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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 22 november 2022,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 22 16 november 2022

Op www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl staat een 
interview met Jan Hendriks en Loed Rongen

U bent van harte uitgenodigd op onze 
tentoonstelling.

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

Tentoonstelling Stichting 
de Oude Schoenendoos.

Op 11 november 1982 is heemkundevereniging 
Stg. De Oude Schoenendoos opgericht. Dit 
jaar en deze maand dus 40 jaar oud/jong. Ter 
gelegenheid hiervan wordt er een uitgebreide 
tentoonstelling gehouden in de Laurentiuskerk 
op zaterdag 19 en zondag 20 november. Het 
werkgebied van onze stichting bestaat uit 
de voormalige gemeente Vierlingsbeek en 
dus zijn er uit alle kerkdorpen oude foto’s te 
bewonderen.

Onze penningmeester, tevens webmaster, zit 
klaar om u eventueel wegwijs te maken op onze 
website met het zoeken naar foto’s, bidprentjes, 
enz. Er worden oude filmopnames vertoond en er 
zijn archeologische vondsten en foto’s daarvan 
uit onze omgeving te zien. Tevens is er een boek-
verkoop: Verboden Gebied, Grenzen Verlegd 
en andere boeken uit ons archief. Ook is er een 
koffiehoek ingericht voor een kopje koffie of thee 
en eventueel een glaasje fris.

De tentoonstelling wordt op zaterdag 19 november 
om 13.00 uur voor genodigden geopend door 
burgemeester W. Hillenaar van de gemeente Land 
van Cuijk. 

De tentoonstelling is daarna vanaf 13.30 uur 
toegankelijk voor het publiek tot 17.00 uur.
Op zondag 20 november is de tentoonstelling 
open van 11.00 tot 17.00 uur.

Op zondag is het ook mogelijk de toren te 
beklimmen, wel op enkele vastgestelde tijden.
Denkt U er aan: u kunt niet pinnen bij de koffie-
hoek en boekenverkoop. 
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Van de Redactie:

Een mens die kennis heeft gemaakt met de 
geschiedenis van zijn of haar eigen omgeving, 
zal deze omgeving beter begrijpen en 
waarderen. Hoe zag je woonomgeving er uit in 
het begin van de vorige eeuw, welke mensen 
speelden er een belangrijke rol?

Met behulp van vele foto’s wil Stichting 
De Oude Schoenendoos de toeschouwers 
meenemen op een nostalgische reis, tijdens 
de jubileumtentoonstelling vanwege hun 
40-jatrig bestaan.

Deze tentoonstelling is enkele malen uitge-
steld vanwege de bekende oorzaak, maar nu 
is het er dan eindelijk van gekomen: op 19 en 
20 november kunt u het resultaat (van vele uren 
verzamelen en uitzoeken) bewonderen in het 
kerkgebouw.

Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van eigen bodem

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.

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; 

zaal open: 20.30 uur
28 nov Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant 

van 14:30 tot 16:30 uur
2 dec Gryphus: Vinylavond:  

OP LOSSE GROEVEN;  
DJ's Jolande van Els & Linda Denissen, 
+ DJ's Theo Smits & Gerrit Goorts
+ DJ's Rob Gerrits & Jasper Moeskops;
aanvang: 20.30 uur

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; 
zaal open: 20.30 uur

19 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
van 14:30 tot 16:30 uur

23 dec Kerst Sing Walk Along
24 dec Groenings Koor: Nachtmis;

aanvang 22.30 uur  
in de kapel van Groeningen

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

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
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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

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

De bloemen, kaarten en bezoekjes die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van onze 
zoon

Maarten Jansen

hebben ontzettend veel steun gegeven. 
Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstel-
ling en warmte.

Bert & Bets Jansen - Wolters

Eind 2022 gaat Dr. Mooij na 35 jaar 
werkzaam te zijn geweest als huisarts 

stoppen met werken.

Daarom zal er op 
zaterdagmiddag 10 december  

van 14.30 uur – 17.00 uur  
een receptie voor haar zijn  

in gezondheidscentrum d’n Bond te Overloon.

U bent allen van harte welkom!

Uitnodiging informatieavond 
Heilig Vormsel 2023

Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basis-
school is in de parochie Maria, Moeder van Kerk 
een informatieavond H. Vormsel gepland op:

1. Donderdag 24 november van 20.00 – 21.15 
uur in de San Salvator kerk, Kerkplein 4, 
Oeffelt  
 
of 

2. Dinsdag 29 november van 20.00 – 21.15 uur 
in het parochiecentrum Maria Moeder van de 
Kerk, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis.

Op deze informatieavond krijgt u informatie over 
het vormselproject en is er gelegenheid om vragen 
te stellen. Bovendien ontvangt u het inschrijffor-
mulier en het conceptrooster. De voorbereiding 
start eind januari en de Vormselmis vieren we in 
juni 2023. 

Graag tot uiterlijk woensdag 23 november 
aanmelden via e-mail: secretariaat@mmvdk.nl of 
telefoon: 0485-471246 (op werkdagen van  
9.00 – 12.30 uur behalve donderdags).

Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn 
om op deze informatieavond aanwezig te zijn, 
dan kunt u dit via het parochiesecretariaat laten 
weten en wordt u een aanmeldingsformulier 
toegezonden. 

Sfeervolle Allerzielenviering.

Op zondag 30 oktober konden de overledenen 
van het afgelopen jaar weer gezamenlijk herdacht 
worden. In een volle dagkapel onder de toren 
kwamen veel familieleden en enkele andere 
belangstellenden samen om Allerzielen te vieren. 
Tijdens deze ingetogen bijeenkomst met goede 
samenzang werden de namen van de overledenen 
van het afgelopen jaar voorgelezen en werd tevens 
voor hen een – door enkele dames mooi versierde 
- kaars ontstoken. 
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Na het lied ‘De Roos’ en het gedicht ‘De Witte 
Roos’ kregen de nabestaanden de voor hun 
dierbare overledene ontstoken kaars en een 
witte roos overhandigd. Daarna ging men naar 
het kerkhof, waar na enkele gebeden pastoor 
Jos Hermans de graven zegende. De aanwe-
zigen konden bij het graf van hun dierbare gaan 
staan, waarna de pastoor deze graven speciaal 
zegende. Met een persoonlijk woord gaf de 
pastoor, die net een week eerder was ingehaald 
als nieuwe pastoor van de parochie Maria 
Moeder van de Kerk, deze plechtigheid een 
extra tintje.

