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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 30 augustus 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 16 24 augustus 2022

Update dierenweide

In het voorjaar is de riolering vanaf het Schootsveld 
vernieuwd en aangesloten op het riool in de 
Spoorstraat. Om de werkzaamheden uit te voeren 
moest de aannemer door de dierenweide graven. 
Er is tijdelijk een  hek in de weide geplaatst. Er was 
zelfs bronbemaling nodig om de grondwaterstand 
te verlagen. Na de werkzaamheden is nieuw gras 
ingezaaid en zijn de hekken een tijdje blijven staan 
om het gras te laten groeien. Binnenkort ziet het er 
weer uit als vanouds.

Helaas heeft het vanaf juni amper geregend, 
waardoor de vijver niet meer op het oude niveau is 
gekomen. Door het warme weer zien we de vijver in 
de weide steeds kleiner worden. De kwaliteit van het 
water wordt er ook niet beter op. Gelukkig kunnen 
we de dieren vers drinkwater geven uit de pomp. 

Het gras groeit nauwelijks, maar door af en toe te 
sproeien blijft het gras nog groen. Ook de drie appel-
bomen die we van de gemeente gekregen hebben 
worden van water voorzien. Als de bomen over 
enkele jaren appels krijgen, kunnen de dieren het 
valfruit opeten.

Natuurlijk zijn er in het voorjaar weer jonge dieren 
geboren.  In juni een geitje en in juli zelfs een geiten-
tweeling. Begin augustus zijn er twee pauwtjes uit 
het ei gekomen. Helaas is er een het slachtoffer 

4 Generaties Lenkens

Op 24 juli 2022 is Milan Lenkens geboren. Zoon 
van Jasper Lenkens, kleinzoon van Ron Lenkens 
en achterkleinzoon van Toon Lenkens. Verschil 
van 90 jaar.

Allen zijn woonachtig in Vierlingsbeek.

geworden van een roofdier, maar nu kan de moeder 
alle zorg aan het andere pauwenkuiken geven.

Voor de bezoekers en de voorbijgangers is er dus 
van alles te zien.



2

Van de Redactie:

Voor de meesten zit de vakantie er weer op; 
de thuisblijvers hebben van een zonnige 
kermis in Vierlingsbeek kunnen genieten en 
de deelnemers aan de Bekse Kroegentocht 
gingen met z’n allen naar de kerk om daar 
hun tocht af te sluiten.

Het gewone leven is weer aangebroken, alsof 
het niet is weggeweest. Verenigingen kunnen 
weer hun activiteiten opstarten en hopen op 
een coronavrij seizoen, zonder afgelastingen.

Een unieke gebeurtenis in Vierlingsbeek:
4 generaties van het mannelijk geslacht. 
Bij de familie Lenkens heeft dit heuglijk feit 
zich voorgedaan. Wellicht wordt Milan een 
nieuwe aanwinst voor Volharding en De 
Keieschieters. Met zulke voorouders kan het 
ook bijna niet anders!

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

2022

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

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
10 sept Onthulling informatiebord 
 crash bommenwerper WOII
12 sept Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
15 sept VOVG: Najaarsontmoeting
16 sept MVC’64: KENNISQUIZ  
 VOLLEYBALVERENIGING MVC’64  
 aanvang: 20:00 uur in Blokhut Maashees
18 sept GroeVie: Family Obstacle Run  
 Vierlingsbeek
21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
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 Helen Nillesen: Concert  
 'Remembering The Queen of Soul'  
 in het Koningskerkje
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
19 t/m Oude Schoenendoos: Tentoonstelling  
20 nov met foto's van het begin tot nu
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
23 dec Kerst Sing Walk Along

2023

27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m 1 apr Goede Doelen
1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:  
 zangfestijn "ZEVmeeZING"
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Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

25 aug Restafval
1 sept GFT groenbak / Plasticafval
3 sept Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
15 sept GFT groenbak / Plasticafval
17 sept Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
22 sept Restafval
29 sept GFT groenbak / Plasticafval

Inzameling GFT tot nader bericht 
eenmaal per twee weken.

Met ingang van de maand augustus wordt het 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in de gemeente 
Land van Cuijk tot nader bericht eenmaal per 
twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de 
zomermaanden iedere week gedaan. Echter door 
krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek 
is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet 
anders te kunnen. Wat betekent dit? 

• De groene container voor GFT wordt om de 
veertien dagen geleegd. 

• De frequentie van het inzamelen van het 
Plastic, Blik en Drankkartons blijft hetzelfde, 
eens in de twee weken. 

