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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 8 november 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 21 2 november 2022

🎵Wie komt er alle jaren, daar heel uit Spanje varen? 
Over de grote grote zee, Sint Nicolaas hoezee!🎶

De afgelopen twee jaar heeft de intocht een 
andere invulling gehad, dan daarvoor. In 2020 was 
er een digitale intocht, met veel leuke filmpjes en 
foto’s van de kinderen uit Vierlingsbeek. In 2021 is 
Sinterklaas met zijn pieten door het dorp gereden, 
om zo toch alle kinderen even te ontmoeten. We 
zijn dus al heel creatief geweest de afgelopen 
jaren. Nu Concordia er ook niet meer is, was het 
voor ons het uitgelezen moment om de intocht 
een hele andere invulling te gaan geven.  

Op zondag 13 november zullen wij Sinterklaas en 
zijn pieten gaan verwelkomen in Vierlingsbeek. 

• We verzamelen tussen 11.00 uur en 11.15 uur
op het plein tussen de basisschool en de kerk.
De auto’s graag parkeren op het Vrijthof.

• Om 11.15 uur vertrekken we allemaal samen
richting de Maas. We lopen er naar toe via de
Pastoor Janssenstraat, Laurentiusstraat en
Staaiweg en wachten achter de dranghekken
op de Sint en zijn pieten.

• Nadat Sinterklaas en zijn pieten aange-
komen zijn in Vierlingsbeek, zullen we met z’n
allen naar de kerk toe lopen. Daar zijn vanaf
12.00 uur verschillende spelletjes en activi-
teiten; zoals ‘op de foto met piet’,  ‘taai-taai
happen’,  ‘paardje rijden’ en natuurlijk is ook
een ontmoeting met Sinterklaas mogelijk. Om
13.30 uur zullen de festiviteiten afgelopen zijn.

Bij binnenkomst in de kerk zullen de kinderen een 
‘knipkaart’ krijgen, waarop de naam zal worden 
ingevuld. Voor de volwassenen is er de gelegen-
heid om koffie/thee te kopen, hiervoor vragen wij 
een bijdrage van € 1,- Fijn als u dit geld contant bij 
zich heeft. 

In de kerk zal de kachel niet aan staan, dus de jas 
die u buiten aan heeft, kan ook binnen aan. 
(Bij twijfelachtig weer... kijk op onze facebookpa-
gina - Sint in Vierlingsbeek en Groeningen - voor 
de actuele informatie over de intocht.)
Om alles goed te laten verlopen, is het fijn als 
iedereen zich houdt aan de aanwijzingen van het 
organiserend comité. Gezien de nieuwe opzet van 
de intocht, zal ook voor ons alles ‘nieuw’ zijn, fijn 
als we elkaar kunnen helpen er een zo fijn mogelijk 
ochtend en middag van te maken samen. 
Bij calamiteiten kan het comité niet aansprakelijk 
gesteld worden. 

Sinterklaascomité Vierlingsbeek 

Nb: Bij het schrijven van deze tekst, druppelen de 
nieuwsberichten over een nieuwe ‘Corona-golf’ 
langzaam binnen. Vooralsnog gaan wij er van uit, 
dat de intocht van de Sint dit jaar door zal kunnen 
gaan, zoals wij gepland hebben. Mocht dit niet 
het geval zijn, zullen we dit zo tijdig als mogelijk 
communiceren. 

Zondag 13 november

Intocht 
Sinterklaas

Sinterklaas
in Vierlingsbeek
en Groeningen

Bij twijfelachtig weer... 
kijk op onze 

facebookpagina

Vertrek 11.15 uur 

vanaf het plein bij school naar de Maas.

Daarna naar de Kerk.

Sint in Vierlingsbeek en Groeningen
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Van de Redactie:

De dagen worden korter, en nu de klok de 
wintertijd weer aangeeft gaan we ook minder 
snel naar buiten. Ook de groenvoorzie-
ning in onze directe woonomgeving vraagt 
nu minder onderhoud. Voor de mensen die 
toch graag hun groene vingers laten werken, 
bestaat er de mogelijkheid om zich aan te 
melden voor de oefenochtenden als voorberei-
ding op de Nederlandse Kampioenschappen 
Maasheggenvlechten 2023.

Als het zachte weer van de laatste tijd een 
voorbode is van een zachte winter, dan is dat 
een mooie en leerzame manier om van de frisse 
buitenlucht te kunnen genieten. Ook worden 
onze eigen Maasheggen (UNESCO Erfgoed) 
zo op traditionele wijze onderhouden en voor 
de toekomst veilig gesteld. Jong en oud, man 
of vrouw, alleen of met een groep: iedereen 
kan zich hiervoor aanmelden. Meer informatie 
hierover vindt u verderop in deze Globaal.

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.

4 nov Gryphus: cabaret;  
 Thjum Arts; Tijdloos Genot (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
5 nov Angels Rule:  
 Herinneringsconcert 'Door de Wind';  
 Theobalduskerk Overloon
7 nov Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
8 nov VOVG: Tapashapjes en spellenavond
10 nov Bijeenkomst VIVA domein Sport;  
 aanvang 20:00 uur
13 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek en  
 Groeningen: Intocht Sinterklaas  
 in Vierlingsbeek
14 nov Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
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
21 nov Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
26 nov Zonnebloem: sinterklaasmiddag
26 nov Gryphus: Concert: MEMORY LANE
28 nov Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
2 dec Gryphus: Vinylavond:  
 OP LOSSE GROEVEN
5 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 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 Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
12 dec Vergadering DR Groeningen.  
 Wilt u de vergadering bijwonen?  
 Graag vooraf doorgeven via  
 dorpsraadgroeningen@hotmail.com
17 dec Gryphus: Concert: THE GRINCH
19 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 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
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18 mrt Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Deelname Sing Challenge Sevenum
27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m 1 apr Goede Doelen
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
25 juni GroeVie: Family Obstacle Run 2023  
 Vierlingsbeek
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

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
1 dec GFT groenbak
8 dec GFT groenbak / Plasticafval
10 dec Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914
15 dec Restafval
22 dec GFT groenbak / Plasticafval
24 dec Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890

Hobby Atelier Vierlingsbeek-
Groeningen gaat stoppen.

