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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 27 september 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl
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Ceremonie en onthulling informatiebord in 
Vierlingsbeek

Indrukwekkend eerbetoon 
voor bemanning neergestorte 
bommenwerper WOII

Het was een ceremonie met een lach en 
een traan. Zeker voor de familieleden van 
de bemanning van de op 5 november 1943 
op de hoek Warmeerweg/ Sleijbergweg in 
Vierlingsbeek neergehaalde Amerikaanse 
bommenwerper B-17G Flying Fortress was 
het zaterdagmiddag 10 september een bijeen-
komst om nooit te vergeten. Een onvergetelijke 
en ook onverwachte reis. Want ze hadden nooit 
gedacht dat ze de crashplek van hun bloedver-
wanten ooit zouden bezoeken.
Door Ron Koenen

Werkgroeplid Leo Janssen aan het woord tijdens 
de ceremonie.

Ze waren met bijna dertig personen, via verschil-
lende vluchten, overgekomen vanuit de Verenigde 
Staten en Zuid-Korea. Op verzoek en uitnodi-
ging van de werkgroep Bej de Watermeule, die 
zich jarenlang inzette om steeds meer informatie 
over het neerstorten van het Amerikaanse vliegtuig 
te achterhalen en de tienkoppige bemanning, 
de oudste was 27 jaar, te eren met een informa-
tiebord, waarop onder meer getuigenverslagen, 
technische verslagen over de toedracht, foto’s en 
tekeningen te zien zijn.
Met de officiële onthulling van het bord deed 
de werkgroep tevens een belofte aan een van 
de leden van de werkgroep, Piet Kaanen, een 
van de ooggetuigen van de crash, gestalte. 
Kaanen was zaterdag tijdens de ceremonie in de 
WOII-stijl aangeklede loods van R&R van Rens 
Boomkwekerijen aan de Sleijbergweg een van de 
vele sprekers.

Hij vertelde tot in detail over hoe hij als jongetje het 
vliegtuig over zag komen en met een dreunende 
klap neer zag komen aan de overkant van de weg 
bij de watermolen. “Voor mij is met de onthulling 
de cirkel rond. Nog altijd heb ik diepe bewonde-
ring en respect voor die Amerikaanse soldaten die 
hun vaderland verlieten om ons in Nederland te 
bevrijden. Het is erg bijzonder om nabestaanden 
van hen hier in Vierlingsbeek te mogen begroeten. 
Zij bedanken ons, maar eigenlijk moeten we hen 
natuurlijk bedanken. Want hun dierbaren hebben 
voor onze vrijheid gevochten.”

De bemanningsleden overleefden de crash. Ze 
wisten, voordat de bommenwerper op de grond 
knalde, alle tien voortijdig het vliegtuig te verlaten. 
Een van hen wist te ontsnappen. De negen 
anderen werden direct door de Duitsers gear-
resteerd en naar gevangenkampen in het oosten 
van Duitsland gebracht. Ze hebben de Tweede 
Wereldoorlog allemaal overleefd. Een van hen, 
piloot John Booker, leeft zelfs nog.  
Hij is nu 102 jaar.  
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Van de Redactie:

Het was een indrukwekkende gebeurtenis.
De onthulling van het informatiebord crash 
bommenwerper B-17 G Flying Fortress uit WOII.

De leden van de werkgroep Bej de Watermeule 
verdienen een groot compliment. Vanuit de 
Amerikaanse ambassade werd dit ook erg op prijs 
gesteld, en de werkgroep ontving voor hun ijver 
en inzet daarom een gouden waarderingsmedaille.
Zonder hun lange intensieve speurtocht naar 
familieleden en de zorgvuldige voorbereidingen 
voor deze ceremonie zou deze bijzondere bijeen-
komst niet hebben plaatsgevonden. En, ze blijven 
doorgaan met hun zoektocht zoals u verderop in 
deze Globaal kunt lezen...

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.

21 sept KBO: Excursie bierbrouwerij
28 sept Zonnebloem: Gezellige middag
1 okt KBO: Dag van de ouderen
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 okt VOVG: Lezing “Borsten en zo”
7 okt Gryphus: cabaret;
 Kin Schuddeboom
 zaal open: 20.30 uur
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
16 okt Herdenking evacuatie bij de Kapel  
 op de Weerd; aanvang 15.00 uur
16 okt Groenings Koor: Concert Groenings Koor 
 en het Kemmerekoor (Geijsteren)  
 bij Knillus in Vortum Mullem
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 & Oude Schoenendoos: Tentoonstelling  
20 nov met foto's van het begin tot nu
26 nov Zonnebloem: sinterklaasmiddag
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 Goede Doelen
1 april
10 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2023
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

22 sept Restafval
29 sept GFT groenbak / Plasticafval
1 okt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
6 okt GFT groenbak
13 okt GFT groenbak / Plasticafval
15 okt Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
20 okt Restafval / GFT groenbak
27 okt GFT groenbak / Plasticafval
29 okt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914

Die anekdote en tal van andere verhalen over 
de crash kwamen tot in detail aan bod tijdens 
de bijeenkomst, die vervolgens buiten werd 
afgesloten met fly-by van piloot Ralph Aarts in 
een Spitfire als eerbetoon aan de toenmalige 
bemanning (en alle andere bevrijders van toen).

De onthulling van het informatiebord.

Na afloop van de ceremonie werd na een korte 
wandeling onder muzikale begeleiding van 
doedelzakspelers het informatiebord onthuld 
nabij de crashplek. Maar niet nadat twee familie-
leden van Wilson Park Todd, een van de andere 
bemanningsleden, twee Amerikaanse profmu-
zikanten, het Amerikaanse volkslied vertolkten, 
een delegatie van harmonie De Herleving het 
Wilhelmus en het Vierlingsbeeks volkslied ten 
gehore bracht en De Herleving-lid Luc Broeren de 
Last Post blies. 