• De frequentie van het inzamelen van het 
restafval (blauwe tariefzak) blijft hetzelfde, eens 
in de vier weken.  

• Hebt u een afvalkalender gedownload van 
onze website dan is die niet meer geldig. De 
nieuwe kalender is te downloaden via www.
gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender.  

• Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (de 
gemeentepagina maar ook onze website en 
social media) in de gaten houden voor wijzi-
gingen bij de afvalinzameling.

Tip. Download DeAfvalapp. 

DeAfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over 
de verschillende afvalsoorten, adressen van mili-
eustraten en telefoonnummers. Als u uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u de afvalkalender 
van uw buurt of wijk. U kunt ook de inzameldagen 
koppelen aan uw agenda op uw smartphone of 
tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor 
een herinnering (notificatie) te krijgen. Met push-
berichten kunnen we u via de app ook snel bereiken 
bij bijzonderheden op het gebied 
van de afvalinzameling. DeAfvalApp 
is gratis. Download hem via de 
AppStore of Google Play Store onder 
DeAfvalApp. DeAfvalApp kunt u ook 
raadplegen via www.deafvalapp.nl 

Concert Koningskerkje

‘’Remembering The Queen of Soul’’

Op zaterdag 8 oktober organiseert zangeres 
Helen Nillesen voor de derde keer een concert 
in het Koningskerkje. Deze keer staat de 
muziek in het teken van The Queen of Soul, 
Aretha Franklin.

Samen met drummer Jérôme Cardynaals, 
gitarist Bart Oostindie, basist Yannick Hessele 
en toetsenist Ruud Jacobs zal zij de avond 
vullen met afwisselend repertoire. 
Aanvang concert: 20.15 uur 
Kosten: € 15,00 per persoon 
Kaarten: info@helennillesen.nl 

In verband met beperkte capaciteit in het 
Koningskerkje zijn kaarten uitsluitend op 
reservering verkrijgbaar.
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DE KERK  BESCHIKBAAR
VOOR VERENIGINGEN EN BEWONERS 

De kerk is door de obligatiehouders gekocht om dienstbaar te zijn aan verenigingen en bewoners van
Vierlingsbeek-Groeningen. Bij het wegvallen van de grote zaal Concordia is de noodzaak en behoefte van/aan de
grote kerkruimte meer dan nadrukkelijk aanwezig.
Stichting Laurentius Vierlingsbeek is al geruime tijd bezig om de noodzakelijke vergunningen voor het gebruik
van de kerk op orde te krijgen. Onlangs heeft de gemeente hier groen licht voor gegeven en kan bijvoorbeeld de
laatste etappe van de kermiskroegentocht in de kerk gehouden worden. Een aantal verenigingen en vele
inwoners hebben inmiddels al wel een aantal activiteiten en bijeenkomsten kunnen ervaren in het kerkgebouw.
Het afscheid van burgemeester van Soest met de harmonie De Herleving en de koren Zanggroep Evergreen en
Van Heure Zinge en met een optreden van de dansvereniging De Bekse Klinkertjes. Verder een
uitwisselingsconcert van Harmonie De Herleving met een orkest uit Luxemburg en er is een judo-ouder demo-
avond gehouden door de Judoclub Randori. Ook zijn er inmiddels 2 afscheidsbijeenkomsten gehouden wat zeer
gewaardeerd werd door familie en aanwezigen.
Wilt u of uw vereniging gebruik maken van de ruimte voor een activiteit of bijeenkomst, informeer dan naar de
legio mogelijkheden. Op dit moment zijn er 340 stoelen beschikbaar als ook een 15-tal tafels en zal de komende
tijd gewerkt worden om meer gewenste voorzieningen te realiseren.

Reserveren - afspraak maken –
informatie mogelijkheden: 

Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Sjaak Verstegen 06-20614609
Joop Verbeeten 06-54661196 
René Schaeffers 06-52762028
Nell Wolfs            06-30983791

www.laurentiusvierlingsbeek.nl
info@laurentiusvierlingsbeek.nl
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DORPSQUIZ ‘K WÈT’T GAAT NIET DOOR! 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas moeten we mededelen dat we dit jaar de 
dorpsquiz op 24 september a.s. niet door kunnen laten 
gaan. Er zijn te weinig teams die zich hebben aangemeld 
waardoor de quiz niet optimaal uitgevoerd kan worden. 
De quizbundel was voor 99% klaar en ook wij waren er 
helemaal klaar voor. 
Het aantal vragen en de opdrachten waren dit jaar op 
verzoek wat ingekort. De finale was op dezelfde avond als 
de quiz-avond ingepland en er lagen mooie geldprijzen 
voor een goed Vierlingsbeeks/Groenings doel klaar.  
 