In 2019 zijn wij gestart met een Hobby Atelier in 
Vierlingsbeek.
Het was de bedoeling dat iedereen (volwassenen) 
daar kon binnenlopen om zijn /haar hobby uit te 
oefenen, dan wel creatief bezig te zijn.
Ook was het mogelijk daar ideeën op te doen voor 

iets nieuws, een andere manier van bezig zijn als 
vrijetijdsbesteding. Door met elkaar aan de slag te 
gaan, konden mensen ook van elkaar leren; enkele 
workshops waren al bijna geregeld.

Na het ontvangen van een startsubsidie van de 
Dorpsraad, alsmede de toezegging van’ Groevie 
‘ dat wij onder hun vleugels konden opstarten 
(we hadden immers geen bestuur, voorzitter of 
penningmeester), konden wij fijn beginnen.
Wij zijn gestart in het Joffershof; “Alles Bijeen” 
bood ons daar een ruimte aan. Een fantastisch 
gebaar, waar wij heel blij mee waren maar, helaas 
was de ruimte niet groot genoeg.
Daarna vonden wij onderdak voor een proeftijd in 
een ruimte bij het JOC (Gryphus). Echter, voordat 
wij daar konden starten kwam Corona om de 
hoek kijken, en moesten ook wij stoppen met de 
activiteiten.
Het toeval wil nu, dat wij in de Coronatijd beiden 
verhuisd zijn naar een andere woonplaats en voor 
ons is het niet meer haalbaar om dit wekelijks te 
doen. Via deze weg maken wij kenbaar dat wij 
hebben besloten om te stoppen.

Misschien is er iemand onder U die enthousiast 
is of wordt bij het lezen van dit bericht. Ziet u hier 
mogelijkheden liggen, dan kunt u dit aangeven 
bij Dorpsraad Vierlingsbeek dorpsraad-vier-
lingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl (er is al 
veel voorwerk gedaan, men zou het snel kunnen 
oppakken).
Het JOC biedt nog steeds dezelfde mogelijkheden 
als toen (contactpersoon: Hans Hendriks) 
Bij Gryphus is ook nog wat klein materiaal aan 
hobbyspul opgeslagen.(zolder).
Natuurlijk zijn wij altijd bereid voor informatie, 
indien gewenst. 

Lucie Pellen : mail. lpellen77@live.nl
Jeanne Ermers : mail. jeanneermers@hotmail.com

Kledinginzameling voor 
basisschool Laurentiushof

Op woensdag 23 november tot 9:30u kunt u uw 
gebruikte kleding weer inleveren bij de hoofdin-
gang van de basisschool. In afgesloten (vuilnis)
zakken kunt u uw schone kleding, gordijnen, 
pluche beesten, lakens, dekens, handdoeken, 
riemen en ook schoenen (per paar aan elkaar 
geknoopt) inleveren.

Met het geld dat hiermee opgehaald wordt, 
kunnen we weer veel extra dingen voor en met 
de kinderen doen!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ouderraad bs Laurentiushof
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Rabobank leden, bedankt!

Het bestuur en vrijwilligers van het JOC  willen 
alle Rabobank leden bedanken die op ons 
gestemd hebben bij het Fonds Rabobank 
ClubSupport.

Wij hebben het bedrag van €1020,32 ontvangen 
van de Rabobank, en dat was niet mogelijk 
geweest zonder uw stem(men)!

We gaan dit bedrag gebruiken voor het verduur-
zamen van ons ventilatiesysteem.

Nogmaals bedankt voor uw steun.

KIENDATA KBO
Op 4 en 18 november kan men weer 
kienen in gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

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

Biljarten (swogb) 
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga (swogb) 
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur  
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur  
 in Joffershof  
Wandelvoetbal (swogb)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.
Jeu de Boules (swogb)
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (swogb)
 dinsdag van 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
In december en januari is er geen bijeenkomst
voor alleengaanden i.v.m. sinter-
klaas en nieuwjaar.

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

Wie oh wie!?!

Dat was vorig jaar de vraag: wie oh wie 
zouden dat carnavalsseizoen de Kandidaat 
Burgemeesters zijn?
Wie oh wie werd het Boeren Bruidspaar?
Na de afscheidsmiddag van burgemeester van 
Soest in Groeningen werd ’s avonds, tijdens een 
gezellige carnavalsavond, bekend wie het waren.

Gelukkig kon er carnaval gevierd worden! 
Maar wel in aangepaste vorm: er was geen 
Burgemeestersverkiezing en ook is het Boeren 
Bruidspaar niet in de onecht verbonden.  
Wie oh wie!?! zijn ook alweer die Kandidaat 
Burgemeesters waar we op kunnen stemmen?
Wie oh wie!?! is ook alweer het Boeren Bruidspaar 
dat aankomende carnaval hun bruiloft wel gaat vieren? 

Op Vrijdag 25 november stellen zij zich nogmaals 
aan u voor! Voor één keer zal er weer een Gruuningse 
aovend zijn. Tijdens deze avond zullen de Kandidaat 
Burgemeesters, het Boeren Bruidspaar, de Prins met 
zijn adjudanten en wie weet nog meer, hun opwach-
ting maken in De Zandpoort in Groeningen!
Kortom: een avond vol gezelligheid, korte momenten 
waarop we de hoofdrolspelers van deze carnaval 
beter leren kennen en wellicht heeft de familie van het 
boerenbruidspaar, de stemcommissie van de burge-
meestersverkiezing of een ander gezelschap nog wat 
in petto?! Dus:

Kom vrijdag 25 november allemaal naar de 
Gruuningse Aovend om deze eenmalige carnavals-
avond mee te vieren! Aanvang: 20.41 uur.    
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WANDELVOETBAL NAAR BEUGEN
Op 18 oktober hebben de dames en heren van 
wandelvoetbal van KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
een bezoek gebracht aan wandelvoetbal Vios uit 
Beugen.We werden ontvangen met koffie/thee en 
gebak. Daarna de voetbalkleding aan en starten 
met een warming-up o.l.v. Vios. Er werden enkele 
mooie wedstrijden tegen elkaar gespeeld, die 
door zowel KBO wandelvoetbal Vierlingsbeek/
Groeningen als door Vios werden gewonnen.
De sfeer was onderling prima en er werd fair 
gespeeld, al is het soms moeilijk om niet te 
rennen, want dat is bij wandelvoetbal niet toege-
staan. De ochtend werd afgesloten met een lunch, 
waarbij de prestaties onderling werden besproken. 
Een mooie wandelvoetbalochtend met een uitno-
diging aan Vios om in het voorjaar in Vierlingsbeek 
te komen spelen. Mocht u interesse hebben om 
te gaan wandelvoetballen, dan kunt u contact 
opnemen met Jos van Boekel of kom eens kijken 
op de training op dinsdagochtend van 9.30 - 11.00 
uur op sportpark Soetendaal.

