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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 11 oktober 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 19 5 oktober 2022

Hoe wil jij wonen?
Peiling woonbehoefte

Waarschijnlijk weet je dat er in Nederland 
een tekort is aan woonruimte. Dus ook in 
Vierlingsbeek-Groeningen. Daarbij spelen de zorg-
wekkende demografische cijfers ook een rol in 
Vierlingsbeek-Groeningen. 

Ombuigen
Om het tij te keren en de diverse uitdagingen 
waar we als dorpen voor staan te onderzoeken en 
aan te pakken, zijn er onder de werknaam VIVA 
diverse werkgroepen opgezet. Hiermee willen we 
zoveel mogelijk mensen uit diverse domeinen bij 
elkaar krijgen. Daarbij willen we inwoners van ons 
dorp overtuigen van de noodzaak dat er iets moet 
gebeuren om de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
omstreken te garanderen voor nu en de toekomst. 
Dat onder het motto ‘van krimp naar groei’. 

Plannen
De wens is om als VIVA een dorpsplan gefaseerd 
te ontwikkelen, waarbij onder andere wordt 
ingezet op het onderdeel wonen. Dit omdat wonen 
een belangrijke voorwaarde is om Vierlingsbeek-
Groeningen vitaal en toekomstbestendig te 
houden. 

Over de werkgroep
In de werkgroep wonen zitten kenners van de 
woningmarkt (afgevaardigden woningcorporatie, 
makelaars, projectontwikkelaar) en (toekomstige) 
inwoners van Vierlingsbeek-Groeningen in diverse 

leeftijdscategorieën. De werkgroep heeft als doel om 
de ontwikkeling van woonruimte in Vierlingsbeek-
Groeningen te versnellen. We maken hierin goede 
stappen. In overleg met de gemeente, investeerders 
en inwoners ontwikkelen we concrete en realistische 
plannen die binnen afzienbare tijd gestart kunnen 
worden. Natuurlijk hebben trajecten van plan- en 
bouwontwikkeling hun tijd nodig, maar we hebben 
echt goede hoop dat we vaart kunnen maken.

Wat wil jij?
De vraag die nu bij de werkgroep leeft is: “Aan 
welke woonruimte is behoefte?”. Om die vraag te 
beantwoorden is het belangrijk dat zo veel mogelijk 
mensen hun woonwensen delen. We horen graag 
ieders persoonlijke kijk hierop, van jong tot oud, 
woningbezitter of niet, huurder of koper, inwoner 
van Vierlingsbeek-Groeningen of elders. Hoe meer 
mensen deelnemen aan de enquête, hoe beter! 

Aan de slag
Vul de enquête in en stuur hem ook gerust door naar 
anderen door de link te delen. Je kan deelnemen aan 
de enquête door onderstaande QR-code te scannen. 
Ook via de website vierlingsbeek-groeningen.nl kan 
je de enquête invullen. Mocht het op deze manieren 
niet lukken om de enquête in te vullen, dan kunnen 
we de enquête ook naar je mailen. Mocht je de 
vragenlijst per mail willen ontvangen, stuur dan een 
mail naar woonbehoefte@hotmail.com.  
Ook andere vragen 
of opmerkingen 
naar aanleiding van 
deze enquête kan je 
verzenden naar dit 
mailadres. Als je wil 
mag je de leden van de 
VIVA woongroep ook 
persoonlijk om meer 
informatie vragen. 

Leden van de groep zijn onder andere Jet 
Verbeeten, Roy Moeskops, Noah Baltussen, Milou 
van den Boogaard, Cas Jost en Koen Verstegen. 
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Van de Redactie:

Het is goed merkbaar dat de dagen korter 
worden. De warme zomermaanden zijn nu 
echt voorbij en de meesten van ons hebben 
de kachel inmiddels weer aangezet. Met de 
huidige gasprijzen is het voor veel gezinnen 
met een variabel of nieuw contract een hele 
sport om deze kosten in de hand te houden en 
wordt het steeds moeilijker om op de stook-
kosten te kunnen bezuinigen. Een extra trui of 
vest aantrekken, een extra elektrisch kacheltje, 
korter douchen, de airco ook als verwarming 
gebruiken: dit zijn enkele voorbeelden van hoe 
creatief we kunnen zijn om de gasrekening 
enigszins onder controle te houden.

De regering heeft wel plannen om de burgers 
te helpen, maar hoe die plannen er daadwerke-
lijk uit zien, is voor de meesten van ons nog niet 
duidelijk. Laten we hopen op een zachte winter, 
zodat we met z’n allen ook minder hard hoeven 
te stoken om onze huizen warm te houden.

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.