Wij hopen dat we de dorpsquiz in 2023 toch weer met 
veel enthousiaste teams kunnen uitzetten.  
Voordat we hiervoor een datum reserveren hebben we 
een behoeftepeiling uitgezet.  
Graag vernemen we ook jouw mening. Stuur dan aub een 
mailtje naar  stggroevie@gmail.com en we sturen je de 
link voor de behoeftepeiling toe. 
 
Hartelijke groet namens (nog steeds enthousiaste) 
werkgroep dorpsquiz ‘k Wèt’t 
 
 

 
 
 
FAMILY OBSTACLE RUN:  18 SEPTEMBER 
 
Op 18 September is het weer genieten voor jong en 
oud tijdens de Family Obstacle Run 
 
De Run is een sportieve en uitdagende beleving 
door een prachtig stukje natuur van Vierlingsbeek. 
Er zijn ook dit jaar weer diverse nieuwe uitdagende 
en creatieve obstacles bedacht en gebouwd door 
plaatselijke ondernemers zodat er voor ieder wat 
wils is. Onze Family Obstacle Run is geen wedstrijd, 
maar een uitdaging. Samen met  familie, vrienden 
en kennissen afzien met een glimlach, dat is het 
belangrijkste. Met dank aan de dorpsraad 
Vierlingsbeek en Groeningen kunnen de deelnemers 
dit jaar spectaculair eindigen met een super-
obstacle op het grasveld De Legt op het einde van 
de Udo de Boyestraat. (hier is overigens ook de start 
om 14.00u) 
Dus alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, tantes, 
ooms, neven, nichten, teamleden, collega’s, 
vrienden, kennissen en alle kinderen uit 
Vierlingsbeek, Groeningen en daarbuiten…  
Jullie doen toch ook mee? Meld je alvast aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden voor: 
- Family Obstacle Run 
- Happen en stappen 

QR-code naar: 
https://groevie.myonline.store 
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KBO VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN RABO 
CLUBSUPPORT 2022 

KBO Vierlingsbeek/Groeningen vraagt alle inwoners 
van Vierlingsbeek en Groeningen steun voor Rabo 
ClubSupport. De KBO heeft uit de opbrengst van de 
laatste jaren enkele mooie projecten kunnen reali-
seren zoals de aanschaf van sporttenues voor het 
Wandelvoetbal en een elektronisch kienbord, dat 
bij het kienen gebruikt wordt. Wij willen de bijdrage 
uit de Rabo ClubSupport dit jaar gebruiken voor de 
uitbreiding van de website en beheer ervan verbe-
teren. Ook willen we indien mogelijk ons nieuwe 
podium gaan renoveren voor de activiteiten met 
carnaval, kermis et cetera. Het bewegen van 
ouderen blijven we stimuleren, daarvoor willen wij 
nieuwe dempingsmatten voor de indoor Jeu de 
Boulesbanen aanschaffen en ook nieuwe shirts 
voor de Jeu de boulers. Met uw steun kunnen we 
dit realiseren! Hoe kunt u ons helpen? Alle leden 
van de Rabobank ontvangen begin september een 
e-mail van de Rabobank en later een persoonlijke 
stemcode waarmee men stemmen op verenigingen 
kan uitbrengen tijdens de Rabo ClubSupport. Deze 
actie begint op maandag 5 september en eindigt op 
dinsdag 27 september. Alle leden van de Rabobank 
mogen 5 stemmen uitbrengen. Wij vragen u vrien-
delijk om één of twee stemmen uit te brengen op 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Vindt u het stemmen 
via de computer voor u zelf te moeilijk of lastig, dan 
wil de KBO u daarbij helpen. U bepaalt natuurlijk 
zelf waar de stemmen op de verenigingen naar toe 
gaan. Een telefoontje naar de penningmeester van de 
KBO, Jos van Boekel, is voldoende en het stembiljet 
wordt bij u opgehaald. Zijn telefoonnummer is 0478-
631839. Het is ook mogelijk om stemmen in uw eigen 
omgeving te werven door familieleden, vrienden en 
kennissen, die lid zijn van Rabobank Land van Cuijk 
en Maasduinen, te vragen een stem op onze vereni-
ging uit te brengen. Hoe meer stemmen de KBO 
krijgt, hoe meer geld de KBO voor haar senioren kan 
besteden! Door uw stem aan de KBO heeft de KBO 
meer mogelijkheden om de senioren in Vierlingsbeek 
en Groeningen een breder sportief en sociaal leven 
te bieden! KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt u 
hartelijk voor uw medewerking!! UW STEM IS GELD 
WAARD. STEUNT U ONS OOK!!

