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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 25 oktober 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 20 19 oktober 2022

WERKGROEP ZORG NÚ 
VOOR LATER

Huiskamer bij Vitaliteitscentrum Brabant

Vanaf maandag 31 oktober van half 3 tot half 
5 openen we in het Vitaliteitscentrum Brabant 
Vrijthof 1 De Huiskamer. Voorlopig is De 
Huiskamer een keer per week geopend.

Deze huiskamer biedt de mogelijkheid om 
samen te komen voor een kopje koffie of thee, 
een spelletje te spelen, lekker te kletsen met 
mensen die er dan zijn.
Er is altijd een gastheer of een gastvrouw 
aanwezig die er zorg voor draagt dat alles goed 
verloopt.
De Huiskamer is toegankelijk voor iedereen. 
Neem gerust je kleinkind, buurvrouw of iemand 
anders mee. Het is niet nodig om je van te voren 
aan te melden. Iedereen kan in deze tijd binnen 
lopen.
Als je problemen hebt met vervoer naar De 
Huiskamer is er een mogelijkheid om dat via 
de hulpdienst telefoon 0478-792011, voor half 
12, te reserveren. Tegen een kleine vergoeding 
wordt je opgehaald en ook weer thuisgebracht.

Belangrijk om te weten: De kosten voor de 
consumpties zijn voor eigen rekening.

De gezelligheid creëren we samen.
Het realiseren van een Huiskamer in 
Vierlingsbeek en Groeningen is de afgelopen 
jaren diverse keren besproken binnen de 
werkgroep “Zorg nú voor later”. De werkgroep 
is dan ook blij dat er nu daadwerkelijk gestart 
wordt met zo’n ontmoetingsplek.

Ook is het project ter sprake gekomen binnen 
het domein gezondheid en zorg van VIVA 
Vierlingsbeek Groeningen. VIVA Vierlingsbeek 
Groeningen heeft tot doel te komen tot een 
concreet dorpsvisieplan voor de Gemeente Land 
van Cuijk wat gedragen wordt door de inwoners 
en eenieders belangen zo goed mogelijk 
behartigt. Aan de hand van zo’n visieplan dorps-
ontwikkeling kan de gemeente de dorpen 
Vierlingsbeek en Groeningen ondersteunen om 
de leefbaarheid optimaal te houden. Zo kunnen 
Vierlingsbeek en Groeningen ook in de toekomst 
bruisende kernen blijven binnen de gemeente 
Land van Cuijk voor al haar inwoners, onder-
nemers, verenigingen, bezoekers, cultuur en 
milieu. Rekening houdend met het heden wordt 
er bij VIVA Vierlingsbeek Groeningen gekeken 
naar de toekomst!

Binnen VIVA Vierlingsbeek Groeningen zijn er 7 
domeinen vastgesteld, te weten sport, onder-
nemen, cultuur, gezondheid en zorg, wonen, 
onderwijs en opvang en mobiliteit. De leden van 
de diverse domeinen verzamelen allerlei data om 
samen te komen tot het dorpsvisieplan waarvan 
het de bedoeling is het in december klaar is.

Werkgroep “Zorg nú voor later”: Noud van 
Bree, Jan van Dongen, Rini Peters, Elly Verdijk, 
Margriet Verheijen.
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Van de Redactie:

De bladeren krijgen weer hun herfstkleuren 
en dwarrelen van de bomen. Voor velen van 
ons is dit een teken om een start te maken 
met het winterklaar maken van de tuin. 
Dankzij het goede weer van de laatste tijd is 
dit echter geen straf om te doen.

Niet alleen onze planten en bomen gaan 
zich aanpassen aan de komende koude 
periode, ook diverse dieren maken zich op 
voor hun winterslaap en verzamelen alvast 
voedsel om de winter mee door te komen. 
Veel vogels hebben een andere manier om 
de kou te ontlopen: zij gaan gewoon naar 
warmere oorden. Gelukkig is Ton van den 
Berg terug om ons weer bij te praten over 
het wel en wee van de vogels die onderweg 
zijn naar het zonnige zuiden, en ook van de 
vogels die hier blijven.

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.