7 okt Gryphus: cabaret; Kim Schuddeboom;  
 Ongeschreven (try-out);  
 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
14 okt Gryphus: open podium; Talententuin:  
 Simon Pingen + The Bèkdoors +  
 Muddy Goggles; zaal open: 20.30 uur
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;
 aanvang: 14:00 uur
19 okt KBO: Kermismuseum Vortum/  
 Museum Tonny Ebben Groeningen
27 okt VOVG: Bezoek aan MFA Knillus
29 okt Gryphus: Bierproeverij; De Pruuverij:  
 Bockbieravond; aanvang: 19.00 uur
30 okt Harmonie de Herleving:  
 uitwisselingsconcert met de fanfare  
 van Vortum-Mullem;
 aanvang: 14:00 uur in Vortum
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 nov Gryphus: cabaret; Thjum Arts; Tijdloos  
 Genot (try-out); zaal open: 20.30 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
20 nov Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 optreden zorgcentrum Aldenhorst Mill
26 nov Zonnebloem: sinterklaasmiddag
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
 Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
7 dec VOVG: Eindejaarsviering
9 dec Gryphus: cabaret;
 Marlon Kicken; Draadloos (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
12 dec Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
23 dec Kerst Sing Walk Along

2023

13 jan Gryphus: cabaret; Kees van Amstel;  
 Vluchtweg Altijd Vrijhouden;
 zaal open: 20.30 uur
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10 mrt Gryphus: cabaret; Jeroens Clan;  
 Korte Metten (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
18 mrt Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Deelname Sing Challenge Sevenum
27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m Goede Doelen
1 april
13 apr DES: Jaarlijkse bloemenactie
13 mei GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wèt’t 
 Vierlingsbeek-Groeningen
3 juni Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Deelname Amusing Hengelo
10 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2023
1 juli Zanggroep EvergreenVierlingsbeek:  
 zangfestijn "ZEVmeeZING"
9 juli Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Seizoensafsluiting Central Park Vierlingsbeek

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

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 GFT groenbak / Restafval
27 okt GFT groenbak / Plasticafval
29 okt Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
3 nov GFT groenbak
10 nov GFT groenbak / Plasticafval
12 nov Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
17 nov GFT groenbak / Restafval
24 nov GFT groenbak / Plasticafval
26 nov Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196

UITNODIGING!
Datum: 16 oktober
Aanvang: 14.00 uur
Locatie: Knillus (dorpshuis) in Vortum-Mullem
Deelnemende koren: Groenings Koor en 
Kemmerekoor

Het Groenings Koor kent u naar alle waarschijn-
lijkheid al. Ook bij dit optreden staat het koor 
weer onder leiding van dirigent Sjraar Klaassens 
en worden we op de piano begeleid door Frans 
Stegers. We gaan oud en nieuw repertoire 
brengen, maar ook samen met het andere deel-
nemende koor zingen. Het Kemmerekoor uit 
Geysteren kent u wellicht nog niet. Zij zingen 
onder leiding van dirigent Geert Verhallen. Op hun 
website vermelden zij zelf: Het Kemmerekoor is 
springlevend, ambitieus en muzikaal zeer veel-
zijdig. Het repertoire van het Kemmerekoor varieert 
van klassiek en kerkelijk tot musical, pop en folk.

Al voor het coronatijdperk met de verschillende 
lockdowns werd door het Groenings Koor contact 
gelegd met het Kemmerekoor voor een optreden. 
Beide koren hebben deze moeilijke periode 
overleefd en we zijn blij dat het concert nu alsnog 
plaats kan vinden. De kans om veel en diverse 
koormuziek te horen.

Kom dus vooral op 16 oktober naar Vortum-
Mullem. Het belooft een leuke, muzikale en 
gezellige middag te worden.

Clubkampioenschap 
geweerschieten en kruisboog 
wipschieten!

Op zaterdag 17 september vonden bij ons gilde 
het clubkampioenschap ‘geweerschieten’ en het 
clubkampioenschap ‘kruisboog-wipschieten’ 
plaats. Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit 
waaraan alle leden van het gilde mee mogen doen.
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Qua weer zat het die dag niet mee. We hebben alle 
seizoenen die middag voorbij zien komen: flinke 
wind, regen, kou en toch ook nog een zonnetje. 
Maar ondanks het mindere weer hebben we toch de 
wedstrijden kunnen houden en was het een gezellige 
sportieve middag.

Allereerst werd er gestart met de wedstrijd voor club-
kampioen ‘kruisboog wip-schieten’. Hierbij werd 
er in twee klassen geschoten: een A-klasse voor 
geoefende kruisboogschutters en een B-klasse voor 
ongeoefende kruisboogschutters. In de A-klasse 
werd Jac Gerrits 1e en Theo Vervoort werd 2e.. In de 
B-klasse was de overwinning voor Tinie Martens en 
werd Bertie Kuijpers 2e.