Dit opnieuw onder toeziend oog van hoogwaardig-
heidsbekleders van de NAVO en de Amerikaanse 
ambassade, leden van het college van B en W van 
de gemeente Land van Cuijk en ruim 150 andere 
belangstellenden. De crashplek, die was gemar-
keerd met de vlaggen van de NAVO, Verenigde 
Staten, Vierlingsbeek en Nederland, werd vervol-
gens door een groot aantal familieleden bezocht.

Familieleden op de crashplek van de bommenwerper. 

De werkgroepleden Piet Kaanen en Tonnie Ebben 
toosten na afloop van de onthulling.

Dat het werk van de leden van werkgroep wordt 
gewaardeerd, bleek niet alleen uit het feit dat alle 
Amerikaanse bezoekers ze uitvoerig bedankten 
voor hun ijver en inzet. Van de vertegenwoor-
diger van de Amerikaanse ambassade ontvingen 
ze tevens een gouden waarderingsmedaille.  "Het 
was een fantastische dag, ook voor ons”, zo keek 
Leo Janssen na afloop terug op de dag waar hij 
samen met de andere werkgroep-leden jarenlang 
naartoe had gewerkt.

Lang stilzitten doen ze echter niet. De werkgroep 
wil in april 2023 aan De Lijnbraak (bij Timmermans 
aan de Overloonseweg) een informatiebord 
onthullen over een daar neergestort Canadees 
toestel, een Halifax (DT808) van het 405 squadron, 
met zeven bemanningsleden aan boord. Vijf 
van hen overleefden de crash niet. De eerste 
contacten met enkele familieleden van die bevrij-
ders zijn alweer gelegd.
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Ook in de maand september bidden we nog 
een keer het ROZENHOEDJE en wel op 
DINSDAG 27 SEPTEMBER om 19.00 uur in de 
MARIAKAPEL onder  de toren.
We willen Maria vragen om hulp en steun in 
deze moeilijke tijd, voor onze zieke medemens
en onze eigen intenties.
Wij hopen U te mogen verwelkomen!

Liturgiegroep
VIERLINGSBEEK  /  MAASHEES

Hallo allemaal,

Wij zijn de kinderen van 
de onderbouw op basis-
school Laurentiushof. Elke 
dag spelen wij buiten. We 
hebben hier een mooie 
speelplaats voor waar we 
heerlijk kunnen spelen!

Het is fijn als de speel-
plaats er mooi uit blijft 
zien, daarom zijn wij op 
zoek naar mensen die de speelplaats met ons willen 
onderhouden : vegen, onkruid wieden, snoeien, 
plantjes poten en zo. Als jullie komen als wij op 
school zijn helpen we graag een handje mee. Wie 
heeft er een keer in de twee weken een uurtje tijd?

Vind je dit leuk om te doen en heb je tijd op 
werkdagen tussen 8:30-14:00 laat dit dan weten 
aan juffrouw Moniek  
(m.theunissen@skov-onderwijs.nl).

Groetjes de kinderen van Laurentiushof

Bezoek aan de St. Jan.

De kathedrale basiliek van St. Jan in ’s-Hertogen-
bosch bestaat 800 jaar. Ter gelegenheid hiervan 
zijn er het hele jaar door activiteiten in Den Bosch.
Op zondag 4 september was er om 11.00 uur 
een pontificale eucharistieviering, speciaal voor 
parochianen uit het hele bisdom. Vanuit de deel-
parochies Vierlingsbeek/Groeningen en Maashees 

waren we met 18 personen vertegenwoordigd, de 
enigen uit de Parochie Maria Moeder van de Kerk. 

Bisschop Gerard de Kort van ons bisdom ging, 
geassisteerd door zijn hulpbisschop en meerdere 
priesters en acolieten, voor in de plechtige viering 
die druk bezocht was. Na de mooie viering, opge-
luisterd door de Schola Cantorum van de St. Jan 
met ook samenzang, waren we te gast in de tuin 
van het St.-Janscentrum. Onder een stralende zon 
werden we hier getrakteerd op een kop koffie met 
uiteraard een heerlijke Bossche bol. Daarna ging 
iedereen, een mooie ervaring rijker, richting Oost 
Brabant.

KIENDATA KBO
Op 23 september en 7 oktober kan men weer 
kienen in gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

BEZOEK BIERBROUWERIJ
Op woensdag 21 september brengen we een 
bezoek aan de Bierbrouwerij van Wouter Leurs.
We krijgen een rondleiding en Wouter vertelt over 
de geheimen van het Bierbrouwen.

DAG VAN DE OUDEREN
Zaterdag 1 oktober is de dag van de ouderen.
Deze is ook dit jaar in de stijl van een Tirolerfest na 
een geslaagde versie van vorig jaar.
De voorbereidingen zijn in volle gang en we gaan 
er een mooi feestje van maken.

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



5

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 10.45 – 11.30 uur 
 (Gewijzigde tijd) 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

FIETSMIDDAG KBO
Met 30 personen vertrokken de leden van de 
KBO, voorzien van een veiligheidshesje, om 13.00 
uur voor een mooie fietstocht. De weergoden 
waren ons goedgezind. Via achteraf weggetjes en 
steegjes ging de route naar Oploo. Bij de Speultuin 
was er een rustpauze en werd genoten van koffie 
en vlaai in een prachtige omgeving. Bij thuiskomst 
werd 43 km genoteerd. Met een tevreden gevoel 
keerden de deelnemers weer huiswaarts.

Kerst Sing/ Walk Along:  
dubbel zo leuk! 

Deze zinderende zomer is goed en wel op zijn 
einde. En wij kijken al weer uit naar een mooie 
kerst. We hopen dat de gezondheidsgoden ons 
goed gezind zijn dit jaar zodat we zowel een 
wandeling als een programma in de kerk kunnen 
organiseren. 

Op onze vaste avond, 23 december, zal er een 
wandelroute zijn met kleine muziek- en toneelop-
tredens verspreid over de route. De Laurentiuskerk 
wordt het centrale hart. In de grote kerk vindt 

een kort programma -dat een paar keer herhaald 
wordt- plaats. De route zal 24, 25 en 26 december 
blijven bestaan zonder optredens. 