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
31 okt Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
1 nov Dorpsraadsvergadering
 aanvang 20:00 uur
4 nov Gryphus: cabaret; Thjum Arts;  
 Tijdloos Genot (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
7 nov Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
8 nov VOVG: Tapashapjes en spellenavond
13 nov Intocht Sinterklaas
14 nov Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
14 nov Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
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
21 nov Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
26 nov Zonnebloem: sinterklaasmiddag
28 nov Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
5 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
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
12 dec Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
19 dec Huiskamer in VitaliteitsCentrum Brabant  
 van 14.30 – 16.30 uur
23 dec Kerst Sing Walk Along

2023

13 jan Gryphus: cabaret; Kees van Amstel;  
 Vluchtweg Altijd Vrijhouden;
 zaal open: 20.30 uur
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



3

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 Evergreen Vierlingsbeek:  
 zangfestijn "ZEVmeeZING"
1 juli Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek  
 “Muziek op de Maas”
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

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

ALLERZIELENVIERING 
30 oktober.

Nadat we de afgelopen 2 jaar geen Allerzielenviering 
hebben kunnen houden, kan dat gelukkig dit jaar 
weer wel. Op zondag 30 oktober komen we om 3 
uur ’s middags in de dagkapel bij elkaar om de over-
ledenen van het afgelopen jaar te gedenken. 
Tijdens deze viering worden de namen van hen voor-
gelezen en wordt er een kaars voor hen ontstoken. 

De overledenen zijn: 
Riek Spee – de Bruin
Jos Gerrits
Tiny van Aggelen
Mia Zegers – Arts
Hannie Schoofs – Cremers
Bets Achten – Ars
Piet Peeters

Frans Janssen
Marie Thelosen – Deenen
Maria Gooren
Henk de Wijse
Annie Stevens – Gooren
Gerrie Peeters – Jansen
Martien Pijls
Helgo Lichteveld
Geert Volleberg
Henk Manders
Maria de Hoog – Sauvé
Mien Koppes
Mariet Boekholt – van Boekel
Martien Hellegers
Toon Roelofs

Na afloop van de viering gaan we naar het kerkhof. 
Dit jaar zal sinds - lange tijd - onze pastoor hierbij 
aanwezig zijn. Pastoor Hermans van onze parochie 
Maria Moeder van de Kerk is betrokken bij deze 
viering en na de dienst zal hij op het kerkhof de graven 
zegenen. Voor deze viering krijgen de nabestaanden 
van de overledenen een persoonlijke uitnodiging.

Installatie pastoor Hermans

Op zondag 23 oktober in de eucharistievie-
ring van 10.30 uur zal pastoor Jos Hermans 
als nieuwe pastoor van onze parochie Maria, 
Moeder van de Kerk door Vicaris-Generaal Th. 
Lamers worden geïnstalleerd. Deze feestelijke 
viering is met gilde-eer.
Aansluitend aan deze viering is er op de Brink de 
gelegenheid de pastoor te feliciteren en elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een consumptie 
en zullen verschillende optredens plaatsvinden 
op de kiosk (bij mooi weer) waaronder de blaas-
kapel De Bokkeblaozers uit Dinther, waar 
pastoor Hermans zelf klarinet in speelt.
U bent van harte welkom om aan deze feestelijke 
dag deel te nemen.

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk 
De Maasdorpen is gesloten van
maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober

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

Letters A t/m J: Drs. van den Boom
tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z: Drs. van Orsouw
tel. 0478 - 640 840
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Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl

GESLAAGDE DAG VAN DE 
OUDEREN/OKTOBERFEST
In een sfeervolle zaal in gemeenschapshuis 
Joffershof, werd deze Dag van de Ouderen, 
ingevuld in Tirolerstijl.
De voorzitter, Geert de Groot, gaf bij de opening 
aandacht aan de zin van deze dag: Samen 
aandacht voor elkaar. Met een proost (PROSIT) 
werd de middag geopend.
Een zeer gezellige middag waarbij de slagroom-
schnitte, belegde broodjes en zelfs Frankfurter 
worst met zuurkool, niet ontbraken. 
Men kon deelnemen aan Boomstamzagen. Een 
stukje van 10 cm moest van een stam worden 
afgezaagd. Bij de dames werd dit zelfs gewonnen 
door 2 van onze 90 jarigen!! Ook het spijker-
slaan was een groot succes en na afloop gingen, 
zowel bij de vrouwen als de mannen, de winnaars 
van het boomstamzagen en spijkerslaan met een 
beker naar huis.