Vervolgens startte de wedstrijd voor clubkampioen 
‘geweerschieten’. Deze wedstrijd bestaat uit drie disci-
plines: dames opgelegd, heren opgelegd en vrije hand. 
Bij het onderdeel ‘dames opgelegd’ werd Bertie 
Kuijpers 1e en was de 2e plek voor Carla Martens. Bij 
het onderdeel ‘heren opgelegd’ werd Jos Vloet 1e en 
werd Tinie Martens 2e na een afkampronde met Theo 
Kuijpers en Theo Vervoort. 
Vervolgens was er nog het onderdeel ‘vrije hand’, 
waaraan zowel heren als dames hebben deel-
genomen maar de dames konden de heren niet 
overtreffen. 1e werd Theo Kuijpers en voor de 2e plek 
moest er ook bij dit onderdeel afgekampt worden 
omdat maar liefst 5 schutters hetzelfde aantal punten 

KIENDATA KBO
Op 7 en 21 oktober kan men weer kienen in 
gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden georgani-
seerd door KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Daar 
waar SWOGB staat vermeld, kunnen ook niet-
leden deelnemen aan de activiteit.

hadden. Het afkampen vond plaats tussen Sicco 
Kamminga, Sjors van der Zanden, Tinie Martens, 
Gert-Jan de Wijse en Jac Gerrits. De 2e plek was 
uiteindelijk voor ons jeugdlid Sjors van der Zanden.

Na de wedstrijden was er nog een gezellig 
samenzijn met een heerlijk koud/warm buffet.

Clubkampioenen en reserve-kampioenen: 
Proficiat!

St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen

De club- en reservekampioenen van het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen. 
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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 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 alleengaanden
 1ste zondag van de maand om 14.00 uur  
 in het Joffershof.  
 Info 06-10270603

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

SOCIAAL CULTURELE DAG KBO
Op 14 september vertrokken 18 leden van KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen naar de Sociaal Culturele 
dag te Cuijk. Deze dag was georganiseerd door 
de KBO Kring Land van Cuijk en vond plaats in de 
Schouwburg te Cuijk, die zeer goed gevuld was met 
leden uit diverse afdelingen van de gemeente Land 
van Cuijk.
Noud van Vught, voorzitter van de Kring, opende de 
dag met uitleg over het werk van de Kring en wat zij 
kunnen betekenen voor de afdelingen, zoals KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen.
Ook schetste hij de ontwikkelingen voor senioren 
in het kader van de fusie van de 5 gemeenten. Hoe 
worden de afdelingen financieel ondersteund.  
De regelgeving van diverse gemeenten is divers en 
moet geharmoniseerd worden, wat per 1 januari 
2024 klaar moet zijn.

Na dit openingswoord kregen leden van het BHIC 
(Brabants Historisch Centrum) het woord. Zij gaven 
een uiteenzetting over de geschiedenis van het Land 

van Cuijk met prachtige oude beelden. Een zeer inte-
ressante presentatie met veel herkenbare elementen 
uit het verleden.
Burgemeester Wim Hillenaar sloot de ochtend af. Hij 
nam ons mee hoe de fusie van 5 gemeenten gehar-
moniseerd gaat worden. Een immense klus.

Na een heerlijke lunch werd het programma 
vervolgd met een optreden van Christel de Laat, 
een Bourgondische en Brabantse comédienne. Een 
prachtige show, waar iedereen van heeft genoten. 
Haar humor is geweldig om naar te luisteren.
Een goed georganiseerde dag door KBO Kring Land 
van Cuijk.

BEZOEK BIERBROUWERIJ EN  
PROEVERIJ LEURS

Op woensdagmiddag 21 september stond er voor 
de belangstellenden die zich hadden opgegeven 
een excursie gepland bij deze lokale brouwerij.
Uiteraard was iedereen keurig op tijd aanwezig en 
werden we hartelijk ontvangen door onze gastheren 
Wouter, Marc en Brian.
De verschillende lege glazen stonden al keurig voor 
iedereen opgesteld, je kon merken dat iedereen er 
letterlijk en figuurlijk zin in had.