MUSEUMBEZOEK KBO
Op woensdagmiddag 19 oktober kwamen ruim 
30 KBO-leden in Groeningen bij elkaar om een 
bezoek te brengen aan 2 musea. In verband met 
de beschikbare ruimte in de musea werd de groep 
in tweeën gesplitst. 
Bij het museum van “Postegel tot tank” van Tonnie 
Ebben stond Peter Verbeek Wolthuis klaar om de 
eerste groep rond te leiden. De oud-geschiedenis-
leraar legde aan de hand van enkele landkaarten 
duidelijk uit hoe de opmars van de geallieerden na 
juni 1944 in Zuid Nederland had moeten verlopen 
en wat de gevolgen waren in onze omgeving. 
Daarna leidde hij ons rond langs de schat aan 
oorlogsmaterialen die Tonnie heeft opgeslagen in 
zijn ondergronds museum. Ook de oudheidkun-
dige voorwerpen kregen volop aandacht. Intussen 
was ook de museumeigenaar zelf gearriveerd van 

zijn werk en leidde vervolgens de 2e groep rond, 
die van Vortum-Mullem afkwam.
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Daar hadden de deelnemers een bezoek 
gebracht aan het kermismuseum. Eigenaar Piet 
Winkelmolen wist daar op humoristische wijze 
het gezelschap enthousiast te maken voor de 
kermisspullen die hij in de loop der jaren bij 
elkaar heeft vergaard of zelf gemaakt/opgeknapt. 
Een schat aan spullen die veel herinneringen 
opriepen, zoals de “aapjes van V&D”. Een educa-
tieve middag, verzorgd door zeer enthousiaste 
museumeigenaren.

Uitgiftepunt menstruatieproducten 
bij minibieb 

Vierlingsbeek heeft sinds kort een uitgifte-
punt voor menstruatieproducten. Dat meldt 
Marieke Willems-Pijls, die het initiatief van het 
Armoedefonds van harte ondersteunt. Bij de 
minibibliotheek aan de Laurentiusstraat 45 in 
Vierlingsbeek zijn deze producten gratis verkrijg-
baar. “Steeds meer meisjes en vrouwen kunnen 
die moeilijk betalen”, weet Marieke. “De producten 
staan naast de bieb, ons eigen zwerfboeken-
station, zodat iedereen die ze kan gebruiken ze, 
eventueel anoniem, kan meenemen.” 

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die 
dagelijks de gevolgen van armoede onder-
vinden. En waarschijnlijk worden dat er vanwege 
de huidige energiecrisis steeds meer. “Als je 
moet rondkomen van een beperkt budget in de 
week, gaat dat geld grotendeels op aan eten en 
drinken”, vertelt Marieke. “Maar van het overige 
geld moeten ook verzorgings- en hygiënepro-
ducten gekocht worden. Dat maakt dat er voor 
een op de tien vrouwen in Nederlands soms geen 
geld is voor maandverband of andere menstruatie-
producten. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. 
Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw 
die ze nodig heeft, beschikbaar zijn. Gelukkig 
hebben wij de goedkeuring gekregen dat onze 
minibieb tevens mag fungeren als zogeheten MUP, 
menstruatieproducten-uitgiftepunt. Inmiddels is 
de eerste levering binnen. De producten staan 
naast de minibieb. Als mensen zelf de spullen niet 
durven of kunnen ophalen, dan mogen ze mij ook 
bellen of appen en dan breng ik ze.” 

In de straat Hulder wordt binnenkort ook een MUP 
geopend.

Het telefoonnummer van 
Marieke is 06-14426330.

Voor meer informatie:
Menstruatie armoede |  
Stichting Armoedefonds 

VIVA VIERLINGSBEEK 
GROENINGEN
DOMEIN GEZONDHEID EN ZORG

Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een bepaald 
gebied of een gemeenschap geschikt is om in te 
wonen en te werken. Hierbij wordt gekeken naar 
de aantrekkelijkheid van het gebied of de gemeen-
schap. VIVA Vierlingsbeek Groeningen gaat in deze 
tijd van een dreigende vergrijzing van Vierlingsbeek 
en Groeningen voor leefbare dorpen nu en in de 
toekomst voor alle inwoners, ondernemers, vereni-
gingen, bezoekers, cultuur en milieu.

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 
dorpsontwikkeling kan de gemeente de dorpen 
Vierlingsbeek en Groeningen ondersteunen om 
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de leefbaarheid optimaal te houden. Zo kunnen 
Vierlingsbeek en Groeningen ook in de toekomst 
bruisende kernen blijven binnen de gemeente Land 
van Cuijk. 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, ondernemen, 
cultuur, gezondheid en zorg, wonen, onderwijs 
en opvang en mobiliteit. De leden van de diverse 
domeinen verzamelen allerlei informatie om samen 
te komen tot het dorpsvisieplan waarvan het de 
bedoeling is dat het in december klaar is.

Waar is het domein gezondheid en zorg mee bezig?