Iedere jaar zien we weer meer lichtjes verschijnen en 
maken onze dorpsgenoten de route mooi met hun 
creatieve aankleding. We hopen dat iedereen langs de 
route weer flink wil uitpakken. Dit jaar zal er zelfs een 
mooie prijs te winnen zijn voor het best versierde huis. 

De route staat nog niet helemaal vast. Waarschijnlijk 
zal het een 8-vormige route zijn met: Laurentiuskerk, 
Kerkepèdje, linksom naar Spoorstraat, Hoefiezer , 
Burggraaf, paadje naar de Roei, Heihoekscheweg, 
Spoorstraat, Koningspark, via het Koningskerkje, 
Laurentiusstraat, Kreupelstraat, terug naar de 
Laurentiuskerk. 

Bij de Laurentiuskerk willen we graag een gezellig 
kerstmarktje organiseren. We zijn op zoek naar een 
vereniging of club die een eetkraampje wil uitbaten 
voor het goede doel. Je kan bijvoorbeeld denken 
aan de verkoop van wafels, chocolademelk, geroos-
terde kastanjes of andere kerstlekkernijen. De winst 
is voor een goed doel. Dat goede doel mag ook de 
eigen vereniging of club zijn. Belangstelling? Laat het 
ons weten via: kerstsingalong@gmail.com. 

Wij hebben er al weer zin en barsten van de ideeën. 
Wij hopen u ook! 

Graag tot ziens, Marloes, Joke, Christa,  
Diny en Marjolein 

P.S: de Kerst Sing Along is één van de gegadigden 
van de Rabobank Clubsupport. Het extra geld gaan 
we gebruiken voor het versieren van de parken, 
pèdjes en plantsoenen. 

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inkt- en tonercartridges 
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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Groeningse Kermis 2022

Van 2- t/m 4 september was het Kermis in 
Groeningen.
Op vrijdag begonnen om 15.30 uur de eerste 
Kermisbezoekers met toepen. Al snel zat het terras 
van Schietterrein De Lemse Kuul vol met mensen 
uit Groeningen én omgeving die een kaartje legde 
of een ander gezelschapsspel speelde. 
Voorheen stond het toepen op maandag op het 
Kermisprogramma. De verplaatsing naar de vrijdag 
is goed bevallen! Ook toen er geen spellen meer 
gespeeld werden bleef het nog lang gezellig.

Op zaterdag stonden de attracties en de vrijwilli-
gers om 15.00 startklaar. Voor de zaterdag werd 
de Kermis goed bezocht: vele kinderen gingen, 
met een knipkaart aan een keycord, de verschil-
lende attracties af. De één was er op gebrand om 
Kermispunten te verzamelen bij bijvoorbeeld het 
eendjes vangen, touwtje trekken of het munten-
schuifautomaat om daarmee iets te kunnen kopen 
in het Kadowinkeltje, anderen lieten een knipje in 
hun kaart zetten om zich uit te leven in de water-
ballen, op de stormbaan of in de ballenbak en weer 
een ander liet zich op de locomotief of in de wagon-
netjes van het treintje rond rijden.
Ouders en andere Kermisbezoekers genoten op 
het terras van een drankje (verzorgd door het 
gilde), een praatje met elkaar en natuurlijk ook van 
het prachtige uitzicht over het kermisterrein en de 
blijde kindergezichtjes daar. Vanaf half 5 werden er 
hamburgers gebakken, dus ook de inwendige mens 
hoefde niks te kort te komen.
Ook op zondag was het weer prachtig weer! Al 
meteen om 14.00 uur stonden er ouders met 
kinderen bij de Kaartjeskassa om een knipkaart te 

kopen en hun kleurplaat in te leveren. Alle kinderen 
die hun kleurplaat inleverde, kregen een attractie-
kaartje. Er waren 3 prijsjes te winnen. De winnaar in 
de leeftijd van 0 t/m 3 jaar was Floor Muselaers, van 
4 t/m 7 Nora Peeters en vanaf 8 jaar kreeg Anouk 
Martens een leuk prijsje. Denise Kersten won de 
like-deel-in actie van FB.

Eén van de KermisWerkGroep-leden had een mooie 
snoepdraaimolen gemaakt die de Snoepkraam 
opsierde. Iedereen mocht raden hoeveel snoepjes 
er in gebruikt waren. Vince Houben zat er het dichtst 
bij met 560 snoepjes. Hij heeft de snoepdraaimolen 
gekregen.
Rond half 5 was er de trekking van de Kermisloterij: 
zo’n 100 prijzen, allemaal beschikbaar gesteld 
door ondernemers uit Groeningen, Vierlingsbeek 
en omgeving, werden verloot. Ook langs deze weg 
willen we alle sponsoren én iedereen die lootjes 
gekocht heeft bedanken voor hun steun aan de 
Groeningse Kermis! En aan iedereen die iets 
gewonnen heeft: veel plezier met jullie prijs!
De Kermis werd op zondag zeer goed bezocht. 
Velen wisten de weg naar het Schietterrein te 
vinden. We kijken terug op een prachtige Kermis! 
Vol energie en enthousiasme kijken wij uit naar 
Groeningse Kermis 2023 en we hopen jullie daar 
(weer) te zien, als bezoeker maar zeker ook als vrij-
williger  

De Kermis is dan van vrijdag 1- t/m zondag 3 
september.

Tot dan!

KermisWerkGroep Groeningen, Anita, Anita, 
Daniëlle, Harm, Jill, Maike, Moniek, Sandra 
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In ons archief staat onderstaanmde foto van de 
Vierlingsbeekse Harmonie in vroegere uniformen.