De muzikale leiding was in handen van “Die Tiroler 
Bergsteiger”, die de sfeer er goed in wisten te 
brengen.

KIENDATA KBO
Op 21 oktober en 4 november kan men weer 
kienen in gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

HERFSTWANDELING
Op woensdag 16 november gaan we een herfst-
wandeling maken met een gids in de 
Geijsterse bossen.
VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden 
georganiseerd door KBO Vierlingsbeek/
Groeningen. Daar waar SWOGB staat vermeld, 
kunnen ook 
niet-leden deelnemen aan de activiteit.

Biljarten (swogb) 
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga (swogb) 
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur  
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur  
 in Joffershof  
Wandelvoetbal (swogb)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.
Jeu de Boules (swogb)  
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 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
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KBO Vierlingsbeek/Groeningen bedankt 
iedereen, die bij RABO Clubsupport op ons 
hebben gestemd.
Het heeft het mooie bedrag van € 771,96 
opgeleverd.
Dit bedrag krijgt een goede bestemming.
Bedankt allemaal.

De bezoekers gingen met een feestgevoel huis-
waarts. Een zeer geslaagde Dag van de Ouderen. 
Een echt “Oktoberfest”.

Belevingsvlucht F35 

Op 17 oktober 2022 voerde een F35 van de 
Koninklijke Luchtmacht een belevingsvlucht 
uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Zo 
kregen inwoners een idee van het geluid van 
een F35 en de impact daarvan op de leefom-
geving. De F35 startte en landde niet op de 
vliegbasis omdat dat nog niet mogelijk is, maar 
vloog wel de geplande toekomstige vliegroutes. 
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
(NLR) voerde tijdens de belevingsvlucht geluids-
metingen uit op een aantal locaties in de 
omgeving. De locaties waren in overleg met de 
gemeenten bepaald. Eén van deze meetpunten 
was geplaatst op de Heihoekseweg. 

De resultaten van de metingen zijn openbaar. 
Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior 
een belevingsonderzoek uit. U kunt aan dit 
onderzoek deelnemen:  
https://enquete.toponderzoek.com/depeel.  

Dit onafhankelijke onderzoek vindt 
plaats in opdracht van Defensie 
en in samenwerking met de omlig-
gende gemeenten.

Ingezonden brief

Mysterieuze boodschappentassen….

Tijdens mijn dagelijkse rondje met de hond in 
Groeningen probeer ik vaak de rommel die ik 
onderweg tegen kom, op te ruimen.
Meestal zijn dit vooral lege blikjes, sigaretten-
doosjes en snoepverpakkingen.
Die raap ik op en gooi ik thuis in de plastic zak of 
in de blauwe vuilniszak.
Maar in de berm van de Molenweg (richting het 
station, in de rechter berm, net voorbij het bord 
Groeningen) vind ik regelmatig een hele tas vol 
boodschappen in het gras!
Vandaag was het ook weer raak. 

Deze keer zaten er o.a. 2 bakken druiven, een 
zakje hutspot, 2 schnitzels en een rookworst 
in. De datum op de rookworst was april 2022; 
de andere boodschappen waren van begin 
oktober 2022.
En dit was zeker niet de eerste keer! 
Bijna iedere maand ligt er wel een keer een 
volle boodschappentas in de berm; soms van 
de Jumbo, soms van de Plus.
Meestal zitten er wat verse boodschappen in, 
wat dingen die al ver over de datum zijn en wat 
aangebroken verpakkingen.
Ik ruim het steeds maar weer netjes op, maar 
vraag me wel af, wat hier nou aan de hand is?
Zijn deze boodschappen speciaal voor iemand 
bedoeld, ruimt iemand regelmatig zijn koelkast 
leeg of is er misschien iemand met een kapotte 
fietstas die boodschappen verliest?
Vooral in deze dure tijden vind ik het toch wel 
erg jammer, dat er zoveel eten zomaar weg 
gegooid lijkt te worden! 
Is er iemand die dit mysterie op kan helderen?
Misschien zou degene die hier steeds zijn 
boodschappen achterlaat, deze volle tas beter 
af kan geven aan bijvoorbeeld de Voedselbank! 

Marjanne van Delden
Groeningsestraat 4B 
06-47363576

Op de foto’s de inhoud van de tassen die ik op 14 
september en 6 oktober gevonden heb.
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Op zondag 30 oktober organiseert Harmonie De 
Herleving samen met Fanfare St. Cornelius in 
Knillus te Vortum een uitwisselingsconcert. 