Onthulling informatiebord crash 
bommenwerper WOII

Op 5 november 1943 crashte in Vierlingsbeek 
ter hoogte van de watermolen een 
Amerikaanse bommenwerper B-17G Flying 
Fortress nummer 42-39831. De tien beman-
ningsleden wisten voortijdig het vliegtuig te 
verlaten. Twee van hen wisten te ontsnappen. 
De acht anderen werden direct door de 
Duitsers gearresteerd en naar gevangen-
kampen in het oosten van Duitsland gebracht.

Samen met een van de getuigen van destijds, 
Piet Kaanen, gaat de werkgroep Bej de 
Watermeule een informatiebord plaatsen 
nabij de crashplek, op de hoek Warmeerweg/ 
Sleijbergweg.

Dit bord toont getuigenverslagen, technische 
verslagen over de toedracht, foto’s en teke-
ningen. Ook is het een eerbetoon aan allen 
die gezorgd hebben voor onze vrede, die 
inmiddels al bijna tachtig jaar standhoudt. Niet 
alleen de gevallenen worden herinnerd, ook 
degenen die in de strijd waren en deze gevaar-
lijke tijd overleefd hebben. Op 10 september 
2022 vanaf 14.00 uur wordt in aanwezigheid 
van familieleden van de bemanning, hoog-
waardigheidsbekleders en andere genodigden 
het bord onthuld, waarna bij de watermolen 
een samenzijn volgt met koffie en vlaai. Een 
programma met getuigenverslagen, voor-
drachten, speeches en muziek.

Piet Kaanen kan zich de dag van de crash nog 
als de dag van gisteren herinneren.
“Zeker. Ik weet nog dat op die mooie en 
zonnige novemberdag grote aantallen vlieg-
tuigen, op grote hoogte, oostwaarts gingen, 
richting nazi-Duitsland. Later op die dag, rond 
14.00 uur, kwamen de bommenwerpers weer 
terug, op weg naar de thuisbasis in Engeland. 
Er waren problemen in de lucht, precies boven 
onze hoofden: er volgde een luchtgevecht, het 
mitrailleurvuur was duidelijk te horen. Een van 
de bommenwerpers had de formatie moeten 
verlaten en was in grote problemen. Wij waren 
bij onze school en daar brak lichte paniek uit 
toen het vliegtuig naar beneden kwam. We 
gingen snel op zoek naar een schuilplaats. Met 
een dreunende klap kwam het vliegtuig op de 
grond.”
Piet Kanen zal voorafgaand aan de onthul-
ling van het informatiebord zijn verhaal van 
toen vertellen. Belangstellenden zijn die 
middag van harte welkom bij de watermolen in 
Vierlingsbeek.

De bemanning van de gecrashte B17-G.  
(familiefoto).
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KERMISMATINEE KBO

Op dinsdagmiddag, tijdens de Vierlingsbeekse 
kermis, kon KBO Vierlingsbeek/Groeningen, 
weer haar traditionele kermismatinee houden in 
Gemeenschapshuis Joffershof. Dit, na 2 jaar afwe-
zigheid door corona.

Het is gezellig druk en je merkt nog steeds dat er, 
onder het genot van een drankje, behoefte is om 
elkaar na lange tijd te ontmoeten en bij te praten. 
Natuurlijk wordt er ook gedanst op muziek van 
Enjoy uit Bergen. Een heerlijke oliebol maakt het 
kermismatinee compleet en we kijken terug op 
een mooie middag.

KIENDATA KBO
Op 26 augustus en 9 september kan men weer 
kienen in gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden 
georganiseerd door KBO Vierlingsbeek/
Groeningen. Daar waar SWOGB staat vermeld, 
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
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 15.00 -- 15.45 uur 
 in het Joffershof
Bewegen voor Ouderen (swogb)
 vrijdag: van 9.30 - 10.15 uur
 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 het Joffershof
 Info 06-10270603

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

VERHUIZEN

De kogel is door de kerk. Wij gaan 
Vierlingsbeek verlaten. Geert na 73 jaar en 
Margriet na 50 jaar. Zoals het er nu naar uitziet 
wordt het juni 2024. Gelukkig duurt het nog 
even en kunnen we er samen aan wennen. 
Wij hebben een CPO+ appartement gekocht 
in Cuijk in het project de Maarle. (http://www.
de-maarle.nl) De stap is voor ons nog steeds 
een spannende stap. Wij hopen in Cuijk op 
net zoveel woonplezier als we in Vierlingsbeek 
hebben ervaren.