Nadat Wouter uitleg had gegeven over het ontstaan 
van zijn brouwerij werden de eerste flesjes ontkurkt 
voor de proeverij. Hierna kregen we uitleg over het 
brouwproces door Marc en over de ingrediënten die 
voor elk verschillend soort bier worden gebruikt.
Tussendoor werden we verwend met heerlijke 
hapjes, gemaakt en geserveerd door Brian.
Allerlei soorten en smaken bier passeerden 
de revue en na een korte rondleiding door de 
brouwerij kon iedereen nog uitgebreid kennis 
maken met zijn favoriete biertje.
Al met al een zeer geslaagde middag en voor de 
thuisblijvers beslist de moeite waard om bij een 
eventuele volgende keer aan te schuiven.
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‘Samen op weg naar ons dorpsplan’

Mijn naam is Henny Cremers, inwoner van 
Vierlingsbeek, voorzitter en mede-initiatiefnemer 
van de werkgroep VIVA Vierlingsbeek-Groeningen, 
welke zich, in samenwerking met de dorpsraden 
van Vierlingsbeek en Groeningen, ten doel heeft 
gesteld een dorpsontwikkelingsplan op te stellen 
voor de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen, 
waarin het gaat om: 
• het behoud en het versterken van de leefbaar-

heid voor alle inwoners
• integrale aanpak
• breed gedragen
• versterken van de vitaliteit (sociale cohesie) en 

duurzaamheid van het dorp
• rekening houdend met het heden, maar met 

het oog op de toekomst

Ook in Vierlingsbeek en Groeningen is de 
realiteit niet anders dan in andere dorpen. 
Er zijn steeds minder jongeren woonachtig, 
de middengroep is groot, maar wordt steeds 
ouder. Er vertrekken en sterven meer mensen 
dan dat er komen wonen en geboren worden. 
Kortgezegd: de demografische gegevens laten 
zien dat de dorpen aan het ontgroenen en 
vergrijzen zijn. 

De groep 20-40-jarigen is het minst verte-
genwoordigd. En dat gaat in de toekomst 
problemen opleveren voor de leefbaarheid, 
denk aan voorzieningen als een basisschool, 
een supermarkt en het verenigingsleven.

Zijn onze dorpen nog toekomstbestendig 
en vitaal? We willen met z’n allen natuur-
lijk voorkomen dat onze mooie dorpen in de 
toekomst op allerlei gebieden doodbloeden. 
Er moet wat ons betreft dan ook een integrale 
dorpsvisie komen, die breder gaat dan alleen de 
locatiekeuze van een multifunctionele accom-
modatie, waarin duidelijk wordt hoe wij als 
inwoners en vertegenwoordigers van maat-
schappelijke organisaties die toekomst zien, 
wat onze wensen zijn en waarmee we jullie 
als politiek handvatten aanreiken waar je wat 
mee kan. Dit sluit aan bij het samenspel en de 
kernendemocratie zoals in het raadsprogramma 
Land van Cuijk beschreven.

De bedoeling van het Viva-project is te komen 
tot een nieuw, praktisch breed gedragen 
dorpsplan, met daarin de onderwerpen die 
het meest urgent zijn, zoals Sport, Cultuur, 
Ondernemen, Gezondheid en Zorg, Wonen, 
Onderwijs en Opvang, Mobiliteit en als over-
koepelend domein: de Leefbaarheid. In de 
afgelopen maanden zijn alle verenigingen, 
maatschappelijke organisaties en talloze niet 
aan een vereniging verbonden mensen op de 
één of andere wijze bij dit proces betrokken.

We bouwen samen eensgezind aan een nieuw, 
doordacht, integraal toekomstplan voor onze 
dorpen. Niet als een eiland, maar in relatie tot 
de omgeving en de andere dorpen binnen de 
gemeente. We willen niet alles in eigen dorp 
houden, maar wel behoud van de primaire voor-
zieningen, en kansen voor jong en oud om 
zich in Vierlingsbeek en Groeningen te kunnen 
vestigen en te kunnen ontplooien. Dorpen vol 
met leven, Viva-dorpen. Daar gaat het om. 

En ja, daar hoort een MFA in, als een thuis 
voor verenigingen, maar ook als een plek 
van spontane ontmoeting en manifesta-
ties. Een MFA is immers méér dan een 
gemeenschapshuis.

(Onderstaande tekst werd uitgesproken tijdens 
de commissievergadering Inwoners van de 
gemeente Land van Cuijk, donderdag 22 
september 2022)

Beste commissieleden, laten we vooropstellen 
dat wij als inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen verheugd zijn dat het college en de 
gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk 
willen investeren in een MFA-voorziening voor 
de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen. Het is 
ons inziens echter te vroeg om te bepalen aan 
welke eisen dit MFA moet voldoen en wat de 
wensen hierin zijn vanuit de bevolking van beide 
dorpen. Ons advies aan u zal daarom zijn: eerst 
een integrale dorpsvisie, daarna de locatiekeuze 
voor het MFA.

Wij willen de gemeenteraad dan ook vragen 
om het besluit over de locatiekeuze van het 
MFA, die op 29 september staat gepland, uit te 
stellen tot we onze nieuwe dorpsvisie hebben 
gepresenteerd. Dat zal begin januari 2023 
gebeuren. 