DE HUISKAMER 
VIERLINGSBEEK-GROENINGEN 
IS EEN FEIT

Afgelopen maandag 31 oktober is in 
Vitaliteitscentrum Brabant, Vrijthof 1, 
De Huiskamer van start gegaan. Voor de 
eerste keer was De Huiskamer ’s middags 
van 14.30 uur tot 16.30 uur geopend. Een 
Huiskamer is een laagdrempelige plek 
waar jong en oud ongedwongen samen 
kan komen voor een kopje koffie of thee, 
een praatje, een spelletje spelen of een 
activiteit. 

De Huiskamer is een initiatief van de 
werkgroep “Zorg nú voor later”. Deze 
werkgroep is al een aantal jaren actief in 
Vierlingsbeek-Groeningen en heeft activiteiten 
in gang gezet om er mede voor te zorgen dat 

senioren langer thuis in hun bekende woon-
omgeving kunnen blijven wonen. Een van de 
activiteiten (een sleutel tot langer thuis) is de 
hulpdienst welke hulpvragen van senioren of 
hulpbehoevenden koppelt aan een persoon 
wonend in Vierlingsbeek of Groeningen die de 
hulpvraag vervolgens oplost. De hulpdienst 
functioneert al een paar jaar naar tevreden-
heid en kan in deze ook ingeschakeld worden 
als men problemen ondervindt om zelfstandig 
naar De Huiskamer te komen. Tot half twaalf 
kan er via het telefoonnummer 0478-792011 
tegen een kleine vergoeding vervoer naar De 
Huiskamer geregeld worden. De werkgroep is 
blij dat ook De Huiskamer nu is gerealiseerd. 
Het is de bedoeling dat deze ontmoetingsplek 
voor de rest van dit jaar elke maandag-
middag van 14.30 uur tot 16.30 uur geopend 
is in Vitaliteitscentrum Brabant. Tijdens de 
openingsuren van De Huiskamer zijn er altijd 
twee personen aanwezig die als gastheer/
gastvrouw optreden. Het gaat erom samen 
plezier te beleven, sociale contacten te vinden 
of te onderhouden waarbij iedereen zelf kan 
aangeven welke activiteiten men wil onder-
nemen; Dit onder het motto van “Niets moet, 
(bijna) alles mag”. 

Zoals gezegd opende De Huiskamer maan-
dagmiddag 31 oktober jl. voor het eerst zijn 
deuren Tijdens die middag waren veertien 
personen aanwezig en werd er vooral op een 
ongedwongen manier veel bijgepraat. Omdat 
het toen de eerste keer was dat De Huiskamer 
geopend was, werd iedereen getrakteerd op 
een stuk vlaai bij de koffie. De tweede middag, 
maandag 7 november, waren minder personen 
aanwezig maar de sfeer was er niet minder 
om. Een tiental belangstellenden, waaronder 
vijf die de eerste keer ook geweest waren, 
hadden zich prima vermaakt. De indruk van de 
eerste twee middagen was dat het geslaagde 
middagen waren die zorgden voor ontmoeting 
en verbinding. 

Momenteel kunnen we beschikken over zes 
vrijwillig(st)ers die als gastheer/gastvrouw het 
aanspreekpunt voor de gasten zijn en zorgen 
dat alles goed verloopt. Heeft u ook interesse 
dit mooie initiatief als gastheer/gastvrouw te 
ondersteunen, loop dan ’s maandagsmiddags 
tussen 14.30 uur en 16.30 uur gerust eens 
binnen in De Huiskamer of mail naar zorgnu-
voorlater@gmail.com en we nemen contact 
met u op. 

“KOM GEZELLIG EEN BAKKIE DOEN EN 
ONTMOET ELKAAR IN DE HUISKAMER”. 

Werkgroep “Zorg nú voor later”, Noud van 
Bree, Jan van Dongen, Rini Peters, Elly Verdijk, 
Margriet Verheijen. 
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VIVA Vierlingsbeek-Groeningen

“Ook in Vierlingsbeek en Groeningen is de 
realiteit niet anders dan in andere dorpen. Er 
zijn steeds minder jongeren woonachtig omdat 
er geen betaalbare woningen beschikbaar zijn. 
De middengroep is groot, maar wordt steeds 
ouder. Er vertrekken en sterven meer mensen 
dan dat er komen wonen en geboren worden. 
Kortgezegd: de demografische gegevens 
laten zien dat de dorpen aan het ontgroenen 
en vergrijzen zijn. En dat gaat in de toekomst 
problemen opleveren voor de leefbaarheid, 
denk aan voorzieningen als een basisschool, 
een supermarkt en het verenigingsleven.”

Zijn onze dorpen nog toekomstbestendig en 
vitaal? Dat is kortgezegd de vraag waarover beide 
dorpsraden en een groot aantal mensen uit beide 
dorpen zich sinds een aantal maanden buigt. In de 
afgelopen maanden zijn alle verenigingen, maat-
schappelijke organisaties en talloze niet aan een 
vereniging verbonden mensen op de één of andere 
wijze bij dit proces betrokken. Deze mensen 
hebben zich verzamelt onder de naam VIVA.

VIVA is geen afkorting, maar staat voor LEVEN. 
Want hier gaat het om. Wat is er nodig om als 
Vierlingsbeek en Groeningen vitaal en toekomst-
bestendig te blijven, zodat mensen zich er graag 
willen vestigen en wonen? Oók in de toekomst.

Als kleine kernen moeten we zorgen dat de 
leefbaarheid en toekomst voor ons dorp 
gegarandeerd is. De gemeente vraagt naar 
bevolkingsinitiatieven waarin we onze wensen 
aangeven, onderbouwd en wel. Deze geboden 
kans moeten we aangrijpen
De bedoeling van het Viva-project is dan ook 
om te komen tot een nieuw, praktisch breed 
gedragen dorpsplan, met daarin de onder-
werpen die het meest urgent zijn, zoals wonen, 
sport, cultuur, ondernemen, gezondheid en zorg, 
onderwijs en opvang, mobiliteit en als overkoepe-
lend domein: de Leefbaarheid. 

Hierbij is het van belang dat iedereen zich laat 
horen. Ook uw mening telt!
De verschillende domeingroepen hebben 
enquêtes uitgezet welke u nog kunt 
invullen tot eind november. Vraag 
ernaar bij de kartrekkers van de 
domeingroepen of kijk voor meer 
informatie op de website  
www.viva-vierlingsbeek-groeningen.nl

Wonen, Joke Abbering
jokeabbring@wonenvierlingsbeek.nl

Sport en Cultuur, Piet Verbeeten
pverbeeten@plusverbeeten.nl

Ondernemen, Janneke Langen
janneke@pointwood.nl

Gezondheid en zorg, Margriet Verheijen
geertenmargriet@ziggo.nl

Onderwijs en opvang, Henny Cremers
h.cremers@skov-onderwijs.nl

Mobiliteit en leefbaarheid, Janneke Langen
janneke@pointwood.nl
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KIENDATA KBO
Op 18 november en 2 december 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 
 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
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. sinterklaas en nieuwjaar.

Fitness in Vitaliteitscentrum Brabant 
 Woensdag van 13.30 - 14.30 uur
  14.30 - 15.30 uur
 Donderdag 13.30 - 14.30 uur
 Vrijdag 13.30 -14.30 uur
Kosten voor 10 lessen € 50,-
(inclusief koffie/thee)
info 06 43201502 (Wouter v. Dongen)

Algemene informatie voor sport en spel:
Coordinator Mieke Hermers
Tel: 0478-631754

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

Onze vrijwilligers staan steeds voor 
de KBO klaar om de berichten voor de leden 
en het maandelijkse blad ONS bij de leden te 
bezorgen, de website te beheren en ook andere 
hand- en spandiensten.

KBO VIERLINGSBEEK BEDANKT VRIJWILLIGERS VOOR HUN INZET
2 Huifkarren staan klaar bij gemeenschapshuis Joffershof om de vrijwilligers van KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
op te halen voor een mooie middag.
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Via een mooie route door Limburg en Duitsland 
worden we afgezet bij Bauerenhof Winthuis in 
Wemb. Daar staat een boerenlunch voor ons klaar, 
die iedereen zich goed laat smaken.
Na de lunch vertrekken we weer richting 
Vierlingsbeek via een mooie route. De heen- en 
terugreis wordt muzikaal begeleid door onze 
accordeonist Marius en er wordt vrolijk meege-
zongen. Tijdens de tocht moest men ook nog aan 
het werk met een puzzel betreffende gezegden. 
De oplossing was: Alle vrijwilligers bedankt voor 
jullie inzet.
Met 2 huifkarren op de pontveer en we zijn na 
een mooie tocht weer terug in Vierlingsbeek. Een 
gezellige, vrolijke en verdiende middag met onze 
vrijwilligers.

Geslaagde workshop trommelen en vendelen 
voor de kleine jeugd

Op zaterdag 5 november stond er een leuke 
activiteit voor de kleinste jeugd van het gilde 
op het programma. Zoals al eerder geschreven 
hadden we met de gildedagen hele kleine jeugd 
als zilverdragers in de leeftijd van 5 tot 11 jaar, 
waardoor we een ereprijs en een publieksprijs in 
de wacht sleepten. Dit is een groep kinderen die 
allemaal erg enthousiast zijn om (in de toekomst) 
bij het gilde iets te mogen gaan doen. 

Door een leuke middag voor hen te organi-
seren wilden we hen bedanken voor hun inzet 
tijdens de gildedagen. Maar wat nog belang-
rijker is, om ze nu al zelf te laten ervaren wat 
trommelen en vendelen is. En misschien vinden 
ze het zo leuk, dat ze al kunnen beginnen al zijn 
ze nog erg jong. Daarom hebben we die middag 
‘workshops’ georganiseerd o.l.v. ervaren instruc-
teurs. Maar liefst 14 kinderen hebben hieraan 
deelgenomen. De groep werd gesplitst qua 
leeftijd in twee groepen, waarna de 1e groep 
ging trommelen en de 2e groep ging vendelen. 
Hierna was er een korte pauze met wat lekkers 
en vond er een wisseling van groepen plaats 
waardoor de 2e groep ging trommelen en de 1e 
groep ging vendelen.

Bij het trommelen werden wat basisoefeningen 
geleerd en werd er op leuke (kinder)liedjes 
getrommeld op grote blauwe emmers. Ook bij het 
vendelen werden wat basisoefeningen geleerd 
van het zwaaien met een vaandel en werd er 
geoefend met marcheren op een mars die door 
een aantal drumbandleden gespeeld werd. 

Aan het einde van de middag was er door 
de kinderen een optreden voor de ouders en 
andere aanwezigen waarbij de groepjes ieder 
twee liedjes mocht spelen op de ‘blauwe 
trommen’. Ook werd door ieder trommelgroepje 
samen met het vendeliergroepje een trom-/en 
vendelhulde aan de aanwezigen gebracht (op de 
achtergrond muzikaal begeleid door een aantal 
drumbandleden).

Alle kinderen waren erg enthousiast over zowel 
het trommelen als het vendelen. De middag 
werd afgesloten met het eten van heerlijke 
frietjes met een snack.

Enkele weken geleden was er bij twee andere 
kinderen ook interesse om te gaan trommen en 
vendelen. Daarom zijn we onlangs gestart met 
individuele trommellessen op donderdag en 
vendellessen op zondagochtend. Ook zij hebben 
meegedaan aan beide workshops.

Mocht er nog iemand zijn die ook 
wil starten met de opleiding tot 
tamboer of vendelier, neem dan 
contact met ons op (contactgege-
vens: zie www.gildegroeningen.nl)

St. Anthonius & St. Nicolaasgilde 
Groeningen
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JOC-oliebollenactie.

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.

Het JOC wil dit jaar alweer voor het 58e jaar de 
oliebollenactie houden. 
Eerst een vervelende mededeling, maar niet 
onverwacht gaan we van uit, we zijn genood-
zaakt om de prijs van de oliebollen te verhogen, 
dit vanwege het gegeven dat de inkoop van de 
grondstoffen 50 % duurder is dit jaar. 
De prijs dit jaar is: 8 oliebollen met of zonder 
rozijnen voor €7,50.
Bestellingen ophalen gaan we dit jaar op de 
volgende manier doen:

1. In de week van 20 november t/m 27 
november wordt er bij u een envelop in de 
brievenbus gedaan waarop u zelf de bestel-
ling invult, met uw naam en adres. 

2. Van 3 t/m 18 december komen we de enve-
loppen/bestellingen weer ophalen, zorg er 
s.v.p. voor dat u deze envelop ingevuld klaar 
hebt liggen.

3. Er zijn dit jaar twee opties om de bestelling te 
betalen: 
A. U kunt het bedrag middels een QR-code  
 digitaal betalen wanneer de envelop  
 opgehaald worden. 
B. Of u kunt het bedrag gepast in de  
 envelop doen.

4. Mocht u de envelop kwijt zijn, de ophalers van 
de bestellingen hebben reserve-enveloppen 
bij zich.

5. Mocht u nog na het ophalen van de bestel-
lingen nog extra oliebollen willen bestellen, 
dat kan via de mail:  
oliebollenlijn@joc-vierlingsbeek.nl

Tijdens het bakken van de oliebollen houden we 
ook de Covid-19 regels in acht mochten die dan 
van toepassing zijn.

Bij de Plus supermarkt verkopen we ook oliebollen 
in een stand buiten, hier werken we zo veel als 
mogelijk met een pinapparaat voor de betalingen, 
eventueel kan ook via een QR-code betaald 
worden. Wilt u niet pinnen dan verzoeken wij u om 
zoveel mogelijk gepast te betalen.

Alvast bedankt voor uw bestelling, de opbrengst 
van deze oliebollenactie komt in zijn geheel ten 
goede aan het Jeugd en Jongerenwerk bij het JOC.

Fotobord Antoon Schrader.
Op zaterdag 19 november zal er op het 
Vrijthof een gedenkbord van Antoon Schrader 
worden onthuld.
Antoon Schrader, geboren te Maashees in 1920, was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog werkzaam op het 
gemeentehuis te Vierlingsbeek. Maar daarnaast was 
hij zeer actief in het verzet en als verzetsman verleende 
hij, samen met de verzetsgroep uit de regio, hulp aan 
joodse landgenoten, geallieerde piloten, onderduikers. 

Als ambtenaar van de burgerlijke stand wist hij alles 
van persoonsbewijzen en hij stond bekend als een 
meestervervalser. In juni 1944 pleegde hij samen 
met twee andere personen een gewapende overval 
op het gemeentehuis van Vierlingsbeek, waarbij 
veel blanco persoonsbewijzen en onder andere een 
gemeentestempel werden buitgemaakt. Nadat hij 
de buit verstopt had, dook hij onder. Enkele dagen 
hierna werd er door de nazi’s een klopjacht op hem 
gehouden. Via enkele onderduikadressen en hulp 
van vrienden uit het verzet wist hij uit handen van de 
Duitsers te blijven.

In 2020 zou dit bord al worden onthuld bij een 
tentoonstelling van heemkundevereniging De Oude 
Schoenendoos, ter gelegenheid van 75 jaar bevrij-
ding. Dat kon toen niet doorgaan en ook in 2021 niet. 
Stichting de Oude Schoenendoos bestaat nu 40 jaar 
en houdt ter gelegenheid hiervan een tentoonstelling. 
Daarbij is een klein gedeelte van de toen bedoelde 
exposite te zien. De belofte van toen aan de familie 
Schrader een fotobord te onthullen wordt nu ingelost.

Voorafgaande aan die tentoonstelling zal op 19 
november om 12.00 uur dochter Mariëtte Schrader 
in de kerk, in het bijzijn van veel familieleden, een 
toespraak houden. Daarna wordt buiten op het 
Vrijthof het bord onthuld door haar en de voorzitter 
van De Oude Schoenendoos. Vervolgens worden 
bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. Iedereen 
is hierbij welkom.

Berichten uit het veld

Op een middag nadat het een poosje fors had 
geregend, en precies op het moment dat ik mijn 
buitenactiviteit al had opgegeven, brak toch nog 
de zon door. Ik aarzelde niet en sprong meteen op 
mijn fiets. Ik besloot het eens een keer heel anders 
te doen dan ik 
gewend ben en fietste langs de provinciale weg 
rechtstreeks naar Maashees. Mijn plan was om 
dan met de zon in de rug langs de Maas terug te 
fietsen. Zo gedacht zo gedaan.
Meteen bij Havens was het al raak. Twee prachtige 
Slechtvalken op de nestkast die tegen een van de 
silo’s hangt. Ze zijn bijna altijd in de buurt. Op hun 
nestkast of op de kerktoren van Vierlingsbeek.
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Slechtvalk (foto Martin Molet, internet)

Het zijn ook prachtige vogels waar het de laatste 
jaren goed mee gaat in Nederland. Een aantal jaren 
geleden was deze valk zelfs helemaal verdwenen 
uit Nederland. Door beschermingsmaatregelen en 
het ophangen van nestkasten is hij weer helmaal 
terug. De Slechtvalk is het snelste dier op aarde. 
Tijdens zijn duikvlucht kan hij snelheden tot 
bijna 400 km/uur halen. Misschien is daarom de 
Slechtvalk een van mijn favoriete vogels.
Nadat ik hen een tijdje had bekeken, keerde ik 
om en fietste langs de oostkant van Maashees 
terug naar Vierlingsbeek. Net buiten de kom van 
Maashees, langs de Hogeweg, lag een veldje 
met uitgebloeide zonnebloemen. Toen ik naderde 
vloog een grote groep kleine vogels weg. Ik stopte 
meteen en verschool me achter een, veel te 
dunne, boom. Na een paar minuten kwamen de 
vogeltjes een voor een terug. Ik zag Groenlingen, 
Groenlingen en nog meer Groenlingen. Toen ik 
hen observeerde terwijl ze vakkundig de pitten uit 
de zonnebloemen peuterden, zag ik dat er ook 
andere vogeltjes waren. Tussen de Groenlingen 
zaten Putters en ook Kepen. Ik moest me 
beheersen om geen vreugdedansje te maken 
bij het zien van de Kepen. Kepen zijn vinkach-
tigen met een donkere kop en oranje borst, die 
lang niet altijd in Nederland overwinteren. Ze zijn 
erg afhankelijk van het zadenaanbod hier, vooral 
berkenzaden. Dit jaar zijn er blijkbaar voldoende 
zaden, eikels en nootjes aanwezig, want de Kepen 
zijn al vroeg in het winterseizoen aanwezig.

Keep (Foto Ton Loeffen)

Kepen broeden vrijwel uitsluitend in Noorwegen, 
Zweden, Finland en Rusland. Ze komen naar hier 
om te overwinteren. Toen ik wat bekomen was 

van deze ontmoeting, fietste ik verder. Doordat 
ik de zon in de rug had, kon ik het gebied en de 
details goed overzien. Aan de rechterkant van 
de weg door de Weerd zat een groep ganzen. Ik 
richtte mijn verrekijker en zag Toendrarietganzen, 
Kolganzen en Grauwe Ganzen. De winterganzen, 
de ganzensoorten die hier overwinteren, waren 
dus al gearriveerd. Mijn aandacht werd 
getrokken door een volledig witte gans temidden 
van een groep Grauwe ganzen. Bij het zien van 
een witte gans word ik meteen heel alert. Een 
witte gans zou namelijk een Sneeuwgans kunnen 
zijn. Die worden af en toe in Nederland waarge-
nomen. Bij nadere beschouwing bleek dit echter 
een verwilderde gekweekte tamme gans te zijn. In 
vogelaarstermen heet dat een Soepgans. 

Witte Gans in groep Grauwe Ganzen (Foto Internet)

Tamme ganzen voelen zich soms aangetrokken 
door de lokroep van wilde ganzen (vooral Grauwe 
Ganzen) en trekken dan met hen mee. Onze 
tamme ganzen stammen ook voor een groot 
deel af van Grauwe Ganzen. Overigens wordt 
de Soepgans tegenwoordig als een aparte soort 
aangemerkt. Een eindje verderop langs de Maas 
zat een Grote Zilverreiger ineengedoken op 
het veld. Dat is hun natuurlijke houding als ze 
uitrusten. Er is dan niks mis met de vogel. Op de 
Maas, vlakbij de veerpont, dobberden een familie 
Knobbelzwaan op het water. Ze genoten zichtbaar 
van de najaarszon en lieten zich niet van de wijs 
brengen door de heen en weer varende veerpont. 
Voldaan fietste ik naar huis. Ik realiseerde mij dat 
we toch echt in een heel mooie omgeving wonen.

Ton van den Berg

Vergoeding mogelijk voor 
acnebehandeling

Acne is één van de meest voorkomende huidaan-
doening en ook nog eens een van de vervelendste. 
Vaak ontstaat acne in je puberteit, maar ook op 
latere leeftijd kan je hier last van krijgen. Helaas 
kan acne ook een behoorlijke impact hebben over 
hoe jij je voelt.
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Bijna overal op je lichaam bevinden zich talgklier-
tjes. Deze produceren talg om je huid soepel te 
houden. Bij acne werken deze talgkliertjes te snel 
waardoor er een teveel aan talg ontstaat. De talg-
kliertjes raken verstopt, er komen bacteriën bij 
waardoor er een ontsteking ontstaat. Dit noemt 
men acne.

Helaas is er geen middeltje dat acne in één keer 
kan laten verdwijnen. De behandeling voor acne 
is daarom voor iedereen anders. Ik bekijk de huid 
en bespreek samen met jou de mogelijkheden. 
Daarnaast bekijk ik dit huidprobleem ook op 
orthomoleculair niveau en gaan we er samen het 
beste uithalen. 

Ik heb een ANBOS acne specialisatie en een 
bijbehorende AGB-code. Dit betekent dat je in de 
meeste gevallen je acne behandeling vergoed kan 
krijgen bij de zorgverzekeraar.

Heb jij last van acne en weet jij niet meer wat je 
kan doen? Plan een intake gesprek in en laat mij 
je helpen. 

Het maken van een afspraak is ook online mogelijk 
via mijn website www.by-lisanne.nl 
Tot ziens, By Lisanne

Harmonie  “De Herleving” 

RABOBANK CLUB SUPPORT 
2022.

Van 5 tot en met 27 september kon er opnieuw 
door de leden van de Rabobank gestemd worden 
om geldmiddelen te verdelen over de vereni-
gingen en stichtingen die zich hebben aangemeld 
voor de Rabobank Club Support 2022.
Een mooi initiatief van de Rabobank om 
verenigingen en stichtingen financieel te 
ondersteunen. 

Ook Harmonie  De Herleving had zich ingeschreven 
voor de Rabobank ClubSupport 2022.  
De opbrengst was dit jaar een bedrag van € 429,61.

Wij danken hierbij alle dorpsgenoten die hun stem 
aan de harmonie hebben gegeven heel hartelijk.

Bestuur van Harmonie  De Herleving. 

Vergroening Land van Cuijk,

Het afgelopen voorjaar is er op kleine schaal geëx-
perimenteerd met een variant op de Urgenda-actie 
“Meer Bomen Nu”.
Door leden van het IVN zijn in Vierlingsbeek en 
omstreken gratis 500 één- en tweejarige zaailingen 
van inheemse bomen en struiken uitgedeeld aan 
particulieren.
Deze boompjes waren eerder door vrijwilligers 
verzameld en ingekuild.
Het ging o.a.om: eik, es, berk, els, esdoorn, wilde 
kers, lijsterbes, hazelnoot, vlier, Gelderse roos, 
meidoorn en kornoelje.

Komende voorjaar willen we dit weer herhalen.
Welnu: mocht U zelf ook zaailingen hebben of 
weten waar er staan, neem dan contact op met

Rein Verhoeven,
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com
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PLUS Verbeeten zet opnieuw stap 
in strijd tegen voedselverspilling 
met ‘Brood van gisteren’

PLUS Verbeeten zet een volgende stap in de 
strijd tegen voedselverspilling met ‘Brood 
van gisteren’. Brood dat gisteren vers in de 
winkel is aangeleverd of is afgebakken en niet 
verkocht is op de dag zelf, wordt de volgende 
dag verkocht voor een extra voordelige prijs. 
Een half brood kost 25 cent, een heel brood en 
een zak bolletjes 50 cent.

Jolien Verbeeten (PLUS Verbeeten): 
“Voedselverspilling is een groot probleem en 
brood is een van de meest verspilde producten. 
Daarnaast zien wij dat, door de gegeven omstan-
digheden, het besteedbaar inkomen van veel 
mensen onder druk komt te staan. Op deze 
manier bieden we, naast de voordelige broodvari-
anten die wij in het assortiment hebben, ook een 
extra mogelijkheid om te besparen.”

Als het brood van gisteren onverhoopt toch nog 
over mocht blijven dan gaat dit naar de regionale 
Voedselbank of anders wordt dit retour genomen 
door onze bakker. Zij zorgen ervoor dat het brood 
verwerkt wordt in bijvoorbeeld veevoer, hiermee 
zorgen we samen dat we de verspilling verder 
teruggedrongen wordt. 

Brood van gisteren is vanaf 14 november 
verkrijgbaar in alle winkels van PLUS Verbeeten 
(Overloon, Tegelen en Vierlingsbeek).

Nederlandse leeuw brult in 
Oranjecafé

Vitaliteitscentrum Brabant in Vierlingsbeek 
opent onder het motto ‘Het is tijd om de 
Nederlandse leeuw te laten brullen’ tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal in Qatar, een 
Oranjecafé. Fans van Oranje zijn tijdens alle 
wedstrijden van het Nederlands team van harte 
welkom in het Oranjecafé om de duels geza-
menlijk op een groot scherm te bekijken. Het 
café is een uur voor de wedstrijd geopend.

Gedurende de wedstrijden worden er ook gratis 
oranje versnaperingen geserveerd. Tevens wordt 
er een poule gespeeld. Het Nederlands elftal 
voetbalt op maandag 21 november om 17.00 uur 
zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Senegal. 
De andere groepsduels zijn met Ecuador (vrijdag 
25 november om 17.00 uur) en Qatar (dinsdag 
29 november om 16.00 uur). Ook alle vervolge-
wedstrijden van Oranje in het toernooi zijn in ons 
Oranjecafé te bekijken. 

Nieuwe naam en 
nieuw logo voor SWOGB

Het zal u niet ontgaan zijn dat de voormalige 
gemeente Boxmeer sinds 1 januari 2022 deel 
uitmaakt van onze nieuwe gemeente Land van 
Cuijk.

Ook voor het welzijn van ouderen heeft dit natuur-
lijk gevolgen. Niet zozeer op het niveau van de 
oude gemeente, daar blijft heel veel hetzelfde. 
Maar met de vorming van een nieuwe overkoe-
pelende organisatie voor ouderen in de gemeente 
Land van Cuijk
gaan de lokale welzijn ouderen organisaties verder 
in hun toch al intensieve samenwerking.

Als overkoepelende organisatie is er nu bijge-
komen: Welzijn Ouderen Land van Cuijk.
Natuurlijk met een nieuw logo.

De vijf bestaande welzijn ouderenorganisaties 
hebben besloten om het eigen logo op elkaar af 
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Vier miljoen voor noodfonds 
energiearmoede

Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds 
meer gezinnen in de gemeente Land van Cuijk te 
maken met financiële problemen. Het Rijk heeft 
maatregelen aangekondigd, die vanaf 2023 van 
kracht worden. Gemeente Land van Cuijk richt 
een noodfonds energiearmoede op voor de onder-
steuning van inwoners en de ondersteuning van 
verenigingen en accommodaties. Hiervoor reser-
veert de gemeente €4 miljoen. Dit noodfonds moet 
vooral op korte termijn meer lucht geven als er 
financiële problemen spelen. 

Energietoeslag
Eerder werd al aan inwoners met een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm een energietoeslag 
beschikbaar gesteld. Met het noodfonds komt 
eenmalig een bedrag van €800,- beschikbaar voor 
huishoudens  met een inkomen tussen 120% en 
130% van de bijstandsnorm. Hiermee hoopt de 
gemeente ongeveer 900 huishoudens extra te 
kunnen ondersteunen. Inwoners met een inkomen 
boven de grens van 130% van de bijstandsnorm 
die in financiële problemen komen, kunnen zich bij 
de gemeente melden. De gemeente kijkt met hen 
naar andere mogelijkheden voor ondersteuning.

Bestedingspatroon 
Voor veel inwoners kan het al helpen om meer 
inzicht te krijgen in het bestedingspatroon. Zo 

zie je beter waar besparingen mogelijk zijn. Het 
noodplan voorziet in verschillende soorten onder-
steuning, die op www.gemeentelandvancuijk.nl/
geldzorgen staan vermeld. Er worden online geld-
plannen beschikbaar gesteld, waarmee inwoners 
eenvoudig zelf kunnen berekenen waar het 
mogelijk is te besparen. Ook kunnen inwoners 
contact opnemen met de gemeente voor onder-
steuning, zoals een adviserend gesprek. Dit is al 
een eerste stap om meer helderheid te krijgen in 
de oplopende kosten. Tijdens een gesprek kan 
ook worden verwezen naar ondersteuning op het 
gebied van energiebesparing. 

Verenigingen en accommodaties
Voor de genoemde maatregelen voor inwoners 
wordt vanuit het noodfonds €2 miljoen beschik-
baar gesteld. Daarnaast wordt nog eens €2 
miljoen ingezet om verenigingen en sport- en 
gemeenschaps-accommodaties te ondersteunen. 
Zij hebben, net als inwoners, te maken met de 
gevolgen van de verhoogde energiekosten. Hoe 
deze verenigingen en accommodaties precies 
worden ondersteund, wordt nader uitgewerkt.

Dagbesteding Allesbijeen in Vierlingsbeek

‘Gewoon een fijne plek om te zijn’

Het is gezelligheid troef als onze verslag-
gever de huiskamer van Allesbijeen in de 
Kreupelstraat in hartje Vierlingsbeek bezoekt. 
De spelletjes staan op tafel, net als de koekjes, 
de koffie wordt geserveerd en het herfstzon-
netje schijnt heerlijk naar binnen. In de riante 
fauteuil voor het raam zit Dien, een gast uit 
Overloon, met een boekje in de hand zichtbaar 
te genieten. “Dit is mijn favoriete plek”, zegt ze 
met een lach. “Wat kom jij doen?”

De komst van die vreemde snoeshaan met zijn pen 
en blocnote maakt de tongen van de gasten aan 
tafel al snel los. Zeker als de nieuwsgierige dames, 
mannelijke gasten zijn er deze middag niet, horen 
dat er een artikel met foto in de kranten komt. 
“Moeten we dan lachen?”, vraagt de vlotte babbe-
laarster Joke uit Maashees. “Je moet hier niks 
Joke, dat weet je”, antwoordt welzijnsbegeleidster 
Eefje uit Boxmeer met een glimlach. “Je doet wat je 
wilt doen, dat weet je toch?” 
En dat is meteen ook de kracht van Allesbijeen, 
geeft Eefjes Vierlingsbeekse collega Danny aan. 
“De gasten mogen zelf kiezen hoe ze hun dagbe-
steding invullen. Sommigen van hen komen een 
dag in de week, anderen drie dagen. Bij Allesbijeen 
bieden wij ontmoeting, gezelligheid, beweging en 
lekker en gezond eten in een ongedwongen sfeer. 

te stemmen om zo de zelfstandige eenheid die we 
vormen ook in beeld duidelijk te maken. Eveneens 
hebben we ook onze naam aangepast op de 
nieuwe situatie.
Zo gebruiken wij onze oude naam SWOGB 
(Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) 
niet meer. Welzijn Ouderen Boxmeer is onze 
nieuwe naam. 

Als Welzijn Ouderen Boxmeer maken wij deel uit
van de overkoepelende organisatie Welzijn 
Ouderen Land van Cuijk.
Als deelnemer aan activiteiten en/of afnemer van 
diensten van Welzijn Ouderen Boxmeer verandert 
er niets. Hooguit gebruikt u een ander e-mailadres 
als u contact met ons maakt. 

Wat u ook zal opvallen is dat wij geen afkor-
tingen meer gebruiken en dat de nieuwe naam 
steeds voluit zal worden gebruikt. De naam voluit 
gebruiken geeft namelijk direct en heel duidelijk 
aan waarvoor we staan en voor wie we werken.
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Ons motto is: Niets moet, alles mag!