Geert en Margriet Verheijen
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J.O.C. ZOEKT MET SPOED 
NIEUWE LEIDING!

Voor aankomend seizoen zoeken wij nieuwe 
enthousiaste leiding. Ben jij als kind altijd graag 
naar het J.O.C. gegaan of gingen/gaan jouw 
kinderen hier met veel plezier naar toe? En vind 
jij het belangrijk dat het J.O.C. in de toekomst 
ook voor de jeugd kan blijven bestaan?

Denk jij dat kan wel eens iets voor mij zijn en wil 
jij meer informatie of je aanmelden? Neem dan 
contact op via de FB pagina of mail naar  
joc-catootjes@hotmail.com

FIETSMIDDAG KBO
Op woensdag 7 september gaan we een middag 
fietsen. De afstand is ongeveer 45 km. Natuurlijk 
met een pauzeplek voor een consumptie.
We hopen dat het zonnetje ons niet in de steek laat.

Harmonie “De Herleving” 

Vlaaienactie “De Herleving”  
in Groeningen

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Na 
twee jaar afwezigheid is het weer zover. Want met 
de Groeningse kermis in het vooruitzicht weet u 
allemaal weer "hoe laat het is". De kermisvlaaien-
actie van “De Herleving” komt er weer aan. Zoals 
u van ons gewend bent zijn het weer de bekende 
overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor wij vanaf 
de komende week bij u aan huis komen. U kunt 
dan één of meer van uw favoriete vlaaien bij ons 
bestellen. 

Rabo ClubSupport actie
JOC investeert in een beter milieu!

Het JOC wil uw stem gaan gebruiken om te kunnen 
investeren in energie bezuiniging. Ook wij willen 
natuurlijk een steentje bijdragen aan het stoppen van 
de klimaatverandering. Dit willen we realiseren door 
te investeren in ons ventilatiesysteem. Momenteel 
gaat daar te veel energie verloren. Tijdens het continu 
ventileren wordt de warme lucht van binnen naar 
buiten afgevoerd, erg jammer voor de warmte die 
hiermee verloren gaat.

Het plan is om een warmtewisselaar in het ventilatie-
systeem aan te brengen. Door deze warmtewisselaar 
wordt de warmte uit de afgevoerde lucht terugge-
wonnen en niet naar buiten afgevoerd. Met zo’n 
systeem blijft de warmte dus binnen het gebouw.
Gun je de bezoekers en gebruikers van het 
JOC-gebouw voldoende frisse lucht, een behaag-
lijke temperatuur en dat met respect voor het klimaat 
en de stookkosten? Geef ons dan je stem tijdens de 
Rabo ClubSupport actie.

Er worden maar liefst 8 verschillende vlaaien 
aangeboden. Een heerlijke kersen- en kruimelvlaai 
van Goedhart bijvoorbeeld. Die levert trouwens 
ook de abrikozenvlaai en de appel-kruimel-
vlaai die dit jaar ook weer deel uitmaken van ons 
assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker Degen 
eveneens 4 soorten van de meest gevraagde 
superlekkere seizoens-vlaaien. Alle vlaaien natuur-
lijk van topkwaliteit.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze 
week de bestelling opnemen en wij vinden het 
fijn om dan direct contant af te rekenen. Want 
dat betekent, dat we de bestellingen snel kunnen 
uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 3 september (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis 
vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze 
vereniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon 
een duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)
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Telefooncirkel Vierlingsbeek -  
Groeningen

De telefooncirkel is een uitkomst voor mensen, die 
alleen wonen en graag contact met iemand willen 
hebben. Het geeft een veilig gevoel dagelijks met 
iemand te spreken. De deelnemers leren elkaar 
kennen en de vrijwilligers worden een vertrouwd 
persoon.

Hoe werkt de telefooncirkel?
Elke werkdag start de vrijwilliger om 9.00 uur 
de telefooncirkel door het bellen naar de eerste 
persoon van de cirkel. Persoon 1 belt persoon 2, 
persoon 2 belt persoon 3 en zo verder. De laatste 
deelnemer van de cirkel belt de vrijwilliger van de 
dag en dan is de cirkel rond. In het weekend is er 
geen telefooncirkel.
Elke ochtend contact
Het kan prettig zijn in de ochtend een gesprekje 
te hebben, met degene, die naar u belt en met 
degene naar wie u verder belt. Soms bellen deel-
nemers elkaar nog weleens terug om wat langer te 
kunnen praten. Af en toe komen de deelnemers en 
de vrijwilligers van de telefooncirkel bij elkaar voor 
een ontmoeting. Tijdens die bijeenkomsten leren 
deelnemers en de vrijwilligers elkaar beter kennen 
en is het een gezellig samenzijn.