Om de leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen 
mede in stand te houden is het kunnen blijven 
bieden van curatieve (genezende) zorg alsook 
preventieve (voorkomen van klachten) zorg essen-
tieel: hiervoor moeten de in Vierlingsbeek en 
Groeningen aanwezige zorgvoorzieningen (huisarts, 
apotheek, tandarts, fysiotherapie, diëtiek, fitness, 
pedicure, e.d.) zowel voor jongeren als voor ouderen 
in stand worden gehouden. Door een toenemende 
zorgvraag en afnemende beschikbare zorg staan 
deze voorzieningen onder druk en ontstaat er een 
groeiende zorgkloof (tekort aan professionele zorg 
en mantelzorg) zeker ook in de kleinere kernen. Het 
gevolg van deze ontwikkeling is dat we samen meer 
zorg voor elkaar moeten gaan organiseren: De parti-
cipatiesamenleving. Voor de ouderen speelt hierbij 
ook nog het punt dat er ondanks het groeiend aantal 
senioren die zorg nodig hebben er geen nieuwe 
verpleeghuizen gecreëerd worden waardoor senioren 
langer thuis moeten blijven wonen en dus ook meer 
gebruik maken van lokale zorgvoorzieningen. Zorg is 
meer dan medische zorg, verzorging en verpleging; 
Het is ook hulp, aandacht en/of ondersteuning die je 
aan iemand geeft. 

De werkgroep gezondheid en zorg richt zich voor-
alsnog op twee pijlers: Twee “sleutels” om lang thuis 
te kunnen blijven wonen:

1. De werkgroep ziet in het concept “voorzorg-
cirkel” binnen Vierlingsbeek en Groeningen 
mogelijkheden om met dergelijke voorzorgcir-
kels te gaan werken. Een voorzorgcirkel bouw 
je uit “voorzorg” op met mensen om jou heen. 
Op de personen uit de cirkel kun je een beroep 
doen wanneer je praktische hulp nodig hebt 
maar zo’n cirkel richt zich ook op het sociaal 
contact. Gezonde, vitale medeburgers helpen 
zorgafhankelijke anderen. Hierbij spreekt de 
werkgroep haar voorkeur uit hierin onderschei-
dend te willen zijn van de oorspronkelijke visie 
op de voorzorgcirkels door de hele gemeen-
schap in te zetten en niet alleen “oud help 

ouder”. Samenwerking van inwoners, gemeente 
en welzijnsorganisaties als Sociom is hierbij 
noodzakelijk.

2. Een tweede “sleutel” om langer thuis te kunnen 
blijven wonen ziet de werkgroep in het oprichten 
van een huiskamer: Een laagdrempelige plek 
waar men ongedwongen samen kan komen 
voor een kopje koffie of thee, een praatje, een 
spelletje spelen of een activiteit. Een uitdaging 
voor de werkgroep is de doelgroep te vinden en 
te motiveren naar de huiskamer te komen.

Het is van belang dat initiatieven als boven vermeld 
meer bekendheid krijgen, niet alleen bij senioren 
maar bij iedereen, zodat het meer vanzelfsprekend 
wordt om op elkaar te letten en er voor elkaar te zijn 
als het nodig is. Het kan niet zo zijn dat een 75+er 
schaatst op het ijs, ziet dat er verderop een wak is 
maar gewoon door schaatst tot hij/zij in het wak 
verdwijnt en het niemand in de gaten heeft. 

Leven er andere ideeën op het gebied van gezond-
heid en zorg die ertoe bij kunnen dragen de 
leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen in stand 
te houden c.q. te vergroten, schroom dan niet een 
van onderstaande personen aan zijn/haar jas te 
trekken! Laten we er samen voor gaan!
Werkgroep gezondheid en zorg, Wendy de Boer, 
Noël Deryckere, Jan van Dongen, Wouter van 
Dongen, Willemien Geurts, Sandra Janssen, 
Nico Kolenberg, Niko Maree, Cees Mosch, Esmé 
Mosch, Anke van Rens, Gerrie Schaeffers, Jolanda 
Verbroekken, Elly Verdijk, Margriet Verheijen. 

Vrijwilligers gezocht voor de 
Huiskamer

Zoals iedereen heeft kunnen lezen zijn we op 
maandagmiddag van 14.30 -16.30 uur gestart 

met de huiskamer in het Vitaliteits Centrum 
Brabant.

Wij nodigen iedereen uit om een lekker kopje 
koffie of thee te komen drinken op die middag 
en hopen dat iedereen die behoefte heeft aan 

gezelschap hier gebruik van gaat maken. 

We zijn nog wel op zoek naar gastheren of gast-
vrouwen voor deze activiteit.

INTERESSE!!
Loop gerust binnen en kijk wat er gebeurt of 

mail naar zorgnuvoorlater@gmaill.com 
Wij nemen dan contact met u op. 
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Op de loten van de Zonnebloem loterij 2022 zijn 
2 prijzen gevallen:

op de eindcijfers 6991 is 25 euro gevallen, 
op de eindcijfers 7167 is 15 euro gevallen.  
Hoe u de prijs kunt innen staat op het lot. 

Veel plezier met uw prijs! 
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Berichten uit het veld

Het is nog geen winter en ik ben ook niet 
begonnen met de wintervoedering voor de tuinvo-
gels, maar toch komen er elke dag 2 Zanglijsters 
kijken of er al iets te halen valt. Ook Koolmezen, 
Pimpelmezen, Spreeuwen, Houtduiven, 
Huismussen, Merels, Kauwen en een Roodborst 
bezoeken regelmatig onze tuin. Op de wintervoe-
dering zullen ze echter nog een maandje moeten 
wachten, want er is nu nog voldoende voedsel in 
tuin, park en veld te vinden. Van een overbuurvrouw 
kreeg ik een opvallende meld-ing. Tijdens het wassen 
van haar ramen had ze gezien hoe een Havik een 
Houtduif te grazen nam. Met zijn klauwen diep in de 
duif geslagen wachtte hij op straat tot zijn prooi niet 
meer tegenspartelde en vloog er daarna mee weg. 
Het enige wat restte was een troosteloos hoopje 
duivenveren. Dit tafereel speelde zich allemaal af op 
straat midden in een woonwijk. Heel opmerkelijk. 
Een ander bijzonder verschijnsel in onze woonwijk 
ontdekte ik toen ik terug kwam van een fietstocht. 
Vanuit een ooghoek zag op het kamerraam van de 
buren een aantal strepen en vlekken. Ik stopte en 
bekeek het raam eens goed. Toen de zon er onder 
de juiste hoek op scheen, zag ik duidelijk de afdruk 
van een Steenuil op het glas. Blijkbaar had hij op 
zijn nachtelijke vliegtocht niet goed opgelet en was 
pardoes tegen het raam gevlogen. Zelfs de afdruk 
van zijn ogen was te zien (zie foto). 