Verschillende leden lijken herkenbaar alleen al aan 
het silhouet.
Wie weet waar deze foto werd gemaakt, wanneer 
en wie staan er op ?
Mail uw informatie aan: 
info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl

“SamenSOEPEN” in 
Vitaliteitscentrum Brabant

Op vrijdagmiddag 30 september bent u van 
harte uitgenodigd voor een eetmoment in het 
Vitaliteitscentrum Brabant. In samenwerking met 
Sociom en Mooiland en een geweldige onder-
steuning door eigen inwoners wordt een lekker 
versbereide soep geserveerd. De soep zal bereid 
worden door niemand minder dan Sjaak Kessels, 
die heeft bewezen wel te weten wat lekker is! Het 
concept is dat iedereen met zijn eigen soepkop en 
lepel naar het vitaliteitscentrum komt.
Iedereen is welkom om aan te schuiven en er zijn 
geen onkosten aan deelname verbonden. Wij zien 
u graag tussen 16.00-18.00 uur. Dit moment valt 
in de week tegen eenzaamheid dus mocht u nog 
iemand kennen die u ook graag aan tafel hebt, 
neem deze inwoner in de arm mee. 
Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel 
gewaardeerd met betrekking tot de inkoop van de 
ingrediënten. Aanmelden kan door een mailtje te 
(laten) sturen naar vcbrabant@gmail.com

Tot gauw!

Wanneer: Vrijdagmiddag 30 september 2022  
  van 16h tot 18h
Waar:  Vitaliteitscentrum Brabant
Doel:  Een lekker soepje eten en  
  elkaar op een laagdrempelige  
  manier ontmoeten.
Kosten:  €0
Voor wie: Voor iedereen.

Op zondag 11 september was het  
nationale Ziekendag 

Voor deze gelegenheid kregen onze gasten een 
mooie Anthurium met een prachtig gedichtje.

Een leuke attentie waar iedereen blij van werd 
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen
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VOVG Najaar en
RABO Club Support 2022

Het najaar is begonnen en wij starten na de 
ledenvergadering van donderdag met het reste-
rende programma voor 2022. Als 1e zal op 
dinsdag 4 oktober Marion Reefs bij ons te gast 
zijn. Marion zal een lezing geven met een titel die 
voor zich spreekt: ‘Borsten en zo’. Je kunt je nog 
tot 27 september middels het opgavenformulier 
inschrijven voor de lezing. Dus meld je aan, want 
het belooft een interessante avond te worden. 

Zoals we al eerder aankondigden is de sponso-
ractie ‘Rabo ClubSupport’ van de Rabobank van 
start gegaan. Een mooi gebaar van de Rabobank 
om de kas van lokale clubs en verenigingen te 
spekken. Natuurlijk doet onze vereniging ook 
weer mee. Dus ben je lid van de Rabobank, dan 
kun je t/m 27 september online stemmen op 3 
van je favoriete verenigingen. Door te stemmen 
bepalen de leden van de Rabobank de hoogte van 
het bedrag dat elk van de deelnemende vereni-
gingen krijgt. Bovendien mag je op 3 verenigingen 
stemmen. Dus ben je lid van de Rabobank, ga dan 
naar https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 
en geef je stem aan de VOVG.

Alvast hartelijk bedankt.
Het bestuur

Al 45 jaar een gezicht van  
het bedrijf

Het was de zomer van 1977. PLUS Verbeeten, 
indertijd nog 4=6 Verbeeten ging de uitdaging 
aan om in Overloon een nieuwe winkel te 
starten. Natuurlijk moesten er toen nieuwe 
medewerkers aangetrokken worden. Lia Rijnen, 
die is begonnen in Vierlingsbeek, was er een 
van en tot op de dag van vandaag draagt ze nog 
steeds haar steentje bij aan de groei en bloei 
van PLUS Verbeeten. Maar, na 45 jaar vindt Lia 
het welletjes en wil ze, samen met haar man 
Joop Koenen, gaan genieten van de jaren die 
hen nog gegeven zijn. Daar waar ze in dienst 
trad op 1 oktober 1977, zal ze haar laatste dag 
bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek gaan vieren 
op 30 september aanstaande.

Het zou gezellig zijn als de klanten die dat leuk 
vinden haar even een handje komen geven en 
wellicht ondertussen kunnen genieten van een 
kopje koffie met iets lekkers erbij. Lia is aanwezig 
van 10.00 tot 12:00 en van 13.00 tot 15.00 uur. 
Graag tot dan!

Jan, Koen en Jolien. 

Ingezonden artikel

Ouders van Vierlingsbeek en 
omstreken

Uw zoon ook op woensdagavond 24 augustus 
naar de kermis geweest in Overloon?

En dacht hij leuk te wezen, en nam een tuinstoel 
mee van De Boompjes Overloon.

En ach ja, dat gesleep is genoeg geweest, ik 
gooi hem hier over ‘t viaduct.

En daar ligt die stoel dan… midden op de A73.

Ik heb die nacht de stoel niet kunnen ontwijken, 
en naast heel veel schrik een schadepost van 
duizenden euro’s aan mijn auto!!

Vraag uw zoon zich alsnog te melden, en regel 
‘t met uw verzekering.

May Perenboom, tel 0629118420
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Herdenking van de evacuatie bij 
de kapel op de Weerd

De jaarlijkse herdenking van de evacuatie is op 
zondag 16 oktober om 15.00 uur bij de kapel 
op de Weerd in Maashees. 

Op de plek van de kapel verbleven in 1944 vele 
mensen van Maashees, Vierlingsbeek en omlig-
gende dorpen nadat ze door de strijdende 
partijen uit hun huizen verdreven waren.

De bevolking leefde in die dagen in het bos op 
de Weerd in schuilkelders gemaakt van takken 
en stro. De burgers moesten aanzien hoe de 
nazi’s ongeveer zestig huizen in brand staken.

Na de oorlog werd op deze plek een kapel 
gebouwd uit dankbaarheid dat er tijdens de 
evacuatie geen ongevallen zijn gebeurd.

YOGALES VOOR OUDEREN IN 
VIERLINGSBEEK

Binnen de gemeente Land van Cuijk verzorgt de 
Stichting Welzijn Ouderen een aantal activiteiten. 
Zo vindt er in Vierlingsbeek o.a. ook yogales plaats 
voor mensen vanaf 55 jaar. Wij zijn op zoek naar 
mensen die ons groepje gaan aanvullen. De lessen 
worden gegeven in het Joffershof op dinsdag-
middag van 16.45 – 17.45 u. 

Yoga betekent je verbinden met jezelf. 

Hoe verzorg je je huid na de 
zomer?