Een technisch verhaal waar we wel wat support 
voor kunnen gebruiken maar ook een belangrijk 
verhaal omdat het weer een stap is om het gebouw 
duurzamer te maken.
 
In ieder geval bedankt voor uw aandacht, en hopelijk 
wilt u dit initiatief ondersteunen door ons stemmen te 
geven, het stemmen kan vanaf 5 september a.s.

p.s. Hebt u nog stemmen over? Misschien is Op De 
Tôffel een goede bestemming.

Als er iemand niet opneemt?
Als een deelnemer niet opneemt belt de vrijwilliger de 
vaste contactpersonen (vaak familie of buren) van de 
deelnemer, zodat er gekeken kan worden of er iets 
aan de hand is. Deelnemers ervaren het als prettig 
dat er naar hen wordt omgekeken. 
De telefooncirkel is een dienst van de SWOGB met 
vaste vrijwilligers en wordt ondersteund door Sociom.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt 
u bellen naar Dette Koenders van Sociom 
06-10430039 of mailen naar  
dettekoenders@sociom.nl

Werkgroep: Zorg nú voor later.

Deze werkgroep is  in 2019  opgericht in samenwer-
king met de gemeente Boxmeer, SWOGB (Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) en de KBO 
Cluster Plus.
De werkgroep in Vierlingsbeek  en Groeningen had 
vooral het principe dat als mensen willen zorgen voor 
later, dat senioren dat niet alleen kunnen, maar dat 
we daar alle leeftijdsgroepen voor nodig  hebben.
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Dat is dan ook de reden dat de werkgroep 
indertijd een enquête heeft uitgeschreven onder 
de gehele volwassen bevolking.
Het doel van deze enquête was om te weten 
te komen waar de mogelijke vragen voor hulp 
lagen en natuurlijk ook waar we de mogelijke 
hulpverleners konden vinden. 
Met de 400 ingeleverde enquêteformulieren 
waren wij als organisatie zeer tevreden.  

Nu 3 jaar later kunnen we constateren dat 
Corona ons niet geholpen heeft om het project 
positief te blijven uitrollen. We hebben in deze 
periode ook geconstateerd dat in onze dorpen  
mensen met een hulpvraag zelf vaak al een 
netwerk hebben. 

De werkgroep zelf ziet nog steeds de meer-
waarde om met de gemeenschap te delen dat 
we vraag en aanbod willen koppelen. Ouderen 
blijven steeds langer in hun eigen huis wonen. 
Zij krijgen steeds meer behoefte aan hulp voor 
kleine dingen in en om huis.  Wij zijn er van 
overtuigd dat velen in onze gemeenschap iets 
kunnen en willen betekenen voor een ander. Het 
hulp vragen is niet voor iedereen even gemakke-
lijk. Maar misschien helpt het als je je realiseert 
dat je met een hulpvraag altijd een beetje geluk 
weggeeft. Dit komt omdat de hulpgever dat heel 
graag wil doen voor een ander. 

Voorbeelden van hulpgeven die eenvoudig door 
iedereen te doen zijn en niet veel tijd kosten (zelfs 
door kinderen vanaf 10 jaar): 
 - de kliko aan de straat zetten 
 - een boodschap doen
 - kijken of iemand hulp nodig heeft  

Voorbeelden die wat meer tijd vragen: 
 - gezelschap houden
 - samen een wandeling maken
 - klussen in huis
 - vervoer verzorgen naar de dokter
 - klein tuin onderhoud.
 - helpen met de administratie
 - oud papier wegbrengen

De hulp die geboden wordt is gratis, met 
uitzondering van vervoer. Hiervoor wordt een 
vergoeding van minimaal  €3,50 gevraagd. Bij 
meer dan 10 kilometer zijn de kosten €0,37 per 
kilometer. 
Wij roepen iedereen die graag iets voor  een 
ander wil betekenen op om dit via het mailadres 
zorgnuvoorlater@gmail.com bekend te maken. 
Hiermee lukt het ons beter om mogelijke vragen 
te koppelen aan de  hulpvragen die wij binnen 
krijgen. 

De hulpvragers wijzen we er op dat ze van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 – 11.30 uur kunnen 
bellen met 0478-792011.