Het concert begint om 14.00 uur en de 
muziek wordt gemaakt door de Fanfare en 
de Slagwerkgroep van Vortum-Mullem en de 
Harmonie uit Vierlingsbeek. 

De toegang is gratis en we nodigen alle muzie-
kliefhebbers van de streek van harte uit om op 
deze zondagmiddag te komen genieten van het 
uitwisselingsconcert. 

We hebben bericht gekregen van de Rabobank 
Clubsupport Actie dat we het bedrag € 295,36 
mogen ontvangen. Hartelijk dank voor de stem die 
u ons hebt gegeven. De computer waar we voor 
sparen is weer een stukje dichterbij gekomen.
De tentoonstelling begint vorm te krijgen. Het is 
wat werk maar we doen het graag. Herinneringen 
en verhalen uit de oude gemeente Vierlingsbeek 
zijn ook welkom. Op 19 en 20 november is 
iedereen welkom in de kerk in Vierlingsbeek. Wij 
hebben foto’s van de 6 dorpen waaruit gemeente 
Vierlingsbeek bestond. Alle plaatsen komen aan 
bod. Nog een aantal weken en u kunt een deel 
van de collectie bekijken. Nieuwsgierig geworden? 
Nog even geduld.

Hieronder twee nieuwe oude foto’s. Weet u waar 
en wanneer dit is geweest? U kunt ons bellen of 
via de site mailen, dan kunnen we deze foto’s een 
naam geven.

A 1926
Een foto waarop staan verkenners, welpen of hoe 
die clubs vroeger heetten. Wie kent ze nog en bij 
welke gelegenheid was dit?

A17823a
Een beeldje omringd door kogelhulzen gevuld met 
bloemen. Stond dit in een kerk? 

Maak een bezoekje aan de site en bekijk de 
foto’s in een groter vak, dan is het 
duidelijker en laat het ons weten 
zodat we de zoekplaatjes kunnen 
omzetten naar de foto’s met de 
tekst die erbij hoort.
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Berichten uit het veld

Terwijl ik naar buiten zit te kijken, waar de regen 
met bakken uit de hemel valt, denk ik terug aan 
de mooie, zonnige, warme en vooral droge zomer. 
Mens, dier en natuur hadden er op een gegeven 
moment veel last van. Vogels waren bijvoorbeeld 
heel blij met de bakjes water die ik voor ze had 
klaargezet. Ze dronken en badderden dat het een 
lieve lust was. Ook een paar Hoornaars (reuze 
wespen) kwamen regelmatig drink-en. Hoornaars 
zijn overigens niet gevaarlijk of agressief als ze 
met rust gelaten worden. Voorafgaand aan de 
zomer hadden we ook al een droog voorjaar. Dat 
is mogelijk de reden geweest dat het broedsel van 
de Ooievaars aan de Handwijzer mislukt is. Heel 
erg jammer. Het was een leuke primeur geweest. 
Misschien volgend jaar beter? Er is ook goed 
nieuws te melden. Op een paar plaatsen in 
Vierlingsbeek hebben weer Huiszwaluwen 
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genesteld. Na jaren van afwezigheid zijn ze weer 
terug. Het zijn nog geen grote kolonies, maar 
alles begint klein. Voor een echt grote Huiszwaluw 
kolonie moet je naar de Smakt. Tegen de muren 
van het oude klooster (nu Zorghuis), hebben 
minstens 30 paartjes genesteld. 

Huiszwaluw bij nest

Huiszwaluwen zijn mooie slanke vogeltjes met een 
witte keel, borst, buik en stuit. 
Ze verlossen ons elk jaar van veel overlast-
gevende insecten zoals muggen.
Inmiddels heb ik mijn eerste (winter)vogeltelling 
er weer opzitten. Vooraf verwachtte ik er niet veel 
van. Het was nog te vroeg voor de echte winter-
vogels. Toch heb ik wel een paar leuke dingen 
gezien zoals vissende IJsvogels in de Sambeekse 
Uitwatering en midden in Boxmeer in het Luneven. 
Het eerste verbaasde me niet, maar een IJsvogel 
vissend in het vuile, troebele water van het 
Luneven verbaasde me wel. Hij moet wel haast 
een duikbril op gehad hebben om iets te kunnen 
zien onder water. Hoe hoog moet de nood dan 
geweest zijn. Een andere leuke, maar ook heel 
bijzondere, waarneming waren de twee foerage-
rende Lepelaars in het beekje op de Campagne in 
Maashees langs de weg naar Venraij.