Afdruk Steenuil op raam

Daar moet hij best wat pijn aan gehad hebben. Van 
de Steenuil zelf was geen spoor meer te bekennen. 
Blijkbaar heeft hij de klap overleefd. Van andere 
buren hoorde ik later dat ook bij hen een uil tegen het 
raam gevlogen was. Een onverbeterlijk individu dus.
De vogeltrek is nu ook echt op gang gekomen. De 
Huiszwaluwen zijn al vertrokken naar hun winter-
kwartier in tropisch Afrika. Ze zijn als laatste van de 
zwaluwen vertrokken. 

Ook Witte Kwikstaarten trekken massaal naar het 
zuiden. Ze komen werkelijk met honderden per dag 
langs. Tijdens een fietstocht door de Maasheggen 
naar Boxmeer, zag ik op een akker aan de Passtraat 
in Groeningen een groep van ongeveer 20 Witte 
Kwikstaarten foerageren op een akker.

Witte Kwikstaart met prooi

Zo’n groep bestaat dan meestal uit meerdere 
families, ouders met jongen, die gezamenlijk naar 
het zuiden trekken. Ze zijn op weg naar hun over-
winteringsgebied in Marokko.
Onderweg stoppen ze dan op omgeploegde 
akkers om gezellig samen hun energievoorraad 
aan te vullen. Die hebben ze hard nodig op hun 
lange reis. De meeste kleine zangvogels trekken 
overigens ‘s nacht en gebruiken het daglicht om te 
eten. Heel slim.

Ton van den Berg

Voorbereidingen 
Nederlands Kampioenschap 
Maasheggenvlechten 2023.

Heeft U afgelopen jaren ook genoten van 
het mooie Maasheggenlandschap met haar 
gevlochten heggen? En heeft bij U ook wel eens 
de gedachte gespeeld om het ambacht van 
heggenvlechten te leren. Het ambacht dat er 
mede voor gezorgd heeft dat het gebied tussen 
Vierlingsbeek en Cuijk in 2018 de status van 
UNECO Mens & Biosfeer heeft gekregen. Dan grijp 
binnenkort uw kans.
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Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (Slabox) 
organiseert ter voorbereiding op het Nederlands 
Kampioenschap Maasheggenvlechten (zondag 12 
maart 2023) een aantal oefenochtenden. Iedereen 
die het ambacht van heggenvlechten wil leren, is van 
harte welkom op deze oefenochtenden. 
Tijdens zo’n oefenochtend leert U de techniek van 
het zagen, kappen, leggen en vlechten van de 
meidoornstruiken. Aanwezige ervaren vlechters 
helpen de deelnemers met het leren van de techniek 
van het vlechten. Gereedschap, handschoenen 
en veiligheidsbrillen zijn iedere oefenochtend voor 
iedere deelnemer aanwezig. De oefensessies starten 
om 09.00 uur en duren tot 12.30 uur. 

Door een bericht te sturen naar maasheggen-
vlechten@hotmail.com meldt U zich aan, onder 
vermelding van naam, telefoonnummer en met 
hoeveel personen U wenst deel te nemen. Een 
aantal dagen voor de oefenochtend krijgt U via de 
mail het bericht waar de oefensessie plaatsvindt en 
eventuele verdere informatie die van belang kan zijn.

Op de volgende zaterdagochtenden wordt er 
geoefend: 19 november, 17 december, 14 januari, 
28 januari, 11 februari, 25 februari en 04 maart.

Mocht het U goed bevallen, dan kunt U zelfs 
deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap 
Maasheggenvlechten in 2023. Voor verdere infor-
matie over het oefenen en het Nederlands 
Kampioenschap kunt U contact opnemen met 
Marius Grutters (06-41066236),  
Arnold Jansen (06-8344327) of  
Theo van Lankveld (06-28825421).

Kerstactie Bekse Klinkertjes

U bent al jaren van ons gewend, dat we de 
zaterdag na Sinterklaas bij u aan de deur komen 
met kerststerren en cyclamen. Dit jaar gooien we 
het roer om en komen we met kerstchocolade.
In Vierlingsbeek en Groeningen komen onze leden 
op zaterdag 10 december a.s. vanaf 10.00 uur 
bij u aan de deur met chocolade kerstkransen en 
gemengde kerstchocolade. Hoe héérlijk!
Wij verkopen niet alleen aan de deur. Voor het 
eerst kunt u ook online uw bestelling aan ons 
doorgeven, of onderstaande bestellijst invullen. 
Het regelen van een smakelijke traktatie met kerst 
kan niet eenvoudiger.

Doet u mee?
Zo bestelt u online:
Of ga naar http://bekseklinkertjes.
weebly.com/ Klik op “informatie” 
en kies “Te koop”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstactie Bekse Klinkertjes 
 

U bent al jaren van ons gewend, dat we de zaterdag na Sinterklaas bij u aan de deur komen met 
kerststerren en cyclamen. Dit jaar gooien we het roer om en komen we met kerstchocolade. 

In Vierlingsbeek en Groeningen komen onze leden op zaterdag 10 december a.s. vanaf 10.00 uur bij 
u aan de deur met chocolade kerstkransen en gemengde kerstchocolade. Hoe héérlijk! 

Wij verkopen niet alleen aan de deur. Voor het eerst kunt u ook online uw bestelling aan ons 
doorgeven, of onderstaande bestellijst invullen. Het regelen van een smakelijke traktatie met kerst 
kan niet eenvoudiger.  

Doet u mee? 

Zo bestelt u online: 

 

Of ga naar http://bekseklinkertjes.weebly.com/ Klik op “informatie” en kies “Te koop”. 

Informatie bijeenkomst over computer en mobiel
Hebt u computervragen of wilt u meer weten 
over veilig omgaan met uw computer of mobiel, 
dan bent u van harte welkom op woensdag 9 
november van 9.30 uur tot 11.00 uur in gemeen-
schapshuis Joffershof, Laurentiusstraat 2, 
Vierlingsbeek.