Zorg nú voor later : Huiskamerproject.

In de afgelopen 3 jaar dat onze werkgroep actief 
is geweest hebben we ervaren dat er bij ouderen 
behoefte is om zonder verplichting ergens binnen 
te kunnen lopen en samen een lekker kopje koffie 
of thee te drinken, samen te kletsen en misschien 
een spel te spelen. 
Ook hier hebben we ervaren dat Corona ons 
tegenwerkte om dit te ontwikkelen. Tevens lukte 
het ons niet om een mogelijke ruimte te vinden. 
We zien in verschillende dorpen om ons heen dat 
de huiskamer een succes is. Wij willen ons dan 
ook inzetten om dit ook in Vierlingsbeek gereali-
seerd te krijgen. 
Wij zijn hiervoor  op zoek naar mannen en vrouwen 
die voor onze huiskamer een dagdeel in de week 
gastheer of gastvrouw willen zijn. 
Samen met deze vrijwilligers wil de werkgroep de 
huiskamer ontwikkelen. 
Vrijwilligers kunnen zich melden via  
zorgnuvoorlater@gmail.com

Op dit moment zitten velen van ons nog midden in 
hun vakantie en denken tijdens deze warme zomer-
dagen niet aan activiteiten van onze vereniging in 
het najaar. Toch gaan we over een maand weer van 
start, om te beginnen met onze Najaarsontmoeting. 
Op donderdag 15 september komen we bij zaal de 
Wildeman weer samen tijdens deze ledenvergadering. 
We zullen dan de resterende activiteiten voor 2022 
toelichten en kun je je meteen daarvoor opgeven. 

Binnenkort begint de Rabo ClubSupport weer, waarbij 
de Rabobank lokale clubs en verenigingen steunt. 
Door online te stemmen bepalen de leden van de 
Rabobank de hoogte van het bedrag dat elk van de 
deelnemende verenigingen krijgt. Jouw stem is dus 
geld waard!
Dus ben je lid van de Rabobank, geef dan je stem aan 
de VOVG. Alvast hartelijk bedankt!

Het bestuur
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Twee jaarlijkse manifestatie van 
KUNST van het GELOVEN met 
kunst in kerken en kapellen.

 Achtste editie, ditmaal met het thema 
“TRANSFORMATIE”

Boxmeer, Sambeek, Groeningen, Holthees en 
Vierlingsbeek zijn de plaatsen waar kunst in de 
kerk of kapel, toren en tombe te zien zal zijn. In 
enkele uren kan men per fiets of auto deze route 
afleggen.

De curatoren Marijke Cieraad en Gonda van der 
Zwaag zijn erin geslaagd een zeer divers kunst-
aanbod van negen regionale en internationale 
bekende kunstenaars bijeen te krijgen.

De exposerende kunstenaars zijn: Edwin de Klein, 
Ans Verdijk , Moniek Westerman, Robert Roelink, 
Brigitte Picavet, Anjet van Linge, Nynke Deinema, 
Margriet van Breevoort en Birgitta Sundström 
Jansdotter.

Op ieder hun eigen manier zijn de kunstenaars 
bezig geweest om de Transformatie in hun kunst 
met de ruimtes waar ze exposeren samen te 
laten komen. Wat een indrukwekkend schouw-
spel zal opleveren voor de bezoekers. Financieel 
wordt deze editie wederom mogelijk gemaakt 
door sponsoren en fondsen waaronder het 
Mondriaanfonds en een gemeentelijke subsidie.

Deze kunstroute langs de kerken en kapellen is in 
de weekenden geopend van 11.00 tot 17.00 uur 
op 27 en 28 augustus, 2 en 4 september en 10 en 
11 september 2022. 

Stichting Kunst van het Geloven heet u allen van 
harte welkom!

www.kunstvanhetgeloven.nl
en www.facebook.com/
kunstvanhetgeloven 

Inloopbijeenkomst 
prostaatkanker

Vrijdag 2 september van 14.00 tot 16.00 uur 
organiseert Maasziekenhuis Pantein samen met 
de ProstaatKankerStichting een inloopbijeen-
komst voor mannen met prostaatkanker en hun 
naasten.
 
De ProstaatKankerStichting is een patiën-
tenorganisatie door en voor mannen met 
prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat 
het vooral om het contact met lotgenoten. Het 
delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning 
en erkenning, ook voor de naasten. Het thema 
deze bijeenkomst is ‘Vermoeidheid bij prostaat-
kanker, wat kun je er zelf aan doen?’
 