Lepelaar vissend

De Lepelaar is een grote witte, op een zilver-
reiger lijkende, vogel. Ze hebben een oranjegele 
borstvlek en een korte afhangende kuif. Verder 

hebben ze een lange, donkere, lepelvormige 
snavel. Daar danken ze hun naam aan. Ze foera-
geren op een typische 
manier door hun snavel heen en weer door het 
water te bewegen. Op die manier vangen ze 
insecten, kreeftjes, waterslakken en kleine vissen. 
Het zijn echte zomervogels die vooral in West-
Afrika overwinteren.
Verder heb ik nog een paar Roodborsttapuiten 
gezien. De eerste zag ik zitten op een paaltje langs 
de Vennenweg in Maashees en de tweede zag ik in 
de top van een braamstruik langs de Kiekuutweg. 
Roodborsttapuiten broeden in Nederland en ook in 
de omgeving van Vierlingsbeek. Buiten het broed-
seizoen trekken ze weg naar Zuid-West Europa. 
Het mannetje heeft een zwarte kop met een witte 
nekband, een donkere rug en een roestende borst. 
Het vrouwtje en de eerstejaars jongen zijn minder 
helder gekleurd. Vooral in de herfst kun je ze vaak 
zien zitten op paaltjes of in toppen van struiken. 
Vanaf die positie jagen ze op insecten die ze op de 
grond in de begroeiing zien. Ze keren telkens weer 
terug naar dezelfde uitkijkpost.
De eerste telling is mij dus zeker niet tegen 
gevallen.

Ton van den Berg

Judo voor 
volwassenen

Het is al herfst en de 
winter komt er ook weer 
aan. Mooi gekleurde 
bladeren, maar ook 
regen en natte paden 
komen we tegen. 

Modder op de mooiste wandelroutes, waarbij 
we moeten opletten dat we ons balans houden 
en met vertrouwen over de natte bladeren 
kunnen lopen.

Bij onze judo vereniging hebben we vanaf 
september 2022 ook een volwassenen groep 
judoka’s. Een groep van zeer gemotiveerde 
mensen die willen werken aan hun conditie en 
kracht, en ook aan hun eigen veerkracht en 
hun positieve gezondheid. Ze hebben eigen 
doelen om te bereiken en werken hier met 
elkaar aan. Het mooie aan deze groep mensen 
is dat ze bestaat uit onervaren sporters, tot 
judoka’s met de zwarte band. Respect voor 
eenieders mogelijkheden zorgt ervoor dat 
iedereen een voor hem of haar persoonlijk 
goede training kan volgen.

Wil jij ook werken aan jouw eigen doelen?
Of deze nu zitten op het gebied van: valbreken, 
balanstraining, effectief en efficiënt bewegen, 
conditie, kracht, persoonlijke ontwikkeling, veer-
kracht of nog veel meer.
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Het kan bij judovereniging Randori in 
Vierlingsbeek. Wij gebruiken judo als middel om 
aan jouw doelen te werken. Judo is geen doel op 
zichzelf.
Kom zelf een keer meedoen en je zult zien hoeveel 
positiviteit er centraal staat in onze trainingen!

Meld je aan voor een proefles op 
dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 
uur via: www.judo-vierlingsbeek.
nl/voorwaarden-lidmaatschap/
aanmelden-proeflessen/

Op woensdag 28 september werd een gezellige 
middag georganiseerd door de Zonnebloem. Na 
een openingswoord door de voorzitster en nadat 
iedereen voorzien was van een lekker kopje koffie 
met vlaai kwamen Turbo Toos en Super Stien 
op de solex naar binnen en was het een uurtje 
genieten van de dames.

De gezellige middag werd afgesloten met een 
kopje koffie en een sneetje krentenbrood en 
suikerbrood.

De Rabo Club Support heeft ons 
het mooie bedrag van € 349,00 
opgebracht 

Wij willen iedereen heel hartelijk 
bedanken die op de Zonnebloem 
gestemd heeft, wij zullen het geld 
goed besteden. 