Opnieuw uitstellen, ja, tot dat het integrale 
dorpsplan er is. Beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald. Want als kernen moeten we 
zorgen dat de leefbaarheid en toekomst voor 
onze dorpen gegarandeerd is. De gemeente 
vraagt naar bevolkingsinitiatieven waarin we 
onze wensen aangeven, onderbouwd en wel. 
Deze geboden kans moeten we aangrijpen, 
met zijn allen, door niet kiezen voor verdeeld-
heid, maar het MFA te gebruiken als katalysator 
van de dorpsontwikkeling en als hefboom 
voor het vergroten van de gemeenschapszin in 
Vierlingsbeek en Groeningen.

PS: De gemeenteraad heeft, in meerder-
heid, op 29 september 2022 het agendapunt 
MFA Vierlingsbeek-Groeningen inderdaad 
van de agenda gehaald. De standpunten 
van de partijen waren dezelfde als in de 
commissievergadering. 
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FAMILY OBSTACLE RUN 2022: EEN GROOT SUCCES! 
Bijna 150 kanjers (jong en oud(er)) overwonnen op 18 
september met een lach op hun gezicht, in de regen en 
door de modder, vele obstacles.  
Aalliyah (www.dancewithmebydemi) zorgde vanuit de 
Symphoniekar voor een geweldige warming up.  
Zo’n 20 uitdagende obstacles werden gemaakt en 
geplaatst door een groep 
enthousiaste en zeer deskundige 
obstaclebouwers. Super bedankt 
Gijs Wijnhoven, Eric Lamers, Bart 
vd Heuvel, Wim Geurts, Edwin 
Bardoel, Gijs v Erp, Julian 
Joosten, Jeroen Weijmans en 
Roel Verbroekken voor het 
beschikbaar stellen van jullie 
materiaal, tijd, deskundigheid en 
vooral creativiteit!  
Bij ieder obstacle stonden 1 of 2 begeleiders die (samen 
met de aanwezige EHBO) er voor zorgden dat iedereen 
veilig de uitdagingen aan kon gaan. Bedankt hiervoor! 
De run liep ook gedeeltelijk over particulier grondgebied 
van Gérard Timmermans en Janneke Langen, waardoor 

het geheel nog spannender werd. 
Fijn dat we hier gebruik van mochten 
maken. Ook de elektriciteit en 
watervoorziening van Fam. Priem 
was onmisbaar.  
Mede dankzij de financiële 
ondersteuning van de dorpsraad 
Vierlingsbeek, dorpsraad Groeningen 
en tandartspraktijk Molenbeek 
konden we dit jaar een grote 

Tobbedansbaan plaatsen. Door deze spectaculaire 
afsluiting kon iedereen weer moddervrij naar huis gaan 
met een lekkere appel en een flesje water van de Plus 
Vierlingsbeek. De Family Obstacle Run medaille werd 
dubbel en dwars verdiend door iedereen!  
 

SUPER BEDANKT IEDEREEN! 
Wij als kersverse werkgroep van de Family Obstacle Run 
zijn dik tevreden en kijken nu al uit naar de volgende 
editie!!! Deze datum volgt binnenkort. 
 

Steven Wassenaar, Dennis Priem en Jolijn v. Rosmalen. 
 

P.S. like onze nieuwe pagina op facebook: Family 
Obstacle Run Vierlingsbeek. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met dank aan de foto’s van Chantal v Boekel 
 

SAVE THE DATE:  
DORPSQUIZ ‘K WÈT’T: 13 MEI 2023 

Het goede nieuws is dat de 
meerderheid (92,6 %) van 
de onlangs gehouden 
enquête vindt dat er in 
2023 weer een dorpsquiz in 
Vierlingsbeek & Groeningen 
georganiseerd moet 
worden.  

We hebben veel tips en tops gekregen via de 
enquête en hebben onder andere het volgende 
besloten:  
• de dorpsquiz vindt plaats op 13 mei 2023 en de 

volgende editie is dan weer in 2025; 
• de uitvoering van de quiz is behapbaar voor 10 

tot 12 personen per team; 
• verenigingen, stichtingen, families, teams, 

vriendengroepen etc. die voor de geldprijs 
genomineerd willen worden, moeten vooraf 
pitchen en leveren ook zelf een team aan. Het 
wordt een echte battle! 

• de uitslag is op dezelfde avond als de quiz, 
eventueel gekoppeld met een gezamenlijke 
afterparty. 