De zomer loopt ten einde, de meeste mensen 
zijn weer terug van vakantie en de scholen zijn 
weer begonnen. De zon heeft zich volop laten 
zien en we hebben een lekker zomers kleurtje op 
ons gezicht.
Hoe verzorg je je huid nu het beste na de zomer?
Door zon, zee, airconditioning en andere invloeden 
loopt het vochtpeil in de huidcellen terug. 
Het is de hoogste tijd om je huid even extra 
aandacht te geven. 
Na de zomer heeft de huid behoefte aan een 
herstellende en hydraterende behandeling. Het is 
belangrijk om je te richten op het huidherstel en 
het herstellen van de vochtbalans in de huid.

Voordat je producten gaat gebruiken is het 
belangrijk om je huid eerst goed te reinigen. Om 
de huid te beschermen tegen de zon wordt de 
hoornlaag (de bovenste laag van de huid waar 
zich de dode huidcellen bevinden) dikker. Door 
het gebruik van een scrub of peeling kun je de 
huid weer schoon en fris maken.

Om je vochtbalans weer op pijl te brengen kun je 
het beste producten toe passen die ingrediënten 
bevatten zoals hyaluronzuur. 
Hyaluronzuur kan namelijk tot 1000 (!) keer het 
eigen gewicht in vocht vasthouden en maakt als 
het ware sponsjes van de huidcellen. Doordat de 
huidcellen het verloren vocht weer terug krijgen, 
worden vochtlijntjes van binnenuit gladgestreken 
en ziet de huid er gladder en glanzender uit.
Hierdoor voelt je huid direct weer zacht aan.
Drink daarnaast ook minimaal 2 liter water, dit 
hydrateert de huid ook direct!

En als laatste; blijf een crème met UV-filter 
gebruiken! Ook als de zon niet schijnt is het 
belangrijk om de juiste crème met UV-filter te 
gebruiken. Er is namelijk altijd UV-A in de lucht 
en die zorgt nu juist voor het verouderen van 
de huid.

Wil jij graag meer advies over de verzorging van 
jouw huid na de zomer?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Groet Fiona Willems

Schoonheidssalon at Home

Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek

www.schoonheidssalonathome.nl

06-46428052
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In het uurtje yogales komt het bovenstaande aan 
bod. Bewegingen en houding worden gecom-
bineerd met de ademhaling(-stechnieken) en 
opgevolgd door ontspanning en aandacht voor wat 
er gebeurt in je lichaam. 

Soepel hoeft je niet te zijn om aan yoga te doen en 
ook lichamelijke beperkingen zijn geen reden om 
niet aan yoga te kunnen doen. Iedereen bepaalt 
zelf wat hij/zij kan en waar zijn of haar grens ligt! 
En bijvoorbeeld ook of je grenzen wel of niet wilt 
verleggen. Aandacht voor het leren stilleggen van 
onze gedachtes (onze geest) is een oefening om 
het lichaam helemaal tot rust te laten komen. Elke 
yogales eindigt daarom met een ontspanning van 
een kwartier.

Yoga is doen is een geschenk voor je lichaam!

Ben je geïnteresseerd en wil je graag uitproberen of 
yoga iets voor jou is, neem dan voor meer informatie 
contact op met yogadocente Camilla Brouwer 06 
12947139. De lessen worden gesubsidieerd door de 
gemeente en kosten daarom weinig.

Najaarsronde Herhaalprik tegen corona 
start 19 september

Vanaf 19 september start de najaarsronde van 
de herhaalprik tegen corona. In het najaar kan 
het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de 
herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het 

coronavirus kan worden afgeremd. De herhaal-
prik tegen corona kan beschermen tegen ernstige 
ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg 
van corona, helpen voorkomen dat de zorg het te 
druk krijgt en helpen om onder andere bedrijven, 
horeca en (sport)-scholen open te houden doordat 
minder mensen ziek worden.

Volgorde van uitnodigen – Vanaf 13 september 
ontvangen mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging 
van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar 
die jaarlijks voor de griepprik worden uitgenodigd, 
krijgen vanaf begin oktober de uitnodiging voor de 
herhaalprik van hun huisarts. Zorgmedewerkers 
met patiënten- en/of cliëntencontact worden 
gelijktijdig uitgenodigd door hun werkgever. Hierna 
kan iedereen die dat wil van 12 jaar en ouder op 
afspraak een herhaalprik halen. De eerste prikken 
worden vanaf 19 september 2022 bij de GGD 
gezet.

Vaccinatielocaties GGD Hart voor Brabant 
- GGD Hart voor Brabant is de uitvoeringsorga-
nisatie en zet de vaccinaties. In onze regio is de 
herhaalprik beschikbaar op de locatie Cuijk, Deze 
locatie is vanaf 19 september alleen op afspraak 
open. Afspraken kunnen 7 dagen per week 
worden gepland.

Informatiebijeenkomst 
Persoonsgebonden budget 

Woensdag 28 september van 19.30-21.30 uur.
Locatie: MFA de Valuwe, de Valuwe 1 in Cuijk

Op woensdagavond 28 september organi-
seert het Mantelzorg- & vrijwilligersplein 
een informatiebijeenkomst over het 
Persoonsgebonden budget (PGB) voor 
mensen die voor de keuze staan hoe ze hun 
zorg of ondersteuning gaan regelen: met 
een PGB of juist niet, dus voor mogelijke 
budgethouders.

Het PGB is een budget waarmee men zelf zorg-
verleners in kan huren voor de zorg die iemand 
nodig heeft. Mensen met een PGB ontvangen 
hun budget, afhankelijk van hun zorgvraag, uit 
één van de vier volgende wetten: de Jeugdwet 
(via de gemeente), de Wmo (via de gemeente), 
de Wlz (via het zorgkantoor) en de Zvw (via de 
zorgverzekeraar). 

Hans van der Knijff van Per Saldo geeft deze 
avond voorlichting over:
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• Wat is een PGB en wat zijn de verschillen met 
zorg in natura?

• Is een PGB iets voor jou? Hoe maak je een 
bewuste keuze voor het PGB of zorg in natura, 
of een combinatie van beide?