Bedankt!  
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen 

Rechtstreeks telefoonnummer 
voor plannen afspraak 
herhaalprik 65-plussers

Ben je 65 jaar of ouder, woon je in het werk-
gebied van GGD Hart voor Brabant en heb 
je nog geen afspraak voor een herhaalprik? 
Neem dan rechtstreeks contact met de GGD 
Hart voor Brabant via het telefoonnummer 
085-0871334. Wij helpen je dan bij het maken 
van de afspraak bij een van de zeven vacci-
natielocaties in ons werkgebied. Ook roepen 
we kinderen, buren of kennissen van deze 
groep ouderen op om hen op deze mogelijk-
heid te attenderen.

Lastig om afspraak te maken
De start herhaalprikcampagne is in volle gang en 
de komende periode worden er telkens nieuwe 
leeftijdsgroepen opgeroepen om een afspraak te 
maken. GGD Hart van Brabant krijgt signalen van 
65-plussers die aan de beurt zijn voor een herhaal-
prik en een uitnodiging hebben ontvangen van 
het RIVM, dat het lastig is om een telefonische 
afspraak te maken.

Rechtstreeks nummer GGD Hart voor Brabant
Sommige ouderen vinden het lastig om online 
een afspraak te maken, beschikken niet over 
een DigiD en hebben weinig tot geen ervaring 
met internet. Ook lukte het telefonisch inplannen 
van de afspraak soms niet omdat het afgelopen 
weken lastig was om het Landelijke Vaccinatie 
Afsprakennummer te bereiken. Wij willen deze 
65-plussers graag helpen en bieden daarom de 
mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen 
met GGD Hart voor Brabant via telefoonnummer 
085-0871334.

Let op: deze mogelijkheid geldt ALLEEN als 
je 65 jaar of ouder bent, woont in het werkge-
bied van GGD Hart voor Brabant en nog GEEN 
afspraak hebt voor de herhaalprik.
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10 november 2022 is het weer 
Dag van de Mantelzorg
Een cadeautje voor jezelf: bestel een 
verrassingspakketje

Donderdag 10 november 2022 is het weer de Dag 
van de Mantelzorg. Mantelzorgers zorgen voor een 
ziek familielid, vriend of buur. En die zorg is vaak 
onzichtbaar. Daarom staat Nederland één keer per 
jaar stil bij de grote zorg die mantelzorgers dragen 
en samen zetten we deze mantelzorgers in het 
zonnetje. 

Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers uit het 
Land van Cuijk een leuk verrassingspakketje klaar! 
Daarvoor moeten zij zich wel even aanmelden.
Bestel een verrassingspakketje
Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan! Ken 
jij een mantelzorger? Geef het 
door! Mantelzorgers bestellen 
het presentje via Mantelzorg- & 
Vrijwilligersplein. Dat kan door het 
aanmeldformulier in te vullen op de 
website www.mvplein.nl.

Of bel naar: 0485 - 700500. Dit kan tot uiterlijk 
1 november 2022. De verrassingspakketjes zijn 
alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers die in het 
Land van Cuijk wonen. 

5 november Angels Rule – 
Herinneringsconcert ‘Door de Wind’

De herfst heeft zijn intrede gedaan en de dagen 
worden weer korter. Een tijd om knus en warm met 
familie op de bank te zitten. Gezellig een wijntje 
drinken, bijkletsen of herinneringen aan vroeger 
ophalen. Maar ook de tijd van Allerzielen, de dag 
waarop we onze overledenen herdenken. In het 
teken daarvan geeft Angels Rule op zaterdag 5 
november om 20h een hartverwarmend concert in 
de Theobalduskerk in Overloon. Met mooie muziek 
houden we de herinnering levend en 
brengen we licht in donkere dagen.

Tickets zijn verkrijgbaar  
via www.angelsrule.nl

Vooraankondiging evenementen 
2023

Heeft u de afgelopen jaren een evenement geor-
ganiseerd in Land van Cuijk? Zo ja, dan zouden 
wij en de hulpdiensten graag willen weten of u 
in 2023 weer van plan bent om één of meerdere 
evenementen te organiseren in Land van Cuijk. 
Daarom willen wij u vragen om een vooraan-
kondiging te doen van uw evenement(en). De 
verstrekte informatie wordt gebruikt voor de 
evenementenkalender Land van Cuijk 2023. Deze 
kalender wordt gepubliceerd. 
 