De bijeenkomst vindt plaats in het 
Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. 
Aanmelden is niet nodig.
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zaterdag 17 september > vlees en metaal 
> METAL BBQ met live: BLACK SOLID
Wat is er beter dan het nieuwe seizoen te starten met 
een Metal BBQ. Onder het genot van een paar frisse 
pinten zorgt DJ Ramon voor helse metalklanken. 
Vleesmeester Kluif zorgt ervoor dat iedere lap vlees 
goed bereid wordt waarna iedereen zijn vlees meester 
kan maken. Natuurlijk met salades en stokbrood. En 
op verzoek wordt er uiteraard ook rekening gehouden 
met de niet vleeseters onder de aanwezigen.

Nadat iedereen de prul rond heeft gegeten kunnen 
de kilo’s eraf gemosht worden bij Black Solid,een 
hardrock- en metalcoverband uit Oeffelt. Betonnen 
klassiekers van rockers als Metallica, Judas Priest, 
Motörhead, Van Halen en Thin Lizzy. Ouderwets een 
avondje headbangen en wie weet zelfs moshen op 
krakers van weleer!

In verband met de bestellingen is deelname aan 
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk 12 
september te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang BBQ: 18.00 uur > entree: 22,50 
(inclusief BBQ) | aanvang Black Solid: 21.00 uur 
> entree: 6,00 euro (exclusief BBQ) | reserveren: 
www.gryphus.nl

Ingezonden brief

OPROEP/MEDEDELING!

Bij deze doe ik een oproep/mededeling aan de 
mensen in het dorp die zich ergens aan ergeren 
of storen.

LOS HET PROBLEEM OP DOOR TE PRATEN 
MET ELKAAR NIET DOOR ZELF ACTIE TE 
ONDERNEMEN!

Ik ben op zoek naar de persoon(en) die 
het nodig vond om in de avond/nacht van 
1 augustus op 2 augustus bij ons langs te 
komen en het nodig vond om een domme 
maar vooral een bizarre actie (wat schrijf ik een 
BELACHELIJKE actie) uit te voeren!!!

Hoe oud zijn WE??? Als je ergens een probleem 
mee hebt, kom dan aan de deur maar helaas 
had deze persoon(en) het lef niet! HEEL 
JAMMER.

DUS IK HOOP DAT DE PERSOON DIT LEEST 
EN BEGRIJPT WAT IK BEDOEL EN ALSNOG 
BIJ ONS DE UITLEG KOMT GEVEN VAN ZIJN 
BIZARRE ACTIE.

Want dit is echt te gek wat er is gebeurd! EN  
HET KAN NIET!!!

Dus ben jij diegene die weet wat ik bedoel dan 
hoop ik jou snel aan mijn deur te zien met een 
verklaring!!

En durf je dat niet wat ik verwacht: TIP voor de 
volgende keer: laat dit soort acties!  En LOS op 
zoals het hoort!!!!!

Carla de Wijse

Website
Dorpsblad Globaal

www.dorpsbladglobaal.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

of bel 06-10506988. Voor 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                   

 
 

 

Diverse vaste planten

Karin Martens - 06-25523444
Voortweg 11 - 5826 AG - Groeningen

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop

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

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

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het Formule 1 Circus begint aan de tweede helft 
en de ruststand ziet er goed uit voor Max. Maar ja, 
een ruststand is nog geen eindstand. Er kan nog 
van alles gebeuren, de band is tenslotte rond. 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 nog steeds op onze Max. En U?
 zondag 28 augustus: GP BELGIË (15.00 uur)
 zondag 4 september: GP NEDERLAND  
 (15.00 uur)
 zondag 11 september: GP ITALIË (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl
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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

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

 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 























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
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.......... 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 

Warme Bakker Degen
Reclame: 29 augustus t/m 3 september
  ¾ Appel nougatine karamel  € 10,60
  Tarwe rogge zonnebrood € 3,05
  Wit tarwe pistoletje € 0,35

Reclame: 5 t/m 12 september
  ¾ Joegoslavische kersenvlaai € 10,60
	  Volkorenbrood € 2,60
  Appelflap € 1,40

Irenestraat 2  Overloon
Tel.: 0478-641214 
E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl   
Webshop:bakkerijdegen.nl

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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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 (geen spoed) 
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
0900-0904 Brandweer (geen spoed)
0485-845000 Maasziekenhuis Pantein
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte

24
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www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

 

Ideaal voor kleine 
reparaties, Nu potjes van 

250 ml verkrijgbaar!! 

 

 
 
 