• Wat komt er allemaal kijken bij het beheren 
van een PGB?

• Waar kun je een PGB aanvragen?
• Waar kun je terecht voor meer informatie, hulp 

en advies?

De bijeenkomst is expliciet bedoeld voor 
mantelzorgers.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kun 
je terecht bij Mantelzorg- en 
Vrijwilligersplein. Telefoon:  
0485-700500 of e-mail:  
mvplein@sociom.nl. Aanmelden 
(verplicht) kan voor 21 september 
via de website www.mvplein.nl.

Inleveren oud papier

Waar lever jij je oud papier en karton in? Lever 
oud papier en karton in bij de inzamelende vereni-
gingen. Je helpt daarmee de verenigingen in het 
Land van Cuijk. Verenigingen zetten zich in voor de 
gescheiden inzameling van oud papier en karton. 
Hiermee ontvangen verenigingen inkomsten uit 
de oud papier inzameling. Deze inkomsten zijn 
erg belangrijk voor de verenigingen. Heb je oud 
papier en karton liggen, breng dit dan weg naar 
een van de inzamelende verenigingen. Kijk voor 
inzamellocaties en tijd op: https://www.gemeente-
landvancuijk.nl/locaties-containers-voor-oud-papier

Inzameling GFT-e vanaf 26 september 
weer wekelijks
Vanaf 26 september halen we de groente-, 
fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e) weer 
wekelijks op. In de wintermaanden legen we de 
GFT-e container eenmaal per twee weken, dit 
gaat in vanaf 1 december.

Tip. Download de Afvalapp 
zo weet je altijd de actuele 
ophaaldagen. Kijk op www.
gemeentelandvancuijk.nl/afvalka-
lender voor de nieuwe kalender.

Brouwerij Leurs presenteert uniek 
Pieterpadbier: bier met passie 
van de chef

Ja, hij heeft een nieuwe passie. 
Wouter Leurs (41) is tegenwoordig, 
naast kok en restauranteigenaar, 
ook een fervent bierbrouwer. Wat 
in de coronaperiode begon als 
een probeersel, is uitgegroeid tot 
een nieuwe onderneming onder 
de naam Brouwerij Leurs. Zijn 
jongste aanwinst is het Pieterbier. 
“Een troebel oranjegeel bier 
met een kruidig karakter en een 
zachte en zoete smaak”, weet 
de Vierlingsbeekse horecaman 
natuurlijk als de beste.

Leurs straalt als hij vertelt over het brouwen van zijn 
bieren. Net zoals hij dat doet als hij heeft over zijn 
restaurant en bed & breakfast (B&B) De Vier Linden, 
lunchroom Bij Leurs en, natuurlijk, want dat komt 
op de eerste plaats, zijn gezin met vrouw en vier 
kinderen. Samen met zijn echtgenote Yvonne (34) 
runt hij zowel het zakelijke als het privédeel van hun 
leven. “Gelukkig heb ik Yvonne aan mijn zijde, want 
zij is minder impulsief dan ik ben. Als ik bijvoorbeeld 
aan het wandelen ben, dan borrelt het in mijn hoofd 
alweer van de nieuwe ideeën. Nee, ik kan inderdaad 
niet zo goed stilzitten.”

Even later geeft hij een rondleiding. Want er is de 
laatste jaren veel aan het pand van De Vier Linden, 
zowel binnen als buiten, veranderd. Het restaurant is 
bijvoorbeeld verplaatst naar de voormalige restau-
rantruimte, waar 62 nieuwe, sfeervolle plekken zijn 
gecreëerd. Tevens fungeert het oude café sinds 
een aantal maanden als woonkamer van de familie 
en in de voormalige zaal, in het achterste gedeelte, 
is ruimte gemaakt voor een groot aantal grotere 
en kleine brouwketels. Tevens wordt het aantal 
B&B-verblijven uitgebreid naar zes. Yvonne en 
Wouter zijn er maar druk mee. “We kijken vooral naar 
wat de markt wil en tegenwoordig ook vooral wat we 
zelf willen”, zegt Yvonne. “In coronatijd zijn we goed 
gaan nadenken over onze toekomst. We waren altijd 
aan het rennen voor ons restaurant. Beiden kwamen 
we toen tot de conclusie dat we, mede ook vanwege 
het tekort aan personeel in de horeca, dingen anders 
wilden doen. Meer rust voor ons zelf en voor het 
gezin. En ja, toen ontdekte Wouter het bierbrouwen.” 
Wouter knikt. “Ja, je moet wat als je je restaurant niet 
open mag maken vanwege corona. En je weet niet 
wat dat virus in de toekomst gaat doen. We hebben 
ons restaurant nu vier dagen open, maken gerechten 
en proeverijen voor mensen thuis, hebben een 
lunchroom en, na een jaar van brouwen, proeven en 
verbeteren, loopt het ook met de verkoop van het 
Leurs Biers prima. En nu presenteren we dus een 
nieuw bier, een heus Pieterpadbier.” 
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Tijdens hun wandeling van Pieterburen naar de 
Sint-Pieterberg verzamelde de brouwer samen met 
biersommelier Jeroen de Bakker van De Wijnbakker 
in Overloon kruiden voor het lekkerste bier, dat ze 
onlangs onder de noemer Pieterbier trots presen-
teerden en momenteel bij zaken aan de route aan 
de horecaman of -vrouw proberen te brengen. 
“Een leuke, nieuwe uitdaging, waar je weer nieuwe 
energie van krijgt. We zijn pas net begonnen, 
maar het bier is al op tientallen vaste plaatsen te 
verkrijgen. Ja, het enthousiasme is groot.”

Foto: Wouter Leurs (links) en Brian Achten poseren 
trots bij 'hun' bieren.

Samen met anderen 
iets doen is leuker 
dan alleen

U bent 55+ en u wilt 
nieuwe uitdagingen in 
het leven. Bridge is voor 
iedereen en meer dan 
een spelletje alleen. Het 

is ook gezellig samenzijn. Daarom is er een nieuw 
project gestart: Denken en Doen. Dit project wordt 
gesubsidieerd door de gemeente en door de 
Bridgebond. Doel van ‘Denken en Doen’, is om op 
een gezellige manier met elkaar actief bezig te zijn. 
U leert het spel bridge op een rustige manier. U 
kunt er vrienden voor het leven aan overhouden.

Het gaat bij ‘Denken en Doen’ niet alleen om het 
leren van het bridgespel. Het is veel belangrijker 
om andere deelnemers te leren kennen. Daarmee 
deelt u dan het bridge, maar ook kunt u bevriend 
raken. Denk aan samen thuis bridgen of op een 
club, of samen gezellig andere dingen doen. Voor 
bridgen hoef je lichamelijk niet erg fit te zijn, dus 
u hebt er plezier van voor de rest van uw leven. 
Een bijkomend voordeel is dat uw hersenen actief 
blijven en hierdoor fit blijven. Dit is een stelling van 
de van teevee bekende neuroloog Erik Scherder.

De cursus vindt plaats in de Driewiek, Jeroen 
Boschstraat 49 te Boxmeer.

Cursusmomenten zijn: woensdagavond of 
vrijdagochtend. 

De kosten zijn 35 euro voor ieder cursusdeel, 
bestaande uit tenminste tien lessen van tweeën-
eenhalf uur. Per jaar worden twee cursusdelen 
gegeven. Het hele project duurt twee jaar.

Contactpersoon en inschrijven bij Gerard van de Ven. 
E-mail adres: gtwvandeven@gmail.com 
Telefoon: 06-26797841

RABOBANK CLUBSUPPORT

Beste mensen van Vierlingsbeek en 
Groeningen,

Als Sinterklaascomité Vierlingsbeek/Groeningen 
organiseren we ieder jaar de intocht van de Sint 
en zijn Pieten en het bezoek aan basisschool 
Laurentiushof.

De Sint en zijn Pieten brengen ook dit jaar 
weer een bezoek aan Vierlingsbeek en 
Groeningen.  Dit jaar is de intocht op zondag 14 
november. We zijn alweer druk bezig met alle 
voorbereidingen. 

Het Sinterklaascomité bestaat uit vrijwilligers 
en voor de organisatie van het een en ander 
zijn we afhankelijk van sponsoring, de jaarlijkse 
huis-aan-huis collecte en vrijwillige bijdragen.

HOE KUNT U ONS HELPEN?
Ook dit jaar kunt u helpen door middel van 
RABOBANK CLUB SUPPORT. Als u lid bent van 
de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen 
ontvangt u een uitnodiging van de Rabobank 
om uw stem uit te brengen. U mag in totaal 3 
stemmen uitbrengen op uw favoriete vereni-
gingen. Elke stem levert daadwerkelijk geld op 
voor de betreffende vereniging. 

Het stemmen gaat digitaal en kan nog tot 27 
september! 

ZOU U OOK AAN ONS WILLEN  
DENKEN? 
Namens alle kinderen van Vierlingsbeek en 
Groeningen danken wij u bij voorbaat heel 
hartelijk voor uw stem!

Sinterklaascomité Vierlingsbeek en Groeningen
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CABARET IN GRYPHUS? LA ME NIE 
LACHE!
Nou, dan zul je van goede huize moeten komen. 
Want na jaren vol melige meiden, dolle duo’s, 
cynische conferenciers, snelle stand-uppers, dames 
met ballen, heren met hersens, vreemde vogels en 
andere prettig gestoorde types trakteren wij je ook 
dit seizoen 2022-2023 weer op een vijftal gevari-
eerde avonden vol prettige buikpijn. Onbedaarlijk 
lachen om prachtige programma’s van Nederlands 
cabarettalent. Oude bekenden en nieuwe gezichten. 
Wedden dat het je niet lukt om nie te lache?

sponsors
Het cabaretprogramma van Gryphus wordt mede 
mogelijk gemaakt door PLUS Verbeeten, Evers 
Installatieburo, Perron 22 – bed & breakfast en meer, 
InternActief – administratieve diensten & manage-
ment advies, Autobedrijf Harm Martens, LekkerBèks 
– dagverse maaltijden & catering, Syntax 
Personeelsdiensten, Van den Boogaard Veerdienst, 
Creemers Glas- Schilder- en Onderhoudswerken, 
Montagebedrijf Bliksemtechniek, Autovakmeester 
Mulders, Colors@Home Siebert, Dutch Dream Cars 

en Autobedrijf Livron. Zij allen houden namelijk van 
een gulle lach!

vrijdag 7 oktober > KIM SCHUDDE-
BOOM > ONGESCHREVEN (try-out)
Kim Schuddeboom gaat haar eerste avond-
vullende stand-up show maken. De inhoud is 
ongefilterd en voor sommige mensen absoluut 
niet herkenbaar, maar dat geeft niet. Uit ervaring 
weet Kim dat je prima kunt functioneren in een 
omgeving waar je de mensen niet begrijpt. En dat 
gunt ze iedereen: waarom zou je proberen anderen 
te begrijpen als je zelf werkelijk geen idee hebt? 
De comedian verzet zich tegen taboes, hokjes-
denken en andere verplichtingen die van onze 
maatschappij een geestelijke eenheidsworstenfa-
briek maakt. Hoe ongemakkelijker het wordt, hoe 
scherper haar grappen.

Kim Schuddeboom (Alkmaar, 1985) heeft een 
bliksemcarrière. Al na een paar jaar spelen 
vindt ze een plek bij het prestigieuze collec-
tief Comedytrain. Kim dubbelt met Ronald 
Goedemondt, Henry van Loon en Jeroen Leenders 
en debuteert in april 2022 op televisie in het 
programma Avondshow Stand-ups. In augustus 
schittert Schuddeboom op Lowlands.

www.facebook.com/kim.schuddeboom.33
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

De vier jaargetijden

Als de herfst komt zal ik de zomer missen
de lange dagen, de ondergaande zon,
de zwoele nachten,
een tuin vol kleurrijke bloemen,
het strand de warme zon.