Op deze bijeenkomst geven wij computertips en 
uitleg over Windows, veiligheid, DigiD, fotoalbum 
maken of creatief bezig zijn. 
Ook zullen wij uitleg geven over vele mogelijk-
heden van de mobiele telefoon. 
Voor deze eenmalige bijeenkomst vragen wij € 2,00. 
Dit is inclusief koffie/thee. 

Wilt u daarna graag deelnemen aan een korte 
cursus dan kunt u zich daarvoor te zijner tijd 
aanmelden. 
Voor de informatiebijeenkomst kunt u zich 
opgeven tot 6 november. 
Dit kan per mail Seniorweb100@outlook.com of 
per telefoon 06.10680658
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Bestelformulier: 
 

Naam:  
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer:  
06-nummer:  
E-mailadres:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ik bestel graag: 

Aantal: 
 

 Prijs  Bedrag: 

 Krans melkchocolade 
 

€ 5,50 (2 voor € 10,00) € 

 Krans pure chocolade 
 

€ 5,50 (2 voor € 10,00) € 

 Krans witte chocolade 
 

€ 5,50 (2 voor € 10,00) € 

 Cornet gemengde chocolade 
 

€ 8,00 (2 voor € 15,00) € 

   
Totaalbedrag 

 
€  
 

 
Bij inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen bezorgen wij aan huis op zaterdag 10 december a.s. 

Woont u buiten deze dorpen, kijk dan even op onze website voor ophaaladressen. 

 

HHeett  bbeesstteellffoorrmmuulliieerr  kkaann  wwoorrddeenn  aaffggeeggeevveenn  oopp::  
Vlasakker 27 te Vierlingsbeek  + 
Laurentiusstraat 26 te Vierlingsbeek 

 

Betaling: (kruis aan) 

 Ik betaal contant en doe dit bij inleveren van mijn bestelformulier 
 

 Stuur mij een betaalverzoek op het mobiele nummer wat ik hierboven heb ingevuld 
 

 Ik  heb het bedrag overgemaakt via een bankoverschrijving op: NL05 RABO 0154 3265 77 ten 
name van De Bekse-Klinkertjes 

 

Na ontvangst van uw betaling is uw bestelling definitief. 
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40 JAAR DE OUDE SCHOENENDOOS
JUBILEUMTENTOONSTELLING

Oude foto’s, oorlogsdagboeken en 
archeologische vondsten met foto’s uit de 
dorpen Vierlingsbeek, Overloon, 
Maashees, Holthees, Groeningen en 
Vortum-Mullem. Verkoop boeken, 
demonstratie website en werkprogramma.

U bent van harte welkom om dit te komen 
bekijken. Er is ook ruimte om 
herinneringen op te halen met een kopje 
koffie of thee.

Locatie: Kerkgebouw Vrijthof Vierlingsbeek
19 nov. 13:30-17:00, openstelling voor publiek.
20 nov. 11:00-17:00, toren beklimming mogelijk. 
Gratis entree, consumpties/boeken alleen contant geld

Georganiseerd door 
Stichting De Oude Schoenendoos



12

gezamenlijke visie.
Onlangs hebben Antwan Bouten, Sander Gooren 
en Richard van Daal besloten om samen de kar 
van het domein sport te gaan trekken.

De eerste bijeenkomst hiervan zal plaatsvinden 
op donderdag 10 november om 20.00 uur, in het 
sportcafé van Vitaliteitscentrum Brabant aan het 
Vrijthof in Vierlingsbeek. U bent van harte uitgeno-
digd om hieraan deel te nemen.

Initiatiefgroep VIVA Vierlingsbeek-Groeningen.

Henny, Bas, Noel en Piet.

Voor informatie kunt u bij boven-
staande personen terecht op 
06-54661197 of op  
www.viva-vierlingsbeek-groeningen.nl 

2 november 2022 – Allerzielen

Na de moeilijke periode van de afgelopen jaren willen 
wij als Flowouw, na een afwezigheid van 2 jaar, starten 
met een bijeenkomst voor Allerzielen. Allerzielen valt 
in een seizoen waarin het steeds kouder en donkerder 
wordt. De natuur wordt stiller en doet je eraan denken 
dat elk leven op aarde ooit eindigt. Het is een moment 
van terugkijken en vooruitzien. Van verdriet maar ook 
van mooie herinneringen.

Voor het begin van de bijeenkomst nodigen wij jullie 
uit, wanneer je dit wilt, een bidprentje of foto op de 
gedenktafel te zetten. Deze krijg je natuurlijk na afloop 
van de bijeenkomst terug. Tijdens de bijeenkomst 
worden jullie uitgenodigd om jullie geliefden in het licht 
te zetten en een kaarsje aan te steken voor iemand aan 
wie je speciaal wilt denken. Er zijn hiervoor kaarsjes 
aanwezig, maar je mag er ook zelf een meenemen.

Bart (www.tonica-muziek.nl) zal de muziek tijdens 
deze bijeenkomst verzorgen.
 
Waar? Koningskerkje Vierlingsbeek
Hoe laat? Van 19.30 tot 20.30 uur, inloop vanaf 
19:15 uur
Wanneer? woensdag 2 november 2022

VIVA VIERLINGSBEEK GROENINGEN

DOMEIN SPORT GAAT VAN START
Alle domeinen van VIVA Vierlingsbeek-Groeningen 
zijn volop aan de slag om de leefbaarheid in onze 
dorpen te handhaven en waar mogelijk verder uit 
te bouwen. Dit doen zij binnen hun eigen domein 
en tegelijkertijd zoeken ze de verbinding met 
andere domeinen.

Als initiatiefgroep VIVA Vierlingsbeek-Groeningen 
krijgen wij vaak opmerkingen en zelfs verwijten 
over het tegenhouden van de ontwikkelingen voor 
een gemeenschapshuis in Vierlingsbeek.

Niets is minder waar.

Wij willen, door met elkaar samen aan de slag 
te gaan, een breed gedragen dorpenvisie neer-
leggen, waarmee we de toekomst van onze 
dorpen voor de komende decennia kunnen 
handhaven en blijven waarborgen.