 

Meer info volgt! 
Werkgroep Dorpsquiz ‘K Wèt’t 
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VOVG

Inmiddels zitten we in oktober en zijn we weer 
opgestart met onze activiteiten. In september 
hadden we onze ledenvergadering voor het 
najaar van 2022. Na een korte vergadering trad 
er voor ons een goochelaar op die de handige 
kneepjes van goochelen goed onder knie had. 
Soms dachten we wel dat we het door hadden, 
maar hij was ontzettend snel. Er werden nogal 
wat leden bij zijn trucjes betrokken en flink bij 
de neus genomen, wat leidde tot hilarische 
momenten. Wat was het een gezellige avond en 
wat hebben we gelachen.
Het stemmen bij ‘Rabo ClubSupport’ van de 
Rabobank is voorbij. Spannend voor ons wat 
het resultaat zal zijn. 
Verderop deze maand hebben we een middag-
uitje naar Vortum- Mullem. Het stond al 2 jaar op 
de kalender en mag/kan nu eindelijk doorgaan; 
we zijn dan namelijk te gast bij Fok en melkvee-
bedrijf Rühl en krijgen een rondleiding in MFA 
Knillus in Vortum- Mullem. We zijn benieuwd.

Het bestuur

45 Jaar is niet niks, maar de tijd 
vliegt voorbij.

Het was op vrijdag 30 september jl. een beetje 
feest, want Lia beleefde haar laatste werkdag 
als medewerker van PLUS Verbeeten. Maar 
uiteraard was het ook een trieste dag, want 
Lia is vanaf dat moment geen medewerker van 
PLUS Verbeeten meer.
 

Exact 45 jaar geleden, op zaterdag 1 oktober 1977, 
ving haar carrière bij PLUS Verbeeten aan. 
Vrijdag 30 september jl., werd Lia thuis opgehaald 
en met de bekende groene oldtimer Fiat 500, die 
dit jaar 60 jaar is geworden naar haar PLUS in 
Vierlingsbeek gebracht.
Een jaartje geleden gaf Lia aan dat ze de moge-
lijkheden wou bekijken om te stoppen voordat ze 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt had en dat 
resulteerde in het feit, dat ze de 45 jaar vol zou 
maken en dan afscheid zou nemen. Nu krijgt ze 
volop tijd om samen met haar Joop te genieten van 
de vele geneugten des levens. Lekker wandelen. 
Lekker eten. Lekker drinken. Lekker met vakantie 
gaan. Een beetje creatief zijn. Genieten van de 
natuur.
Eigenlijk is het niet zo’n goed moment om te 
stoppen in deze tijd, waarin in Nederland een schrij-
nend tekort is aan werknemers. In alle branches 
piept en kraakt het. Ook bij PLUS Verbeeten is het 
volop puzzelen om elke dag de bezetting weer op 
niveau te krijgen. 
Maar, eigenlijk zijn wij nog best wel tevreden als we 
kijken naar medewerkers die bij ons willen komen 
en blijven werken. Dat heeft wellicht met het imago 
als werkgever te maken. We weten zeker dat Lia 
daaraan, mede door haar zeer langdurig dienstver-
band, haar steentje volop heeft bijgedragen. 

45 Jaar lang bij dezelfde werkgever aan de slag zijn, 
dat hoor je tegenwoordig niet veel meer. Toch is 
Lia niet helemaal de recordhouder. Jo Gerrits heeft 
meer dan 47 jaar bij Verbeeten haar beste beentje 
voorgezet. Daarbij moeten we wel even aantekenen 
dat Jo de eerste jaren niet in de winkel, maar bij Jan 
en Mariet in het gezin werkte en de overstap naar de 
winkel maakte toen een andere medewerkster ging 
stoppen omdat ze in het huwelijk trad.
Lia heeft alle afdelingen doorlopen. En dat zijn er 
beste wel een paar. Brood, kaas, vleeswaren, vers 
vlees, groenten en fruit, kruidenierswaren, diepvries, 

zuivel, slijterij, de servicebalie en de kassa. En aan 
de kassa, daar kwamen haar kwaliteiten nog eens  
extra tot hun recht. Gastvrouw zijn voor alle klanten. 
Troubleshooter. Luisterend oor voor haar collega’s.  
Volop aandacht voor de klanten waardoor een hechte 
band tussen de winkel en de klanten ontstond.

Drie leeftijdgenoten van De Schans in Groeningen op een rij. 
Van L naar R, Bas Winkelmolen, Petra Gerrits en Lia Rijnen. 

Petra Gerrits was vrijdag met haar man Jos in de 
winkel om de koffie te verzorgen. Na een uurtje zei 
hij: “Wij gaan altijd in Sint Anthonis naar de winkel, 
want daar wonen wij. Maar de sfeer die hier heerst 
die is ongekend. Mensen zijn vrolijk en vriendelijk, ze 
kennen elkaar, ze begroeten elkaar. Het voelt als een 
feest om hier boodschappen te mogen doen”. 

Na een gezellige laatste werkdag is de familie Verbeeten 
samen met Joop en Lia nog een hapje gaan eten en is 
op die manier haar carrière gezellig afgesloten.
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BLOEMENACTIE DES VERZET 
NAAR VOORJAAR!
Misschien had u ons al gemist, maar korf-
balvereniging DES uit Vierlingsbeek houdt 
haar jaarlijkse bloemenactie voortaan in het 
voorjaar. Donderdag 13 april 2023 komen 
wij weer bij u langs in Vierlingsbeek en 
Groeningen. Tegen die tijd volgt natuurlijk nog 
verdere informatie.

Dus tot donderdag 13 april 2023!

Bestuur en leden korfbalvereniging DES

Wordt dit ook onze toekomst? 

Sinds de plannen voor reactivering van vlieg-
basis de Peel is er een Commissie van Overleg en 
Voorlichting Milieu (C.O.V.M.). Ook bij Luchthaven 
Leeuwarden bestaat zo’n commissie. Deze komt 
daar tweemaal per jaar bijeen voor omwonenden 
en is openbaar. 

Tijdens  de COVM-vergadering van 11 december 
‘21 werd een selectie ingebracht uit de laatste 
klachtenrapportages -van maart tot en met 
augustus- 2021. In totaal waren er 1023 klachten, 
329 meer dan in dezelfde periode in 2020.
In dit overzicht was een selectie gemaakt van 
60 van deze 1023 klachten over onder meer 
geschrokken dieren, huilende kinderen, niet 
kunnen slapen na nachtdienst, auto -alarmen 
geactiveerd, pijn op borst, oren. Nieuwe veel 
voorkomende klachten in 2021 waren “niet thuis 
kunnen werken, terwijl corona-tijd daartoe dwingt. 
Online vergaderen en bellen soms onmogelijk”.

We hebben ons eens verdiept in de klachten in 
Leeuwarden en op de manier waarop defensie 
hierop naar de omwonenden reageert (alles letter-
lijke citaten). Misschien wel de moeite waard er 
eens een paar te lezen …….

02-03- 2021 14:00 BRITSUM
Jullie moeten Nu! ophouden om zo hard en recht 
over ons dorp heen te vliegen. Vliegtuig maakt 
oorverdovend lawaai, recht over ons dorp word 
er opgestegen, gegarandeerd gehoorschade. Wij 
gaan ons als dorp nu inzetten om dit onrecht te 
bestrijden. Jullie houden je niet aan gemaakte 
afspraken en doen geen moeite om de omlig-
gende dorpen te ontzien. De maat is vol!
Reactie defensie: Melding betrof een F-35 die 
na het opstijgen op 200 meter hoogte over 
Koarnjum/Britsum vloog. Dit is toegestaan, maar 
niet wenselijk. Voorval is intern besproken om hier 
lering uit te trekken. Melder hierover per email 
geïnformeerd

10-03-2021 15:00 MARSSUM
o.a. Afgelopen week (als ik mij goed herinner 
woensdag of donderdag) gigantisch veel 
lawaai bij overvliegen JSF. Niet alleen nu maar 
de afgelopen weken eigenlijk niet te doen om 
buiten te staan als ze over het dorp vliegen.  En 
dan moet de zomer nog komen.... Wij hebben 
3 kinderen er vrezen voor gehoorschade. Dit 
terwijl wij hier al jaren wonen en dus echt wel wat 
gewend zijn. Deze hoeveelheid lawaai is onac-
ceptabel boven een dorp.
Reactie defensie: Melder per email geïnfor-
meerd over de invoering van de F-35 binnen 
de Koninklijke Luchtmacht en daarbij horende 
thema's als geluid.

25-05-2021 11:59  BRITSUM
De F-35 ging vol gas over de woonwijk. Het meet-
methode gaf 115 decibel aan.
 
Reactie defensie: Het is bekend dat de F-35 meer 
geluid produceert. Het geluid wat het toestel 
produceert én wat dat voor de omgeving betekent 
heeft ook onze aandacht.

Alle 60 klachten lezen?
http://www.stopvliegbasisdepeel.nl/Laatste-nieuws/

Defensie organiseert op 6 oktober een infor-
matiebijeenkomst. De gemeente Venray stelt 
het gemeentehuis open, tussen 19.00 en 21.00 
uur. Geïnteresseerden wordt verzocht zich 
van tevoren aan te melden via informatiede-
peel@mindef.nl onder vermelding van naam 
en woonplaats. Deze informatieavond is ook 
te volgen met een livestream op internet.
Belevingsvluchten vanaf  “de Peel” worden 
in de week van 17 oktober gehouden. 
Gezien bovenstaand verhaal is er het nodige 
wantrouwen m.b.t. de manier waarop dit gaat 
gebeuren …….. de gemeentes willen dan 
ook onafhankelijke geluidsmetingen laten 
uitvoeren.

