
reis door het brein van iemand die niet volwassen 
wil worden.

Juryrapport Cameretten 2019
“Meteen in de eerste scène van ‘Gewoon Remy’ 
wordt duidelijk dat Remy Evers een groot acteer-
talent heeft met een goed gevoel voor timing. Hier 
staat een sympathieke loser die de aandacht trekt 
met zijn ongewone manier van campagne voeren. 
Evers wil namelijk Prins Carnaval worden om zijn 
overleden vader – ook ooit Prins Carnaval – te 
eren.

Zijn associatieve voorstelling vol fantasie is én 
absurd, én beeldend, én verhalend. Mooi is 
het lijstje dat Evers vol vuur afwerkt om bij de 
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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

keuzecommissie in het oog te springen, waarbij hij 
de verkiezingspolitiek rondom het carnaval op de 
hak neemt.
 
De opbouw van zijn programma lijkt nonchalant, 
maar zit heel slim in elkaar. Ook zijn veelvuldig 
gebruik van decor, soundtrack en rekwisieten 
levert mooie beelden op, evenals zijn elastieken 
gezicht dat nagenoeg elke expressie laat zien in 
Gewoon Remy. Ontroering en humor vechten om 
voorrang, hij grossiert in bijzondere beelden, wat 
aan het eind leidt tot een prachtig hoogtepunt.”
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus 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 bijzonder is het tot nu toe 
zeker allemaal wel. 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 8 mei: GP VERENIGDE STATEN 
 (21.00 uur)
 zondag 22 mei: GP SPANJE (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

Te huur Kantoorruimte Spoorstraat 44
Totaal oppervlakte 100m². Kantoor is in uitstekende staat.

De ruimte is opgedeeld in 4 kantoorruimte, 2 opslagruimte een keuken, 2 toiletten en een buitenruimte. 
Het geheel is voorzien van raamverduistering, airco en vloerbedekking.

Interesse in geheel of gedeelte neem contact op 06-11927022

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

� adverteren
doet verkopen
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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

TE KOOP VERSE AARDBEIEN
Openingstijden: 
Maandag t/m Zaterdag 9.00 uur tot 18.00 uur
Zondag gesloten.

H. Linssen
Op den Bosch 4
Maashees.
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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

Warme Bakker Degen
Reclame: 9 t/m 14 mei
  ¾ Limoncellovlaai  € 10,40
  Bruin tarwebrood      € 2,25
  Pistoletje wit € 0,30

Reclame: 16 t/m 21 mei
  ¾ Limoen mint vlaai € 10,40
	  Half meergranen spelt donker  € 2,15
  Appelflap € 1,30

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

� adverteren
doet verkopen

Olie en Gas Service

Smeermiddelen

Gasflessen

Propaangas (tanks)

Brandstoffen

Technisch Advies

www.mar-oil.nl      0478 - 56 15 41

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist



23

 

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 

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

APK, onderhoud en reparatie.
In- en verkoop van alle merken.

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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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!

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Südwest schimmelreiniger 

Resultaat binnen enkele minuten! 

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

www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair


