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32e jaargang no. 5 15 maart 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag 

21 maart 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Pontveer APK gekeurd.

De Festina Lente, het pontveer dat dagelijks dwars over de Maas van Vierlingsbeek naar Bergen vaart is 
weer terug op zijn plek.
De week van Carnaval, meestal een rustige week voor de vaste klanten van de prachtige veer, werd 
gebruikt om de APK controle uit te laten voeren.
Het unieke aan dit veer is dat het zichzelf niet alleen dwars, maar ook, net als een gewoon schip over de 
Maas kan laten varen.
En zo geschiedde het dat zaterdagmorgen 4 maart het veer in Maasbracht te water gelaten kon worden en 
zijn reis terug naar zijn eigen kade weer kon aanvaarden.  
Nu wil het toeval dat veerbaas Johan van de Boogaard, jaren geleden de heerser was over het 
Keieschietersrijk en nu dus lid is van de Alde Prinsen Kompanjie, kortweg de APK.

Daarom was een kleine 
delegatie van de APK 
uitgenodigd om de keuring 
van het pontveer te 
bekrachtigen. 
Dat gebeurde natuurlijk 
onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
De tafels werden opgesteld

 op het veer en het was de 
hele weg genieten van de 
prachtige natuur, van het 
zonnetje en van de gewel-
dige sfeer op de veerpont, 
de hele reis was het meer 
een sfeerpont.
In Vierlingsbeek aangeko-
men moet de Festina 
Lente zijn vrijheid weer 
inleveren en weer aan de 
ketting. 
Omdat er voldoende hulp 
beschikbaar was, was dat 
klusje zo geklaard en kon 
de champagne gaan 
vloeien.

Zoals het er nu naar uitziet 
is de APK ook over 5 jaar 
weer bereid om zijn kennis 
en kwaliteiten bij deze 
gelegenheid, beschikbaar 
te stellen.
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Van de redactie:

●	 Misschien hebt U ze wel gehoord: de 
 dames van DES 1. KAMPIOENEN, op de 

platte kar. Ze lieten van zich horen tijdens 
de rit op zondagmiddag 5 Maart jl.! 

 KEI KEI KEI PROFICIAT!!!
●	 "Bert R. maakte zich er hard voor"...... en 

nu trekken wij in navolging van hem aan de 
bel!!! Hondenbezitters ruim de 

 hondendrollen op van Uw hond. 
 De groenstrook langs het Kerkhof is een 

wáár DROLLEN(kerk-)hof. Wij raakten de 
 tel kwijt......!!! Daar zijn poepzakjes voor 
 uitgevonden.
●	 In de nacht van 25 op 26 Maart wordt de 

klok weer 1 uur VOORuitgezet!.

AGENDA
2017
WekelijksBibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje 
vanaf 10.00 uur 
voor geïnteresseerden.
15 mrt 2e kamer verkiezingen; locatie 
  Koningskerkje en Joffershof
23 mrt VOVG: Schemerwandeling IVN
25 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
25 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
25 mrt KBO: Nationale Opschoondag 2017
25 mrt Damesgymclub Vierlingsbeek: 
  Nationale Opschoondag 2017
25 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 t/m

31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede doelen
29 mrt Ladies Event in Zalencentrum Concordia  
  van 19.00 tot 22.00 uur
31 mrt Gryphus: Cabaret: Lucky Fonz III: 
  zaal open: 20.30 uur
2 apr Groenings koor: Optreden in 
  zorgcentrum het Hoogveld te 
  St. Anthonis

3 apr VOVG: Workshop voorjaars bloemstuk
4 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Concert: Beukfeest
10 apr Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
11 + RKVV-Volharding: 
12 apr Jaarlijkse bloemenactie
15 apr Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
19 apr VOVG: Rayonreis
22 apr Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
24 apr KBO: uitleg walking voetbal bij 
  Volharding
27 apr Koningsdag
28 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal 
  aanvang 19.00 uur
29 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
8 mei Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
11 mei VOVG: Wandelavond
12 mei KBO: bezoek Provinciehuis en 
  Den Bosch
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: Het Feest in
  Zalencentrum Concordia
18 t/m PLUS Wandel 4daagse i.s.m. JOC
21 mei Vierlingsbeek/Groeningen
19 mei KBO: wandelen o.l.v. wandelcoach
21 mei Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert
  van de harmonie ’s middags in Concordia
23 mei VOVG: Stadswandeling met gids door  
  Boxmeer
24 mei Gryphus: Hard rock café: Maiden Night  
  2017
27 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
4 juni Groenings koor: Openlucht optreden bij
  kapel in Groeningen met Gilde van   
  Groeningen
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
8 juni VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
10 juni Kasteel De Voirt Groeningen: Concert
  met chromatische mondharmonica-
  speelster Hermine Deurloo en gitarist   
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  Maarten van der Grinten. 
  Vanaf 19.30 uur
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
10 juni Gryphus: Metal BBQ
11 juni Harmonie de Herleving: 
  Limonadeconcert van harmonie en 
  slagwerkgroep ’s ochtends  in Concordia
12 juni Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
  2017
23 juni VOVG: Fietstocht
24 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
  Maas
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
9 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  van harmonie en slagwerkgroep 
  ’s ochtends in het park
10 juli Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
29 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
17 t/m Kindervakantiewerk Vierlingsbeek 
20 aug en Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5-9 sept KBO: Meerdaagse reis
10 sept Van Heure Zinge: Smartlappen & 
  Kapellenfestival in Vierlingsbeek
10 sept Smartlappenfestival i.s.m. 
  mjubileumeditie Bèkse Bruggenloop
11 sept Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: 
  Streekmarkt Informatie bij Han Morsink  
  06-53319279 of 
  han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: 
  Jubileumconcert 70 jaar Vondel