In die visie speelt niet alléén een gemeen-
schapshuis een rol. De continuïteit van 
verenigingen en instanties en het handhaven 
van voorzieningen op het gebied van onder-
nemen, zorg, onderwijs, opvang, woningbouw 
en vervoer zijn van wezenlijk belang voor de 
toekomst van onze dorpen. Een gemeenschaps-
huis is daar een onderdeel van. Voor verdere 
groei en doorstroming is de ontwikkeling van 
woningbouw een pré.

Het dorpsontwikkelingsplan is in januari gereed 
en dan zullen we dit met u gaan delen.

Een aantal domeinen bestaande uit inwoners 
van Vierlingsbeek en Groeningen zijn aan de 
slag gegaan om de kansen en bedreigingen van 
onze dorpen in beeld te brengen. Dit verwerken 
we in een dorpenvisie. Vervolgens wordt er een 
actieplan opgesteld zodat we met de plannen 
ook echt aan de slag kunnen gaan.

De volgende domeinen zijn actief:
• Wonen
• Gezondheid en zorg
• Onderwijs en opvang
• Leefbaarheid
• Ondernemen
• Cultuur
• Sport

Alle domeinen roepen geïnteresseerden op 
om mee te denken en te bouwen aan onze 
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Samen gratis Land van Cuijk 
groener, mooier en gezonder 
maken

Ook dit jaar kunnen inwoners van Land van Cuijk 
door het planten van gratis bomen hun eigen 
omgeving groener, mooier en gezonder maken. De 
natuurverenigingen IVN De Maasvallei, IVN Cuijk, 
IVN Grave, de Bomenstichting en Milieuvereniging 
Land van Cuijk roepen inwoners op weer met hen 
mee te doen aan de Brabantse actie PlanBoom. 
Hiermee hopen ze dit jaar op een nog grotere 
deelname dan vorig jaar, toen er ruim 10.000 een- 
en tweejarige boompjes werden geplant. 

Bomen leveren een grote bijdrage aan een 
gezonder leefklimaat. Iedere boom helpt. Bomen 
zorgen onder meer voor opslag van CO2, vangen 
fijnstof op, houden water vast, zorgen voor meer 
biodiversiteit en verminderen hittestress. 

Rijbewijskeuringen CBR 
Een medische keuring voor het verlengen van uw 
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen 
of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een 
arts moet bezoeken van het CBR.
 
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg 
Rijbewijskeuringen in De Driewiek in Boxmeer op 
vrijdag 4 november en vrijdag 2 december medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de 
prijs € 70,00.
 
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend 
maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via de 
website www.regelzorg.nl of tijdens hun kantooruren 
via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat 
u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.
 
De procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten 
en begin 5 maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch 
gekeurd moet worden.
De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, 
via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste 
gemeenten of via RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst 
zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord 
krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), 
dat de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt 
u pas een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren 
digitaal voor u in en versturen deze direct naar het 
CBR. Meer informatie over de procedure leest u op 
de website van RegelZorg.

 

 

GEMEENSCHAPSHUIS    “DE  BURCHT” 
KERKSTRAAT  44,  LINDEN 

kaartjes €12,50 bestellen via 06-23040362 of raamenmaas@gmail.com 
(munten voor alle consumpties €2,50, contant betalen) 

OP  ZONDAG  6  NOVEMBER  2022 

                   OM  16.00  UUR  (INLOOP VANAF 15.30 UUR) 

Serviceclub Raam & Maas 
organiseert wederom een 
benefietconcert.

Dit jaar hebben zij ervoor gekozen om de 
opbrengst aan Stichting Lotta te schenken.

Stichting Lotta, opgericht door Anneke Joren-Roelofs 
uit Groeningen, is een Samen naar Schoolklas.
Een bijzondere klas in een gewone school.

Bij Stichting Lotta zie je kinderen met een ontwikke-
lingsachterstand en/of beperking op gezette tijden 
samen spelen en leren met de kinderen van de samen-
werkingsschool of dagverblijf.
Stichting Lotta heeft een vestiging in de 
Jenaplanschool in Boxmeer en het Kindcentrum in Mill.

Kaartjes kunt u via het in de poster vermelde adres 
bestellen, maar ook via mij.

Dorrie van de Ven
tel. 06-42668621
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De actie Plan Boom wordt geco-
ordineerd door het Brabants 
Landschap en gefinancierd via de 
Nationale Postcode Loterij. Het 
is een initiatief van IVN Brabant, 
de Brabantse Milieufederatie en 
Brabants Landschap. 

Bomen in het buitengebied
De bomen van actie Plan Boom zijn gratis als ze 
in het buitengebied worden geplant en minimaal 
10 jaar blijven staan. We roepen grondeigenaren 
(boeren en burgers) op om uiterlijk 10 november 
contact met ons (landvancuijkgroen@outlook.com) 
op te nemen als ze mee willen doen. Het gaat dan 
om de aanleg van minimaal 50 strekkende meter 
struweelhaag, een vogelbosje of een houtsingel 
van minimaal 100 vierkante meter. Wij dienen de 
aanvragen in bij het Brabants Landschap. Daar 
moeten ze 17 november binnen zijn. 

Wees er snel bij want op is op. De aanvragen voor 
het buitengebied moet uiterlijk 12 november bij 
ons binnen zijn.  
Mailen: naar landvancuijkgroen@outlook.com. 

Kijk op de website van Brabants 
Landschap voor meer info over de 
actie Plan Boom en andere rege-
lingen: www.brabantslandschap.nl/
projecten/plan-boom/ 

of Subsidies Natuur en Landschap - 
Provincie Noord-Brabant

Bomen in de bebouwde kom
Ook binnen de bebouwde kom bestaan er vele 
mogelijkheden om je eigen omgeving groener, 
mooier en gezonder te maken. Inwoners 
van dorpen die zich daarvoor aanmelden 
(via dorpsraad of wijkraad) geven we in het 
voorjaar gratis boompjes weg. Het gaat dan om 
maximaal 3 boompjes per persoon. Wil je er 
meer of zie je andere mogelijkheden om je tuin, 
straat of wijk te vergroenen, neem dan contact 
op met ons  
(landvancuijkgroen@outlook.com) een geef 
aan wat je ideeën zijn. Mogelijk kunnen 
we je helpen of verwijzen naar allerlei 
subsidiemogelijkheden. 