Als de winter komt zal ik de herfst missen
de najaarsstormen, het vallend blad
de bossen met hun schitterende herfstkleuren
de maan die door de kale bomen
naar je lacht.

Als de lente komt zal ik de winter missen
de vrieskou, de sneeuwvlokken voor m’n raam
de wolle wanten, dikke jassen
de warme gezelligheid
rond kerst en het nieuwe jaar.

Als de zomer komt zal ik de lente missen
met z’n ontluikende knoppen,
de bloesem in mei, het prille voorjaarszonnetje
de tulpen en hyacinten
de lammetjes in de wei.

J. Schelbergen-Peeters
     (uit de bundel: licht en schaduw)
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vijf op een rij
1> vrijdag 7 oktober > Kim Schuddeboom > 
Ongeschreven (try-out)
2> vrijdag 4 november > Thjum Arts > Tijdloos 
Genot (try-out)
3> vrijdag 9 december > Marlon Kicken > 
Draadloos (try-out)
4> vrijdag 13 januari > Kees van Amstel > 
Vluchtweg Altijd Vrijhouden
5> vrijdag 10 maart > Jeroens Clan > Korte Metten 
(try-out)

kassa!
Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Gryphus 
is geopend vanaf 20.30 uur. Na aanvang van 
de voorstelling is er geen toegang meer tot de 
zaal. Entreekaarten zijn vanaf drie weken voor de 
speeldatum te reserveren via www.gryphus.nl of tele-
fonisch via 0478.630508. Kaarten kosten 12,50 euro.

jonger dan 20?
Val jij in die leeftijdscategorie dan kun je profiteren 
van een geweldig aanbod. Bezoekers die jonger 
zijn dan 20 jaar kunnen een korting van 3,00 euro 
krijgen op de entreeprijs. Toon een geldig legitima-
tiebewijs aan de kassa en doe er je voordeel mee!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

vrijdag 14 oktober > open podium > TA-
LENTENTUIN: SIMON PINGEN + THE 
BÈKDOORS + THE MUDDY GOGGLES

Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater 
of welke kunstvorm dan ook, een podium te 
bieden zich te presenteren. Een open podium om 

precies te zijn: de Talententuin. De dertiende editie 
inmiddels met deze keer in de hoofdrollen: Simon 
Pingen, The Bèkdoors en The Muddy Goggles.

De vaste bezoeker van de Talententuin kent Simon 
Pingen als helft van het duo Simon Pingen & 
Absent Chronicles waarmee hij al eerder in de tuin 
te zien en te horen was. Vanavond laat de singer-
songwriter zijn maatje thuis maar brengt hij wel zijn 
country en popsongs mee. Zoals de op Spotify te 
vinden track Chemicals.

Om maar meteen met de (achter)deur in huis te 
vallen: de tributeband The Bèkdoors laten The 
Doors klinken alsof Jim Morrison, Ray Manzarek, 
Robbie Krieger en John Densmore in je huiskamer 
spelen. Overheerlijke psychedelische bluesrock, 
van de bekende hits tot de zwoelere kant van 
The Lizard King. The Bèkdoors beheersen alles 
tot in de puntjes. Wie goed kijkt herkent enkele 
leden van The Bèk Stones. Maar ook van New 
Generation en Jackson’s Cage.

The Muddy Goggles is in 2018 ontstaan in de 
donkere en dampende muziekmoerassen rond 
Wilbertoord. Een kwartet vol muzikanten met 
een verleden in Galvanized, Alice Dee en Helse 
Jagthonden met maar één missie: rocken! Hard, 
groovend en rauw! Zonder twijfel wordt dit een 
prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
De wereldtoernee van het Formule 1 Circus nadert 
zijn einde. En het is inmiddels niet meer de vraag 
OF maar WANNEER Max de lauwerkrans krijgt 
omgehangen. Wat is die Formule 1 eigenlijk toch 
een saaie sport! ;-)

Ook de laatste Grand Prix races van het seizoen 
zullen (onder voorbehoud) weer op een groot-
beeldscherm worden vertoond. Wij blijven er goed 
voor zitten. En U?
 zondag 2 oktober: GP SINGAPORE  
 (14.00 uur)
 zondag 9 oktober: GP JAPAN  
 (14.00 uur)
 zondag 23 oktober: GP AUSTIN  
 (21.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zaterdag 29 oktober > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: BOCKBIER

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 
0478.632053 | www.gryphus.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

of bel 06-10506988. Voor 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

website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.nl

Dinsdag 6 september ben ik mijn horloge 
verloren, waarschijnlijk bij ons op de oprit of 
groenstrook voor het huis. 

Annie Brakels
Luciastraat 7
Vierlingsbeek. 

Nieuw in Vierlingsbeek 
Musical lessen! 

Zingen, dansen én acteren & 
toewerken naar een leuke show! 

Vanaf 23 september elke 
vrijdagmiddag van 14.30-15.30 
uur in Joffershof. Voor iedereen 

vanaf groep 4 t/m groep 8. 

Kijk voor meer informatie of om je 
op te geven voor een gratis 

proefles op www.musicalkidz.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

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

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

*Vraag naar de voorwaarden.

Profiteer tijdens 
‘oktober woonmaand’ 

van onze mooie kortingsacties!

20% 
KORTING OP 

VLOEREN*
t/m 8-10-2022

20% 
KORTING OP 
GORDIJNEN*

t/m 29-10-2022

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

� adverteren
doet verkopen
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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

 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 























� adverteren
doet verkopen

.......... 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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Warme Bakker Degen
Reclame: 26 september t/m 1 oktober
  Kleine pruimenvlaai € 5,60
  Bruin tarwebrood € 2,70
  4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

Reclame: 3 t/m 8 oktober
  Abrikozenvlaai € 9,00
	  Lonse mik € 3,25
  Speculaas uit eigen bakkerij  € 2,70

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl
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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
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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

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

 

Diverse verven en texen: 
• Gratis kleuradvies 
• Direct op de juiste kleur te mengen  
• Groot assortiment tapes, kwasten, 

rollers, kitten etc. 
• GOEDE PRIJS KWALITEIT VERHOUDING 
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