28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
9 okt Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis aanvang  
  19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie 
  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
13 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Dankbetuiging

Als je door verdriet wordt neergeslagen.
Het waarom aan niemand kunt vragen.

Dan is het goed als je zoveel mensen ziet,
die delen in je verdriet

Bedankt voor alles na het overlijden van

Arno Tönnissen

Juul - Mayke
Mam - Ger

En verdere Familie
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Dankbetuiging

Na het overlijden van mijn man, 
(schoon)vader en opa

Huub Ars

willen wij iedereen bedanken 
die op visite is geweest tijdens zijn ziekbed. 

Na zijn overlijden zijn wij overweldigd 
met bezoek, kaartjes en berichtjes. 

Ook allen bedankt voor de steun bij de uitvaart 
waar wij ons extra gesteund door voelden.

Langs deze weg willen wij hier iedereen 
heel hartelijk voor bedanken.

Willy Ars - Lamers

Jan en Angelique
 Felicia - Rowan
 Fabian
 Vince

José en Mike
 Novalee
 Damian

Een hand…een woord…een kaart…een gebaar 
doen zo goed

als je iemand die je lief hebt verliezen moet

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
en hartverwarmende belangstelling die we 
mochten ontvangen na het overlijden van

Theo Gerrits

Het besef dat Theo door zovelen werd 
gewaardeerd, heeft ons diep geroerd                

en is voor ons een grote steun

Februari 2017
Els Gerrits-Poelen en familie

Gedoopt 

Zondag 19 Februari is, in de Kapel in 
Groeningen, Celine Bosch gedoopt door 
Pastoor van der Sluis van de Parochie Moeder 
van de Kerk.

Dat Celine samen met haar ouders een 
gelukkige toekomst tegemoet mag gaan.

In de vroege ochtend van dinsdag 21 februari 
is ons mam en oma overleden.

 Wij zijn verdrietig, maar dankbaar dat ze niet 
meer hoeft te lijden. “Tis moi gewist.”

Anneke van Mil-van Kempen

 Overloon, 23 januari 1930                       † 
Boxmeer, 21 februari 2017 

  
Echtgenote van 
Jan van Mil †

Op zaterdag 25 februari hebben wij afscheid 
van haar genomen en haar te rusten gelegd bij 

pap op het kerkhof te Overloon.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Vierlingsbeek, Willem 1 straat 4

Correspondentieadres:
Oplosedijk 6, 5825 HZ Overloon

VIERINGEN IN DE VASTENTIJD

De liturgiegroep Vierlingsbeek Maashees wil dit 
jaar in zowel Vierlingsbeek als Maashees aandacht 
besteden aan de vastentijd en de voorbereiding 
op Pasen.

In de Mariakapel, onder de toren van de kerk van 
Vierlingsbeek, zal een kijktafel worden ingericht 
verwijzend naar 40 dagen van vasten en het ver-
blijf van Jezus in de woestijn.
Op de zaterdag voor St. Jozef, 18 maart, is er een 
bedevaart naar Sint Jozef in de Smakt van onze 
parochie Maria Moeder van de Kerk. In de recto-
raatkerk van de Smakt zal onze pastoor, Norbert 
van der Sluis, celebrant zijn in de plechtige 
Eucharistieviering ter ere van Sint Jozef. 
Deze viering is om 19.15 uur en wordt opgeluisterd 
door een gastkoor. Nadien drinken we een kopje 
koffie in het Pelgrimshuis!
Mocht U onverhoopt verhinderd zijn en toch ter 
bedevaart willen, dat kan natuurlijk ook op zondag 
19 maart om 11.00 uur. Celebrant bij deze plech-
tige Hoogmis ter ere van Sint Jozef is Mgr. Frans 
Wiertz, Bisschop van Roermond. Het parochiële 
zangkoor van de Smakt luistert deze viering op.
Op de vrijdagavond voor half vasten, 24 maart, zal 
er in de Mariakapel in Vierlingsbeek om 19.00 uur 
een gebedsviering zijn met als thema “plaatsen van 
hoop”. Op Goede Vrijdag 14 april, evenals vorig 
jaar, in de middag om 15.00 uur, in dezelfde kapel, 
een gebedsviering met kruisweg.
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In Maashees zijn op het kerkhof afgelopen najaar 
kruiswegkapelletjes geplaatst met de staties uit 
het kerkgebouw. Op Goede Vrijdag, 14 april, is 
hier aan het begin van de avond om 19.00 uur een 
kruisweg.

18 maart bedevaart MMK naar St. Jozef 19.15 uur 
rectoraatkerk van de Smakt
24 maart gebedsviering 19.00 uur in de Mariakapel 
te Vierlingsbeek (half vasten paarse vrijdag)
14 april gebedsdienst met kruisweg 15.00 uur 
Mariakapel Vierlingsbeek
14 april kruisweg 19.00 uur kerkhof Maashees

Elke zondagmorgen 10.30 uur Eucharistieviering in 
de kerk van Overloon, vanaf 1 april 2017

VASTENACTIE
 
Start Vastenactie 2017
Op Aswoensdag 1 maart, is de vastentijd en daar-
mee ook de parochiële Vastenactie-campagne 
2017 gestart. De parochie voert samen met de 
Goede Doelenacties van Oploo, Ledeacker, 
Wanroij, Landhorst, Overloon, Vierlingsbeek/
Groeningen en Oeffelt actie voor Stichting 
Kinderdorpen Chili. Deze stichting zet zich in voor 
kansarme kinderen in Chili. De kinderen wonen in 
tehuizen en komen uit arme, gebroken gezinnen, 
waar veelal geweld en alcohol- en drugsverslaving-
en aanwezig zijn. Met de hulp van Stichting Kinder-
dorpen Chili worden deze kinderen in hun primaire 
behoeftes gesteund en wordt er bijgedragen aan 
hun algemene ontwikkeling. 
Dit jaar focussen we ons op twee projecten: een 
jaar levensonderhoud en vervoer naar school van 
64 kansarme kinderen in Chili.
 
Donaties
Vastenactie draagt dit jaar € 2.333,- bij om de 
ondersteuning in Chili mogelijk te maken. 
De totale projectkosten bedragen € 6.999. Samen 
met de Goede Doelenacties hopen we op een 
totaal van € 4.666,- aan donaties. Parochianen in 
Vierlingsbeek Groeningen kunnen hun gift doen 
via de Goede Doelenlijsten in hun dorp of zelf 
overmaken naar Vastenactie. 
Parochianen in Maashees kunnen hun gift zelf 
overmaken naar Vastenactie.  
 
Donaties overmaken
U kunt donaties overmaken op het IBAN-rekening-
nummer van Vastenactie:
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenac-
tie Den Haag
Verplicht betaalkenmerk: 2217.0101.0300.2005

Let op: Alleen bij vermelding van dit betaalkenmerk
wordt uw afdracht gekoppeld aan onze parochie.

De parochiële werkgroep Diaconie

Prins, dat wordt je maar een keer.

Alle goeie dingen in drieën is een 
gezegde.

Dat dacht ik ook toen ik benaderd werd om de 
Senioren Prins van 2017 te worden.

In het geniep moest van tevoren de kleding gepast 
worden, een foto (een stuk of 11) gemaakt worden 
en een en ander afgesproken worden. Prachtig zo-
als dat allemaal strak georganiseerd is. Ik mocht 
me even voor 14.00 uur melden in de darkroom, 
waar de Prins tijdelijk opgeslagen wordt totdat 
deze in een speciale wagen bij de Seniorenzitting 
in De Joffershof naar binnen gereden wordt.

Ik mocht natuurlijk niks zeggen. Maar…….. de da-
mes die de kar voort mochten trekken hadden 
al in de gaten dat het dit jaar geen dame was. Ik 
denk dat ze dat aan de deodorant konden ruiken, 
maar later bleek dat ze het aan de schoenen kon-
den zien. Een tip voor de nieuwe Prins van volgend 
jaar. Geen schoenen aandoen of die van je partner.
Wie zal het wezen, wie zal het zijn en ja hoor, dan 
mag je eruit en kan het feest verder gaan. Als eer-
ste kwam mijn Riet al de zaal in. Een heuse recep-
tie volgde van alle aanwezige senioren, familie, 
vrienden, kennissen, de Jeugdprins met zijn gevolg 
en de heerser van de Keieschieters gaf met zijn 
gevolg ook acte de presence.
En als dan ook nog even enkele van onze kleinkin-
deren in vol ornaat als dansmarietje en als Prins 
komen feliciteren dan is het als senior helemaal 
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Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen is het 
week 13 (28 en 30 maart):

SAMEN STERK VOOR GOEDE 
DOELEN

Wij doen dit inmiddels alweer voor de 6de keer!

Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het 
in zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te doen!
We hebben elf nationale collectes (waarvoor al in 
Vierlingsbeek en Groeningen gecollecteerd wordt) 
gebundeld. We komen nu dus één keer aan de 
deur in plaats van 11 keer.

Op het andere blad ziet u een overzicht van de 
goede doelen waarvoor u geld kunt schenken.
Bij voorkeur noteert u achter ieder goed doel het 
bedrag dat u wilt geven. Als u niets aangeeft wordt 
het bedrag verdeeld over de goede doelen. Nadat 
u alles bij elkaar opgeteld hebt kunt u het totaalbe-
drag contant in de envelop doen met het invul-
formulier.
Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is.
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of en-
velop. Uw bijdrage blijft anoniem.

Dinsdag 28 maart of donderdag 30 maart ko-
men twee collectanten met identificatiepasje 
tussen 18.00 – 20.00 uur de envelop bij u opha-
len.

ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP VOOR ONS 
KLAAR LIGT.

Voor alle duidelijkheid: de diverse acties van plaat-
selijke verenigingen en de basisschool kunt u ge-
woon aan de deur blijven verwachten.
We hopen dat de gezamenlijke collecte wederom 
naar ieders tevredenheid zal verlopen. Denk goed 
na over de giften die u doet en bedenk dat alle 
goede doelen uw steun hard nodig hebben. Wij 
zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht 
komt en houden u op de hoogte van het resultaat.

Voor straks alvast hartelijk bedankt voor uw mede-
werking en bijdrage, wij vertrouwen op u!

Namens de kerngroep 
Samen Sterk Voor Goede Doelen.

compleet. Vele optredens en veel muziek vulden 
de middag en na afloop hebben we met een 
gezellig groepje nog even nageborreld.                                                                   
Op zaterdag versierde onze buurtvereniging nog 
even ons huis. Op dinsdag brachten we nog een 
tegenbezoek aan de receptie van de jeugdprins 
en daarmee waren de officiële taken alweer vol-
bracht.

We hebben genoten van deze mooie taak en 
bedanken het bestuur van de KBO voor het in ons 
gestelde vertrouwen.

Piet Verbeeten
Jeugdprins 1966.   
Prins 1974.                                                                   
Seniorenprins 2017.

Zie je wel dat het kan.

Opschoondag Vierlingsbeek en 
Groeningen.

Op zaterdag 25 maart is de Landelijke Opschoon-
dag.
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen zijn de verenigingen, die 
in Vierlingsbeek en Groeningen het zwerfafval op 
willen ruimen. 
We komen om 09.30 uur bij elkaar in de Joffershof,
waar koffie/thee met een stukje vlaai, geschonken 
door Dorpsraad Vierlingsbeek, voor de deelnemers
aan de Opschoondag klaar staat. In groepjes van 
3 á 4 personen gaan we om 10.00 uur beginnen 
met het opruimen van zwerfafval. Iedereen krijgt 
een route aangewezen. Met veiligheidshesjes, 
handschoenen en prikstokken, die door de Afvalin-
zameling Land van Cuijk beschikbaar worden ge-
steld, worden de straten en pleinen van 
Vierlingsbeek en Groeningen ontdaan van zwerf-
vuil, dat in vuilniszakken wordt verzameld. 
Om 12.00 uur wordt iedereen weer terug verwacht
in de Joffershof en daar wordt de deelnemers 
soep en broodjes aangeboden. 
Dit wordt geschonken door Dorpsraad Groeningen.
Niet alleen de leden van beide verenigingen kun-
nen mee doen aan de Landelijke Opschoondag. 
Iedereen uit Vierlingsbeek en Groeningen is van 
harte welkom om aan deze schoonmaakactie van 
onze dorpen mee te doen. 

Voor de kinderen ligt een presentje klaar!! 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, des te schoner 
worden onze dorpen! 

Gaarne opgeven vóór 21 maart bij 
Wilma en Jos van Boekel, Hulder 6. 
Telefoon: 0478-631839. 
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Vierlingsbeek/Groeningen

Opschoondag Vierlingsbeek en 
Groeningen 
Zaterdag 25 maart is de Landelijke Opschoondag
KBO Vierlingsbeek/Groeningen is een van de ver-
enigingen, die in Vierlingsbeek en Groeningen het 
zwerfafval op gaat ruimen. 
We komen om 09.30 uur bij elkaar in de Joffers-
hof, waar koffie/thee met een stukje vlaai voor de 
deelnemers aan de schoonmaakactie klaar staat. 
In groepjes van 3 á 4 personen gaan we om 10.00 
uur beginnen met het opruimen van zwerfafval. 
Iedereen krijgt een route aangewezen. Met veilig-
heidshesjes, handschoenen en prikstokken wor-
den de straten en pleinen van Vierlingsbeek en 
Groeningen ontdaan van zwerfvuil. Alles wordt in 
vuilniszakken verzameld. Om 12.00 uur wordt ie-
dereen weer terug verwacht in de Joffershof en 
krijgen de deelnemers soep en broodjes aangebo-
den.
De Opschoondag wordt samen met de Dames-
gymclub Vierlingsbeek georganiseerd, maar ieder-
een uit Vierlingsbeek en Groeningen is van harte 
welkom om aan deze schoonmaakactie van onze 
dorpen mee te doen. Voor de (klein)kinderen ligt 
een presentje klaar!! Gaarne opgeven vóór 
21 maart bij Jos van Boekel, Hulder 6. 
Telefoon 0478-631839. 