Dorpen en buurten
Ook dorpen en buurten kunnen hun bijdrage 
leveren aan de verdere vergroening van 
hun omgeving. Zie je mogelijkheden en heb 
je toestemming van de eigenaar (particu-
lier, gemeente of andere eigenaar), dan kun je 
meedoen met de actie Plan Boom. Heb je andere 
plannen dan kunnen we je mogelijk helpen.

Andere subsidies
Er bestaan nog allerlei andere subsidies voor 
vergroening van de eigen omgeving. Mail ons als 
je plannen hebt of kansen ziet, zowel in het buiten-
gebied, op je erf of binnen de bebouwde kom. 
Verdere vergroening is nu harder nodig dan ooit, 
zeker nu veel bomen en struiken het moeilijk 
hebben door de droogte van afgelopen jaren.

Voorlichting over valpreventie

Een groot aantal ongevallen gebeurt in en om 
de eigen woning. Een val van de trap, strui-
kelen over een mat of uitglijden op een gladde 
vloer komt vaker voor dan u denkt. Meestal 
zijn de gevolgen beperkt tot lichte fysieke 
ongemakken. Echter op jaarbasis zijn er alleen 
al in de gemeente Land van Cuijk circa 300 
ernstige valincidenten met ernstige gevolgen. 
Denk bijvoorbeeld aan heupfracturen, pols-
fracturen, hersenkneuzingen en ernstige 
bloedingen.
Vallen kan vervelende gevolgen hebben en de 
kwaliteit van leven verminderen. Het is daarom 
erg belangrijk om valpartijen zo veel mogelijk 
te voorkomen door middel van valpreventie. 
Valpreventie is veilig handelen en ‘gevaarlijke’ 
situaties in en om het huis aanpakken.
Uit onderzoek blijkt dat valpreventiecursussen 
25% van de valincidenten kan voorkomen 
(bron: CBS). Dit betekent voor de gemeente 
Land van Cuijk dat jaarlijks ca. 75 ernstige 
valincidenten voorkomen kunnen worden. Alle 
reden om in te zetten op preventie! 

Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georga-
niseerd over valpreventie in Overloon. 
Locatie: De Pit op donderdag 10 november 
aanvang 14.00 uur.
Aanmelden is niet nodig, belangstellenden zijn 
van harte welkom. 

‘Mochten er naar aanleiding van dit artikel 
vragen zijn over valpreventie, dan kunt u 
wellicht terecht bij een fysiotherapie- of ergo-
therapiepraktijk in uw buurt. Uiteraard kunt u 
met vragen ook terecht bij uw zorgverzekeraar’, 
zo meldt de gemeente Land van Cuijk. 
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vrijdag 4 november > cabaret > 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 ontwik-
keling door heeft gemaakt, blijkt als hij in 2018 
meedoet aan het Amsterdams Studenten Cabaret 
Festival en daar de jury- en publieksprijs 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 cabaretfes-
tival Cameretten.

Als Thjum het podium opkomt gebeurt er iets. Dat 
zal niet anders zijn bij zijn eerste avondvullende 
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?

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 droog-
komische performance. Filosofie, sociologie 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

zaterdag 26 november > concert > ME-
MORY LANE
Begin 2020 vinden zes mannen met liefde voor 
muziek elkaar in hun passie: het spelen van 
klassiekers uit de jaren 60, 70 en 80: Memory 
Lane is geboren. Wij herkennen onze dorps-
genoten Jaap Verbeeten, Sam Koppes en Bart 
Jansen. Samen met hun Nijmeegse vrienden 
Ender, Lars en Leon zorgen zij met meerstem-
mige zang, twee gitaren, mondharmonica, bas, 
toetsen en drums voor een rockende avond 
met een nostalgisch randje. Van Pink Floyd via 
Tom Petty naar The Beatles, van The Doors via 
Robert Palmer naar The Rolling Stones en van 
C.C.R. via Lynyrd Skynyrd naar Queen. Alles 
komt voorbij. Laat je meevoeren op deze trip 
down Memory Lane!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 5,00 euro
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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                   

 
 

 

� adverteren
doet verkopen

WK VOETBAL 2022
Eindelijk mogen de Oranje mannen weer 
deelnemen aan een WK voetbal en traditiegetrouw 
worden alle wedstrijden van Oranje weer uitge-
zonden op een hééél groot scherm. Inclusief een 
pooltje, hapjes, tierlantijnen, toeters en bellen.
 maandag 21 november: Senegal-
Nederland (17.00 uur)
 vrijdag 25 noevember: Nederland-Ecuador 
(17.00 uur)
 dinsdag 29 november: Nederland-Qatar 
(16.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
De wereldtoernee van het Formule 1 Circus nadert 
zijn einde en Max heeft de lauwerkrans inmiddels 
m 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 13 november: GP BRAZILIË  
 (19.00 uur)
 zondag 20 november: GP ABU DHABI  
 (14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
 vrijdag 2 december > vinylavond >  
 OP LOSSE GROEVEN
 vrijdag 9 december > cabaret >  
 MARLON KICKEN
 zaterdag 17 december > concert >  
 THE GRINCH: classic rock

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

website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.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

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

Molenweg 1
5821 EA Vierlingsbeek
0478-634020

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

Zoekt een schoonmaakhulp 
voor enkele uren in de week…

Reacties:

nancy@detandartsinoverloon.nl

of bel 0478-450505
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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
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Warme Bakker Degen
I.v.m. de energiecrisis zijn wij vanaf 31 oktober 

maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur geopend.
Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur geopend.

Reclame: 7 t/m 12 november
  ¾ Christoffelvlaai € 10,60
  Meergranen spelt donker € 2,40
  Saucijzenbroodje € 1,50

Reclame: 14 t/m 19 november
  ¾ Kruimelvlaai € 6,80
	  Tarwe rogge zonnepit  € 3,25
  8 Witte zachte bollen + 2 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

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
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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
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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 

 

Verkrijgbaar bij ABC: 
 ST. MARC         

 