Om een goed beeld te krijgen welke evene-
menten er in het komende jaar plaats zullen 
vinden moet de vooraankondiging vóór 1 
november 2022 te zijn ingediend. Zo wordt 
ook snel duidelijk of er eventuele regionale 
samenloop van evenementen is en wordt de 
inzet van hulpdiensten daarop gebaseerd. De 
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vooraankondiging wordt getoetst aan de in het 
evenementenbeleid Land van Cuijk gestelde 
regels van onder andere het maximaal toege-
stane aantal evenementen op een locatie en de 
spreiding van evenementen in tijd en ruimte over 
de diverse locaties in de gemeente. Ingeval van 
‘concurrerende’ aanvragen kan er eventueel al in 
een vroeg stadium bemiddeld worden.
 
Indienen vooraankondiging evenementen 2023
Met de vergunningchecker op onze website dient 
u een vooraankondiging in voor uw evenement. 
Via de volgende link:  
https://landvancuijk.vergunningen.info/  
komt u bij deze checker.
In de checker moet u dan de volgende stappen 
doorlopen:
 
1. Klik op: ‘Evenement houden’
2. Teken de locatie op de kaart
3. Bij de vraag: ‘Doet u een vooraankondiging 

voor een evenement?’ Vul hier ‘Ja’ in
 
Organiseert u meerdere evenementen? Dan 
dient u voor ieder evenement een aparte voor-
aankondiging in. Als u geen vooraankondiging 
heeft ingediend voor 1 november 2022 loopt u 
het risico dat uw evenement niet door kan gaan 
omdat dan voorrang wordt gegeven aan een wel 
vooraf aangekondigd evenement. Later inge-
diende vooraankondigingen worden op volgorde 
van binnenkomst in behandeling genomen waarbij 
wordt gelet op de ruimte die de evenementenka-
lender nog biedt.
 
Indieningstermijn aanvraag 
evenementenvergunning
Afhankelijk van onder meer het soort evenement, 
de grootte ervan en het effect op de omgeving, 
kan een melding voldoende zijn of is wellicht 
toch een evenementenvergunning nodig. Dit is te 
bepalen door het invullen van onze evenemen-
tenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/
evenement-organiseren.
 
Voor het indienen van een melding of vergunnings-
aanvraag gelden de volgende indieningstermijnen: 

Melding
-> Minimaal 8 weken voor evenement.
Vergunning A- en B-evenementen
-> Minimaal 12 weken voor evenement.
Vergunning C-evenement (hoog risico)
-> Minimaal 16 weken voor evenement.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de gemeente Land van Cuijk, E-mail:  
gemeente@landvancuijk.nl.
Telefoonnummer 0485 85 4000 (en vraag naar één 
van onze evenementencoördinatoren).

MusicalMakers presenteert 
Urinetown

Van 10 tot en met 12 november presen-
teert vereniging MusicalMakers de satirische 
Broadway musical Urinetown in het vereni-
gingsgebouw te Overasselt. 

Urinetown vertelt het verhaal over een volk dat al 
twintig jaar te maken heeft met een nijpend water-
tekort. Om deze waterschaarste enigszins tegen te 
gaan is plassen alleen toegestaan bij de openbare 
toiletvoorzieningen. Deze vallen onder het firmament 
‘Peace in Harmonie’ (PiH) met aan het roer de 
nietsontziende eigenaar en directeur Reinhard W. 
Kleinhart. Door het steeds verder opvoeren van de 
toegangsprijzen wordt de kloof tussen arm en rijk 
steeds groter. Na de zoveelste prijsverhoging komt 
het volk, onder aanvoering van Bobbie Goud, in 
opstand. Maar de situatie wordt ingewikkeld wanneer 
hij verliefd wordt op de dochter van deze Kleinhart. 

Urinetown is een musical over hebzucht, corruptie, 
liefde en revolutie en met de nodige humor en verwij-
zingen naar bekende musicals. In een steeds droger 
wordende wereld heeft het thema raakvlakken 
met ons hedendaagse leven. MusicalMakers is in 
1991 opgericht door broer en zus Arjan Wijnen en 
Henriëtte Kessler-Wijnen. Deze semi-professionele 
vereniging telt meer dan dertig leden uit met name de 
regio Nijmegen en het land van Cuijk. 