Werkgroep de Peel - zuidelijk Land van Cuijk
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Misschien bent u al geabonneerd op de 
 burenmailing van vliegbasis de Peel, maar 
 desondanks wil ik die graag onder uw aandacht 
brengen.In de mailing wordt aangegeven dat er op 
17 oktober een belevingsvlucht plaatsvindt met 
een F35 jachtvliegtuig en dat hiervoor 2 informatie-
avonden plaatsvinden in Bakel en Venray. Verder 
kan ik nog melden dat er tijdens de vlucht 6 
bemande meetstations worden geplaatst, onder 
andere in Holthees en Overloon. Daarnaast wil de 
gemeente Land van Cuijk zelf nog 3 onbemande 
meetstations plaatsen in Vierlingsbeek, 
Stevensbeek en Sint Anthonis. Tijdens een onlangs 
gehouden ambtelijk overleg over deze belevings-
vlucht is nadrukkelijk aangegeven dat deze 
vlucht niet te vergelijken is met de  daadwerkelijke 
 vliegbewegingen uit de dagelijkse praktijk. Dit 
bleek b.v. op de vliegbases Volkel en Leeuwarden, 
waar de belevingsvlucht "meeviel", terwijl bij het 
echte gebruik van de bases de overlast enorm 
was.
Tot slot wijs ik nog op de passage dat bureau 
Invior een enquête houdt over de belevingsvlucht. 
In de informatiebrieven die nog komen over de 
belevingsvlucht wordt een link gelegd naar deze 
enquête, zodat iedereen deze kan invullen.

Met vriendelijke groet
Fons Opheij
lid werkgroep de Peel zuidelijk deel Land van Cuijk
en burgerlid namens de gemeente Land van Cuijk 
in de commissie COVM de Peel (Commissie 
Overleg Voor-lichting en Milieu)

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 avondvullende 
stand-up show maken. De inhoud is ongefilterd 
en voor sommige mensen absoluut niet herken-
baar, 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, hokjesdenken en andere 
verplichtingen die van onze maatschappij een 
geestelijke eenheidsworstenfabriek maakt. Hoe 
ongemakkelijker het wordt, hoe scherper haar 
grappen.

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

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 gevarieerde 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 – administra-
tieve diensten & management advies, Autobedrijf 
Harm Martens, LekkerBèks – dagverse maal-
tijden & catering, Syntax Personeelsdiensten, 
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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

zaterdag 29 oktober > 
bierproeverij > DE PRUUVERIJ: 
BOCKBIERAVOND
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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

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

Bieravond met in de hoofdrol het gerstenat waar 
menigeen zich alweer tijden op verheugt: het 
bockbier. Er wordt verteld over de herkomst, 
geschiedenis en samenstelling van alle zes de 
brouwsels op het menu, er is een quiz met echte 
prijzen, er wordt geschoten met pijl en boog, er 
zijn hapjes en er is een speciaal bockbier uit… 
Groeningen. Drie keer raden wie er morgenhet 
bokje is. En om met een goed gevulde maag aan 
de proeverij te beginnen wordt er vanaf 19.00 uur 
een heerlijke maaltijd geserveerd. Winterse kost 
met pompoensoep, twee verschillende stamp-
potten en stoofvlees. Ouderwetsch lekker!
Meld je voor 23 oktober aan voor een bierkaart 
met winterkost voor 37,50 euro, een losse 
bierkaart (zonder winterkost) van 22,50 euro of 
alleen winterkost (zonder bierkaart) voor 15 euro, 
dan kunnen we boodschappen gaan doen!

aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > 
aanmelden: www.gryphus.nl
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 9 oktober: GP JAPAN (14.00 uur)
 zondag 23 oktober: GP AUSTIN (21.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zaterdag 4 november > cabaret > THJUM ARTS

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

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

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

*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
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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 























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
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Warme Bakker Degen
Reclame: 10 t/m 15 oktober
  ¾ Karamel chocoladevlaai € 10,60
  Pompoenpitbrood € 3,25
  4 Herfstbolletjes + 1 gratis

Reclame: 17 t/m 22 oktober
  ¾ Cappuccinovlaai       € 10,60
	  Extra- dubbeldonkermeergranen € 3,25
  4 Mueslibollen + 1 gratis  

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

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

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

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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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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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

 

 

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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Installatievakwinkel Overloon-Mill

korting op al het
zink materiaal!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20 % Actie 
geldig in

oktober en  
november 