Nederland is sterk aan het vergrijzen. Opname 
in een verpleeghuis, wordt steeds ingewikkelder. 
Daarom wordt het steeds belangrijker dat iedereen 
zo lang mogelijk in zijn of haar huis kan blijven 
wonen, weet ook Eefje. “Sommige mensen vallen 
in die situatie terug op mantelzorgers, zoals hun 
kinderen, familie of buren. Dat kan een behoor-
lijke belasting voor hen zijn. En anderen hebben 
bijvoorbeeld juist weinig mensen om zich heen, 
terwijl het hebben van een sociaal netwerk juist 
erg belangrijk is voor de gezondheid van mensen. 
Zij kunnen voor gezelligheid, activiteiten en 
aanspraak bij ons terecht. Iedereen met een vraag 
naar een fijne daginvulling, jong en oud, man en 
vrouw, is welkom. Allesbijeen biedt ruimte, tijd en 
aandacht voor iedereen. Wij halen onze gasten op 
en brengen ze ook weer veilig thuis.”

Maria is een van de trouwe vrijwilligers bij 
Allesbijeen, dat onderdeel is van De Ent: welzijn 
en zorg. “Ik ben hier in principe elke dinsdag”, 
zegt de Vierlingsbeekse stralend. “En weet je 
waarom? Omdat het zo’n ontzettend dankbaar 
werk is. Ik ben jarenlang mantelzorger voor mijn 
moeder geweest, maar na haar overlijden heb ik 
me meteen als vrijwilligster bij Allesbijeen gemeld. 
Want het is zo’n waardevolle daginvulling, zowel 
voor de gasten als voor mij. Ik loop hier altijd met 
een brede lach op mijn gezicht rond.”
“Ik ook”, grapt Joke weer. “Zeker als ik mag 
handwerken, want daar hou ik van. Want niks 
doen, dat is niks.”

Daar kunnen de anderen in de ruimte zich 
helemaal in vinden. Daarom zorgt het 
Allesbijeen-team er altijd voor dat de gasten 
wat omhanden hebben. Of in ieder geval in de 
huiskamer kunnen genieten van een gezellig 
samenzijn. Dat er plek is voor een gesprek of 
een activiteit. Wie wil, kan ook sportief bezig 
zijn. “Met ballontennis of zitbasketbal bijvoor-
beeld”, legt Danny uit. “Maar ze kunnen bij mooi 
weer samen met een van onze vrijwilligers ook 
een tochtje op onze elektrische duofiets maken. 
En we gaan ook geregeld een potje sjoelen of in 
groepsverband wandelen.”

Foto: De welzijnsbegeleiders Eefje Daniëls en 
Danny Blenckers en vrijwilligster Maria Leijssen 
genieten samen met enkele gasten in de gezellige 
huiskamer van Allesbijeen. 

Samen koken is een andere activiteit die dagelijks 
op het programma staat. “Zien eten, doet eten”, legt 
Eefje uit. “Samen eten is gezellig en kan een mens 
goed doen. Er is voor iedereen een gratis brood-
maaltijd, maar wij koken ook elke dag samen een 
warme, verse maaltijd met groente uit onze eigen 
tuin. Voor de warme maaltijd wordt een kleine, 
eigen bijdrage gevraagd. Niet alleen zorgt een 
goede maaltijd voor een gevulde maag, het ruiken 
en proeven van eten kan prettige herinneringen 
oproepen. Wat dat betreft heeft lekker eten voor 
veel van onze gasten eenzelfde betekenis als mooie 
muziek of het voelen van de zon op je huid. Allemaal 
zaken die aan hun welbevinden kunnen bijdragen.” 

Allesbijeen, waar de gasten ook bezoek kunnen 
krijgen van een plaatselijke fysiotherapeut en 
tevens voor een korte periode terechtkunnen, 
is op doordeweekse dagen 10.00 tot 16.00 uur 
open. “En op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur 
houden we sinds kort wekelijks open huis”, zegt 
Danny uitnodigend. “Iedereen is dan van harte 
welkom om binnen te lopen en de Allesbijeen-
sfeer te proeven.” Vrijwilligster Maria knikt. 
“Iedereen is welkom, want Allesbijeen is gewoon 
een fijne plek om te zijn.”

Mensen die hand- en spandiensten willen 
verrichten, een dagdeel willen meehelpen of een 
activiteit willen verzorgen, zijn van harte welkom bij 
Allesbijeen. Ook is er nog plek voor nieuwe gasten. 

Meer weten over Allesbijeen? Als gast, mantel-
zorger of vrijwilliger? Neem dan contact op met 
Allesbijeen via telefoon 06-33135553
of email allesbijeen@hotmail.com.
Voor meer informatie, neem een 
kijkje op de website  
www.allesbijeen.com 
en/of Facebook:  
www.facebook.com/allesbijeen. 
Adres Allesbijeen: Kreupelstraat 
14, 5821AX Vierlingsbeek. 

Cartridge inzameling voor KIKA

Het JOC zamelt originele inkt- en tonercar-
tridges in voor KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of 
in de brievenbus doen bij het JOC, Grotestraat 
18a.
                   
Namens KIKA, bedankt.
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lag er zelfs een stenen brug over de Maas die door 
duikers tot op de meter nauwkeurig is vastge-
legd. Ook is de weg op bepaalde plekken over een 
grotere afstand te volgen door hoogteverschillen 
in het landschap. Bovendien volgt een deel van 
de bestaande wegen nog steeds het tracé van de 
oude weg!

De gemeenten Cuijk en Boxmeer hebben een 
fietsroute uitgezet langs de Romeinse weg. De 
route volgt de fietsknooppunten die door genum-
merde borden zijn aangegeven. Daar waar 
de Romeinse vaandels, informatieborden en 
Romeinse helmen in het wegdek zijn aangebracht, 
fietst u op de Romeinse weg. Waar de route 
afwijkt van het Romeinse tracé, komt u door het 
prachtige landschap van de Maasheggen.
De fietsroute heet de Via Valentiniana, naar 
de Romeinse keizer Valentinianus. Hij inves-
teerde veel in de infrastructuur en bracht voor 
een korte periode weer rust in het Romeinse Rijk. 
Waarschijnlijk heeft Valentinianus in 368 na Chr. 
in eigen persoon Ceuclum (Cuijk) bezocht om zijn 
werk te inspecteren. U treedt in de voetsporen van 
de keizer!