Wilt u meer weten over MusicalMakers of over de 
kaartverkoop? Ga naar: www.musicalmakers.nl
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker

Vrijdag 28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur orga-
niseert Maasziekenhuis Pantein samen met de 
ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst 
voor mannen met prostaatkanker en hun naasten.
 
De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorga-
nisatie door en voor mannen met prostaatkanker. 
Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het 
contact met lotgenoten. Het delen van ervaringen 
geeft vaak veel herkenning en erkenning, ook voor 
de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Je 
bent incontinent geworden door de behandeling, 
wat te doen?’
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis 
en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.

zaterdag 29 oktober > 
bierproeverij > DE PRUUVERIJ: 
BOCKBIERAVOND
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 morgen het 
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

website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.nl
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What you see is what you get! Een authentieke 
gast met doordachte humor. 
Thjum speelt de anti-held en dat doet hij met 
verve. Met zijn intelligente grappen kiest hij de 
route van het understatement. Arts brengt een 
droogkomische performance. Filosofie, socio-
logie en spiritualiteit in één, zonder dat de 
humor inboet aan kracht: het is maar weinig 
cabaretiers gegeven.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
De wereldtoernee van het Formule 1 Circus nadert 
zijn einde en Max heeft de lauwerkrans inmiddels 
om de nek hangen. Een goede reden om niet 
meer naar de Formule 1 races te kijken? Natuurlijk 
niet! Er valt altijd wat te beleven want de band is 
tenslotte rond. En bovendien bent u van de straat. 
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 23 oktober: GP AUSTIN  
 (21.00 uur)
 zondag 30 oktober: GP MEXICO  
 (21.00 uur)
 zondag 13 november: GP BRAZILIË  
 (19.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 zaterdag 26 november > concert >  
 MEMORY LANE
 vrijdag 2 december > vinylavond >  
 OP LOSSE GROEVEN
 vrijdag 9 december > cabaret >  
 MARLON KICKEN
 zaterdag 17 december > concert >  
 THE GRINCH

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

vrijdag 4 november > THJUM 
ARTS > TIJDLOOS GENOT

In 2012 besloot Thjum Arts mee te doen aan de 
jaarlijkse talentenjacht van school met zijn eigen 
geschreven theatermonoloog. Het was een 
poging tot verbinden met zijn schoolgenoten 
maar tot zijn grote verbazing moest iedereen 
lachen en bleek wat hij deed ‘comedy’ te heten. 
Hij won de tweede prijs: een bon voor de Free 
Record Shop.

Dat hij sinds die talentenjacht een enorme 
ontwikkeling door heeft gemaakt, blijkt als hij in 
2018 meedoet aan het Amsterdams Studenten 
Cabaret Festival en daar de jury- en publieks-
prijs wint. Niet veel later is hij ook finalist bij het 
Leids Cabaret Festival en in 2021 wint hij zowel 
de jury- als publieksprijs bij het vooraanstaande 
cabaretfestival Cameretten.

Als Thjum het podium opkomt gebeurt er iets. 
Dat zal niet anders zijn bij zijn eerste avond-
vullende voorstelling Tijdloos Genot. Hierin 
verweeft hij de tijdsgeest met persoonlijke 
verhalen en actuele gebeurtenissen. Thjum 
staat stil waar de wereld verder raast. Hij ziet 
de mens als een wezen dat tijdloos genot als 
het hoogst haalbare ziet. Soms zelfs als de 
standaard, als iets waar ieder mens recht op 
heeft. Wat heeft dit voor consequenties? En 
kunnen we daar nog naar kijken?
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

of bel 06-10506988. Voor overige zaken: 

Voorzitter:  
voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester:  
adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat:  
secretariaatjoffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Diverse vaste planten

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

Vele soorten vaste planten
verkregen vanuit hobby.

Te koop

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

� adverteren
doet verkopen

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek
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Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

 

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: 24 t/m 29 oktober
  ¾ Appelspeciaalvlaai € 10,60
  Wit meergranen waldkorn € 3,25
  Roomboter croissant € 0,85

Reclame: 31 oktober t/m 5 november
  ¾ Halloweenvlaai € 10,60
	  Bruin tarwebrood  € 2,25
  4 Rozijnenbollen + 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

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

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

 

 

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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Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
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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 
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