Het Maasheggenlandschap ademt bovendien 
de sfeer van historie. Niet alleen vertelt elke 
boom, elke struik, elk weiland zijn eigen, eeuwen-
oude geschiedenis, ook kan een bezoek worden 
gebracht aan onder meer de voormalige Romeinse 
nederzetting Cuijk, het oudste nog bewoonde 

MAASHEGGEN UNESCO 

De Romeinen vervloekten ze, de ‘ondoordring-
bare heggen’. Ze maakten geplande snelle 
opmars naar het noorden onmogelijk. De 
ergernis over de gevlochten Maasheggen was 
zo groot dat de Romeinse keizer Julius Caesar 
er later zelfs een passage aan wijdde in zijn 
meesterwerk Bello Gallico. 
Vele eeuwen later liggen de Maasheggen, het 
oudste cultuurlandschap van Nederland, er nog 
steeds. Sterker, er is geen gebied in Europa waar 
natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar 
én langdurig met elkaar verweven zijn. Om die 
reden hebben de Maasheggen in 2018 de status 
van UNSECO Man & Biosphere gekregen. Als enige 
in Nederland. Het Maasheggengebied leent zich 
uitstekend voor een dagje fietsen of struinen door 
de natuur. Van Maashees tot Cuijk loopt de Via 
Valentiniana, een fietspad dat grotendeels de route 
van de voormalige Romeinse Weg volgt.

De Via Valentiniana
In de Romeinse tijd lag er langs de Maas een 
drukke verkeersroute. De weg liep van Tongeren 
en Maastricht naar Nijmegen. In de Romeinse tijd 
waren dat de belangrijkste steden in onze streken. 
De weg heeft eeuwenlang dienst gedaan.
De Romeinse weg is voor een groot deel nog te 
reconstrueren. Zo is op sommige plekken het 
wegdek teruggevonden bij opgravingen: bij Cuijk 
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zaterdag 26 november > concert > ME-
MORY LANE
Begin 2020 vinden zes mannen met liefde voor 
muziek elkaar in hun passie: het spelen van klas-
siekers uit de jaren 60, 70 en 80: Memory Lane is 
geboren. Wij herkennen onze dorpsgenoten Jaap 
Verbeeten, Sam Koppes en Bart Jansen. Samen 
met hun Nijmeegse vrienden Ender, Lars en Leon 
zorgen zij met meerstemmige 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

vrijdag 2 december > vinylavond > OP 
LOSSE GROEVEN met DJ’S JOLAN-
DE VAN ELS & LINDA DENISSEN + DJ’S 
THEO SMITS & GERRIT GOORTS + DJ’S 
ROB GERRITS & JASPER MOESKOPS

Vinyl is weer helemaal terug van nooit wegge-
weest.  Alle reden om de pick-up weer van zolder 
te halen en een paar liefhebbers uit te nodigen om 
thuis in de platenkast te gaan snuffelen. Zie hier 
het concept van Op Losse Groeven, een avond 
vol krakende platen, mooie hoezen, 33 en 45 
toeren, jeugdsentiment, oude en jonge hipsters, 
beminnaars en (amateur) dj’s met een liefde 
voor muziek. Jolande van Els, Linda Denissen, 
Theo Smits, Gerrit Goorts, Rob Gerrits en Jasper 
Moeskops zijn de vrienden van het vinyl die de 
uitdaging hebben aangenomen en allemaal een 
kist vol zwart goud hebben meegebracht. Het 
resultaat is een ratjetoe aan popmuziek: 60’s, 

klooster van Nederland in Sint Agatha, het 
Boxmeerse Kasteel en het sluizencomplex in 
Sambeek. Verder vindt in het Maasheggengebied 
elk jaar het Nederlands kampioenschap 
Maasheggenvlechten plaats.

Bron: visitbrabant.nl en visitlandvancuijk.nl

website
Dorpsblad Globaal

www.dorpsbladglobaal.nl
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website
Dorpsblad Globaal

www.dorpsbladglobaal.nl

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 november: 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 hoogtepunt. Dat Max kampioen is en zijn team 
Red Bull ook, is oud nieuws. Maar wie wordt de 
winnaar van de Gryphus Formule 1 Pool? Wie mag 
er als eerste aan de champagne lurken? Dat is 
de grote vraag waar het tijdens de laatste Grand 
Prix van het seizoen allemaal om draait.. Spanning 
alom! Ook de laatste race van dit jaar zal weer 
op een grootbeeldscherm worden vertoond. Wij 
blijven er goed voor zitten. En U?
 zondag 20 november: GP ABU DHABI  
 (14.00 uur)
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
 zaterdag 17 december > concert >  
 THE GRINCH: CLASSIC ROCK!

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

70’s, 80’s, 90’s, zero’s, ten’s, rock ‘n’ roll, blues, 
hardrock, classic rock, smartlap, punk, new wave, 
Nederpop, hiphop, reggae, ska… Van Eurythmics 
via Greta Van Fleet naar The Cats, van Green Day 
via Fleetwood Mac naar Editors en van Heikrekels 
via The Police naar Nothing But Thieves. En 
weer terug natuurlijk. Zonder twijfel wordt dit een 
heerlijk feest der herkenning. Vanaf half negen 
gaat de naald in de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis
vrijdag 9 december > cabaret > MAR-
LON KICKEN > DRAADLOOS (try-out)

Om gek van te worden… of om uit je dak te 
gaan van plezier. Niet ‘gewoon’ Marlon Kicken 
maar beter, leuker, mooier, sexyer, cooler en toch 
gewoon Marlon. Marlon moet eerlijk bekennen 
dat hij de rode draad wel eens compleet kwijt is. 
Waarom? Hij heeft geen idee. Wanneer hij die 
draad dan weer oppakt? Waarschijnlijk na de 
show. Als jij na deze hilarische negentig minuten 
ook de draad kwijt bent is dat geen probleem. Dan 
heb je een leuke avond gehad! Maar als jij het wel 
snapt… PLEASE HELP MARLON!
Marlon Kicken komt met zijn vierde show weer 
naar Vierlingsbeek om zijn vreugde voor het leven, 
zijn gekke visie en zijn kromme inzichten met veel 
humor met jou te delen. Heb je nog nooit eerder 
een show van deze comedian gezien? Dan moet 
jij zeker in de zaal zitten! Hij staat namelijk bekend 
om zijn geweldige relaxte stijl en de interactie met 
zijn publiek. Geen zaal is te groot of te klein voor 
Marlon die iedereen meeneemt en een geweldige 
avond bezorgt.
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
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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                   

 
 

 

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

� adverteren
doet verkopen
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Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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

.......... 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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Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 























Warme Bakker Degen
Reclame: 21 t/m 26 november
  5 Persoons appelvlaai € 5,50
  Volkorenbrood € 2,75
  4 Speculaasbolletjes + 1 gratis € 1,50

Reclame: 28 november t/m 3 december
  ¾ Pepernotenvlaai € 10,60
	  Krentenman  € 2,80
  Wit meergranen maisbrood € 3,25

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
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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
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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         
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vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl