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of 
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte wel-
kom tussen 14.00 tot 16.00 uur.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 17 en 31 maart Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten 
Biljarten in het Joffershof:       
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag 
 woensdagmiddag competitie    
Yoga in het Joffershof    
 maandag  van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur 
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof  
       dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur 
 Info 06 43201502

KBO leden kunnen fitnessen met 
een korting!!

Al enkele jaren verzorgt Fitnesscentrum van 
Dongen groepslessen speciaal voor leden van de 
KBO. Deze groepslessen zijn op woensdag- en 
donderdagmiddag. De doelgroep senioren ervaart 
het fitnessen met een 10-rittenkaart als de meest 
prettige manier om te fitnessen. Dan heeft men 
geen verplichting om een bepaalde dag of tijd te 
gaan sporten. Men betaalt dus alleen maar als je 
daadwerkelijk gaat fitnessen!

Wilt u als lid van de KBO ook gebruik maken van 
de faciliteiten van Fitnesscentrum van Dongen 
met een flinke korting maar niet deelnemen aan de 
groepslessen? 

Leden van KBO Vierlingsbeek/Groeningen kunnen 
vanaf nu fitnessen in Fitnesscentrum van Dongen 
met een fikse korting op de 10-rittenkaart.
Normaal kost zo’n 10-rittenkaart € 66,00. 
In samenwerking tussen Fitnesscentrum van 
Dongen en KBO Vierlingsbeek/Groeningen kost de 
10-rittenkaart slechts € 50,00. Door lid te zijn van 
de KBO of door lid te worden kan men maar liefst    
€ 80,00 per jaar besparen!! 

Voor de leden, die deelnemen aan de groepslessen 
op woensdag en donderdag, verandert er niets. 
Voor deze groepslessen kunt u zich nog aanmelden.
Door een tegemoetkoming van het SWOGB kunnen
we deze lessen aanbieden voor € 40,00 per 10-ritten-
kaart inclusief een kopje koffie/thee bij iedere les. 
Groep 1: woensdag van  13.00 uur – 14.00 uur 
Groep 2: woensdag van  14.15 uur – 15.15 uur
Groep 3: donderdag van 13.00 uur – 14.00 uur

Lid worden van de KBO kan men al vanaf 50 jaar. 
Met deze kortingsactie wordt per direct begonnen. 
Op vertoon van het KBO pasje wordt de korting 
verrekend. Informatie over deze deal is te verkrij-

Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof 
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof
        donderdag van 10.45 - 11.45 uur 
        Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof 
 vrijdag: van  9.15 - 10.15 uur 
 en van 10.30 – 11.30 uur       
 Info 631232
Kienen om de 14 dagen in het Joffershof               
       vrijdag: 13.45 uur            
 Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur  
 Info 632028
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gen bij Wouter van Dongen of via de KBO bij 
Jos van Boekel, tel 0478-631839. 

Het motto van Fitnesscentrum van Dongen is: 
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven”. 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen sluit zich daar 
gaarne bij aan!!

Busreis naar de 
Libelle zomerweek 2107.

Herberg Thijssen en Van Dijk touringcars hebben 
speciaal voor u een busreis georganiseerd naar de 
Libelle Zomerweek op het Almere-strand. 
Datum vrijdag 19 mei voor de prijs van € 44,75 per 
persoon, dit is inclusief de entree van de Zomer-
week.
Het Programma bestaat uit.
• 9.30 uur ontvangst met Koffie/thee en vlaai.
•10.30 uur Vertrek per luxe touringcar naar Almere-
 Strand.
• 12.00 uur Aankomst op de Libelle Zomerweek,  

alwaar u naar eigen invulling deze beurs kunt  
bezoeken.

• 17.00 uur Vertrek vanaf de Zomerweek.
• 18.30 uur Terug bij Herberg Thijssen, alwaar een 
 heerlijk 3 gangen voorjaarsbuffet voor u klaar staat.
• Bestaande uit een heerlijk voor- hoofd en nage-

recht.

Reserveren is noodzakelijk voor deze Busreis, 
dit kan uitsluitend via onze website 
www.herbergthijssen.nl 
Wees zeker van een plaats en reserveer tijdig.

BLUE FLAMENCO IN HET 
KONINGSKERKJE

Staat zaterdagavond 25 maart 2017 al in uw agen-
da?

Afgelopen december 2016 kwam de CD ‘Blue 
Flamenco’ van zanger, docent en componist Gé 
Titulaer uit. Swingende melodieën gecombineerd 
met krachtige close harmony. Onder begeleiding 
van de warme klanken van pianist Ruud Jacobs 
nemen Gé Titulaer, Helen Nillesen, Babs van Bree 
en Suzan Spreeuwenberg u mee op een ‘Blue 
Flamenco Date’. 

Zangeres Helen Nillesen kwam met het idee om 
een concert te organiseren in haar geboortedorp 
Vierlingsbeek. Helen: ‘ We hebben met veel en-
thousiasme gewerkt aan de CD en ik ben er trots 
op! Het koningskerkje is een mooie locatie met 
een goede akoestiek. Een perfecte locatie om 
deze songs te laten horen!’ 

De avond zal bestaan uit een aantal close har-
mony stukken geschreven door Gé Titulaer en er 
zullen een aantal solistische stukken worden ge-
zongen door Gé, Helen, Babs en Suzan. 

Kaarten zijn uitsluitend te verkrijgen via 
reservering!

Tot 25 maart! 

Wanneer:   Zaterdag 25 maart 2017
Aanvang concert:  20.00 uur
Kosten:   € 10,00
Kaarten bestellen via: herupebage@gmail.com 
Telefoon:  06-48252361 
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Het Ladies Event om de vrouwen die het event be-
zoeken een fi jne, lekkere, ontspannende avond te 
bieden. Waar een diversiteit aan ondernemers uit 
de regio Boxmeer en Venray zichzelf zal presente-
ren.
Denk hierbij aan: nagelverzorging, eten, haarverzor-
ging, tassen, sieraden, make-up, woonaccessoires, 
bloemen, hobby’s en dergelijke.

Concordia, Vrijthof 1 te Vierlingsbeek 
Woensdagavond 29 maart 2017 
van 19.00-22.00 uur.
Het Ladies Event wordt rond 19.00 uur geopend 
door een special guest. 
Entree: GRATIS
De eerste 100 bezoekers ontvangen een Goodie-
bag. 

Volg ons op Facebook. 

     VONDEL

IN MEMORIAM  
 Nellie van Gerven - Jansen

De Rooms Katholieke Gemengde Zangvereni-
ging Vondel, zoals het Vondelkoor destijds 
werd genoemd, bestaat nog maar een jaar of 
zes, als ze in 1953 als lid wordt ingeschreven.
In 1997 maakt ze als actief lid het 50 jarig be-
staansjubileum van het koor mee en als ze zelf 
haar 45 jarig koorjubileum viert, schrijven we 
inmiddels 1998.
Twee jaar later, in het millenniumjaar 2000 zet 
ze een punt achter haar zangcarrière en neemt 
afscheid van Vondel.
Als Nellie op 20 februari jl. komt te overlijden 
heeft ze ondanks haar hoge leeftijd (97), toch 
nog bijna de langste tijd van haar leven 
gezongen bij haar Vondelkoor. 
Het opgewekte en vrolijke karakter van Nelly 
zal dan ook nog lang blijven voortleven in de 
herinneringen van menig koorlid.

Namens het Vondelkoor
Martin van Rijswijck

Arrangement bij de Buitenboel 

Op 9 april organiseert IVN De Maasvallei een excur-
sie vanaf de Buitenboel in Holthees. De route gaat 
richting Maas, waar de Vierlingsbeekse Molenbeek 

wordt gepasseerd. Deze wordt stroomopwaarts 
gevolgd door de Ezelshemel tot het voormalige 
Makken. De wandeling staat in het teken van het 
voorjaar.  
Men moet goed ter been zijn, want de tocht van 
ruim 7 kilometer voert ook over hobbelige en 
smalle paadjes die soms erg modderig zijn. Deel-
nemers verzamelen om 9.30 uur in de Buitenboel, 
Sleijbergweg 1, Holthees waar gestart wordt met 
een kop koffi e of thee. Om 10.00 uur begint de 
wandeling die tot ongeveer 12.30 uur zal duren. 
De excursie wordt afgesloten met een kop soep. 
De kosten voor dit arrangement bedragen 5 euro. 
Tip: trek stevig schoeisel aan neem de verrekijker 
mee. Info: A. Aben, tel. 0485-383207.

De Maasheggen: die moet je in 
mei zien!!!

Op donderdag 11 mei verzorgt KBO en IVN De 
Maasvallei een voorjaarswandeling in het gebied 
de Groeningse Bergjes. Nu de heggen in bloei 
staan is het genieten van het kleurenpallet van de 
heggen en laten de vogels zich van hun beste kant 
zien. U kunt gratis meewandelen om 13.30 uur 
vanaf de bosrand van de Groeningse Bergjes. 
(Bij de Zandpoort naar de Maas rijden). 

Voor info; Piet Schoenmakers 0485-520876.
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Berichten uit het veld

Maandenlang heeft de Blauwe Kiekendief zich niet 
laten zien in de Maasheggen, maar op een mooie 
dag in februari liet een vrouwtje zich bewonderen 
in de winterzon. Nou is de Blauwe Kiekendief geen 
algemene verschijning in de Maasheggen, maar als 
het flink vriest in het noorden van ons land willen ze 
wel afzakken naar het zuiden. Blauwe Kiekendieven 
broeden over het algemeen in moerassen met een 
lage dichte begroeiing en brede rietkragen. Daar 
zoeken ze ook hun voedsel, maar als de moerassen 
bevroren zijn wijken ze uit naar andere gebieden 
zoals de ruige graslanden in de Maasheggen ten 
zuiden van de Groeningse Bergjes. Ze leven van 
muizen, konijnen en vogels. De meeste Blauwe 
Kiekendieven broeden in Frankrijk, Finland en 
Zweden, maar ook ons land heeft een aantal broed-
paren. De vogels die wij hier in de winter zien 
komen vooral uit Finland en Zweden.

Blauwe Kiekendief

Het vrouwtje Blauwe Kiekendief is bruinig en beige
van kleur met een paar zwarte banden op de vleu-
gels en de staart. De mannetjes zijn opvallend 
blauwgrijs gekleurd met inktzwarte vleugelpunten. 
Het meest opvallend en kenmerkend bij de mannet-
jes zowel als de vrouwtjes is de helderwitte stuit. 
In zweefvlucht houden ze hun vleugels in een V-
vorm naar boven geklapt, dit in tegenstelling tot de 
Buizerd waar ze soms mee verward worden. De 
vrouwtjes Blauwe Kiekendief zijn vaak veel groter 
dan de mannetjes. In de winter zie je ze bijna nooit 
samen omdat ze in aparte gebieden jagen. In de 
heggen langs de ruige graslanden kwam ik ook een
grote groep (75) Kramsvogels tegen. Het lijkt wel of 
er deze winter veel meer Kramsvogels in Vierlings-
beek en omgeving zijn dan andere jaren. Bij elke 

tocht door de omgeving kom ik ze tegen. Op de ak-
kers tussen de bebouwde kom en de sportvelden,
langs het fietspad naar het station heb ik zelfs een 
groep van ongeveer 120 Kramsvogels gezien. En 
ook in de oude appelboomgaard langs de Molen-
beek, ter hoogte van de Grotestraat zaten er hon-
derden die zich tegoed deden aan de appels. In 
de winterperiode eten ze vooral meidoornbessen, 
fruit (zoals appels) en achtergebleven zaden op de 
akkers.

Kramsvogels

De Kramsvogel is een lijsterachtige, ongeveer zo 
groot als een Merel. Ze hebben een lichtgrijze stuit, 
witte ondervleugels, een roodbruine mantel en een 
grijze kop. De onderzijde is zwaar gespikkeld zoals 
bij een Grote Lijster. Ze zoeken hun voedsel altijd 
in groepen. De vogels die hier overwinteren komen 
vooral uit Rusland en het zuiden van Scandinavië. 
Plotseling zijn ze er en even plotseling zijn ze weer 
weg. Vaak staat er ook een Torenvalk te bidden 
boven de ruige graslanden aan het eind van de 
Klaphekken, nabij de Groeningse Bergjes. Een on-
voorzichtige muis is dan meestal het slachtoffer. 
Langs de randen van die ruige graslanden in de 
hogere bomen zitten ook altijd wel een paar Bui-
zerden. Let eens op het verschil in kleur en groot-
te van deze Buizerden. Het is een roofvogel met 
verschillende verschijningsvormen. Van heel groot 
tot veel kleiner en van heel licht (bijna wit) tot heel 
donker (bijna zwart). Het lijkt wel of er, net als 
Kramsvogels, deze winter veel meer Buizerden zijn 
dan andere jaren. Ze komen ook steeds dichter 
naar de dorpen toe. Zo heb ik bijvoorbeeld een 
Buizerd gezien aan de rand van het Overambt. In 
het parkje nabij de dierenwijde aan de Spoorstraat 
zit ook al geruime tijd een heel donkere Buizerd 
die helemaal niet zo schuw is. Hij trek zich nauwe-
lijks iets aan van de wandelaars en fietsers op het 
fietspad en op de paden in het parkje.

Ton van den Berg
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Rondrit over slagveld

Niets werkt zo goed als op de plek zelf staan 
waar het destijds allemaal gebeurde. Daarom 
organiseert het Oorlogsmuseum op zondag 
26 maart opnieuw een bezoek aan het slagveld 
van Overloon. Slagveldgids Edwin Popken legt 
tijdens die dag uit wat er waar gebeurde.

De loopgraven van 1944 lijken allemaal te zijn ver-
dwenen. ‘Lijken’, want als je goed zoekt dan zijn er 
nog altijd sporen van de slag om Overloon terug te 
vinden. “En dan sta je letterlijk met twee benen in 
de geschiedenis”, aldus Edwin Popken, die gedi-
plomeerd slagveldgids is. De bustocht gaat langs 
een aantal van die historische plaatsen. En op de 
plekken zelf wordt uitgestapt en uitvoerig toege-
licht hoe het verloop van de strijd was.
Het programma duurt de hele dag, van ’s morgens 
half tien tot vijf uur ‘s middags. Maar dan krijg je 
ook héél wat te zien. Zowel het begin, dus de Ste-
vensbeekse kant, als het einde bij de Loobeek tus-
sen Overloon en Venray komen aan bod. 
Het hele programma is verzorgd en kost inclusief 
lunch en vervoer 49 euro per persoon. Opgeven 
voor deze battefieldtour kan via de Facebook-pa-
gina van het Oorlogsmuseum. Er is plaats voor 
maximaal 50 personen.

Diabetespoli Maasziekenhuis 
start met IVN Biowalks

Maasziekenhuis Pantein start samen met het Insti-
tuut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) 
een project Biowalking voor patiënten met niet 
aangeboren diabetes type 2. Diabetes-patiënten 

van het Maasziekenhuis kunnen zich hier gratis 
voor inschrijven.

Een IVN Biowalk is een groepswandeling in de na-
tuur met begeleiding van een diabetesverpleegkun-
dige van het Maasziekenhuis en een IVN-natuur-
gids. De deelnemers ervaren zelf welke positieve in-
vloed beweging en het buiten zijn op hun lichaam en 
gezondheid hebben. Ook ontmoeten de deelnemers
andere mensen met suikerziekte. De IVN-gids laat 
de wandelaars op een unieke manier de natuur be-
leven.

Positief effect
Eén uurtje per dag stevig wandelen in de natuur 
betekent voor patiënten met diabetes type2 in veel
gevallen minder tabletten en insuline spuiten. En 
welke diabetespatiënt wil dat nou niet? Zo dacht 
ook diabetesverpleegkundige Jacobien Driessen 
van het Maasziekenhuis. Zij organiseert dit wandel-
project met het IVN. Door de financiële steun van 
de stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is 
de deelname gratis.

Andere leefstijl
Door het bewegen tijdens het wandelen daalt het 
suikergehalte in het bloed. Daardoor zijn minder 
medicijnen nodig. Jacobien: “Eigenlijk gaat het ge-
woon om een verandering van leefstijl. En omdat 
die omslag niet na twee wandelingen is bereikt, lo-
pen wij tien weken gezamenlijk telkens zo’n ander-
half uur. Niet in de bebouwde kom, maar in de na-
tuur met uitleg van de IVN-gids. Dan ligt de nadruk 
ook niet alleen op het wandelen.”

Wandelend coachen
Zelf loopt Jacobien ook mee. “Al wandelend coach
ik de patiënten en kunnen zij ook met vragen bij mij 
terecht. Bovendien heb je zo tevens een actieve 
manier van lotgenotencontact. Dit werkt heel posi-
tief.” Zij haalt een bijzonder voorbeeld aan van een 
zestigjarige patiënt uit een ander biowalk-project 
aan. “Zijn suikerspiegel was veel te hoog. Eigenlijk
zou hij moeten starten met medicatie, maar dat 
weigerde hij. Hij ging mee biowalken en maakte 



13

Goed doel jubileumactie bekend 

Van Gemert Installatiegroep uit Overloon-Mill be-
staat 50 jaar en viert deze mijlpaal met een spe-
ciale jubileumactie. In 2017 zal het bedrijf per 
verkocht zonnepaneel een bedrag doneren aan 
een maatschappelijk goed doel uit de regio. De 
maanden januari en februari stonden in het teken 
van de zoektocht naar een goed doel. 

Uit maar liefst 42 unieke inzendingen is inmiddels 
één doel gekozen. Dit is de inzending van Wilma 
Jacobs en Hetty Cornelissen geworden. Vanwege 
hun werk komen zij vaak in contact met oudere en 
mindervalide mensen. “Wij denken dat een DUO-
FIETS een mooie aanwinst zou zijn voor de oude-
re en/of mindervalide inwoners van Overloon en 
omgeving. Wij merken dat veel mensen graag naar 
buiten gaan en in een andere omgeving willen zijn, 
maar voor zichzelf een duo fi ets aanschaffen is 
veelal te kostbaar”. 

Een duofi ets is een fi ets met elektrische onder-
steuning waar je met twee personen naast elkaar 
kunt zitten. Eén persoon stuurt en beide kunnen 
trappen. Samen met Stichting De Zonnegroet wil-
len Wilma en Hetty de fi ets gaan verhuren (tegen 

daarna uit zichzelf elke dag een uur een fi kse wan-
deling. In tien weken was hij zes kilo afgevallen en 
tabletten en spuiten waren niet meer nodig. Zijn 
suikerspiegel was weer normaal.”

Informatie / aanmelden
Dankzij de Vrienden-stichting van het Maaszieken-
huis kunnen hun diabetespatiënten zich gratis aan-
melden voor Biowalking. Wees er snel bij want 
hierbij geldt deelname in volgorde van aanmelding.
Voor meer informatie of aanmelding kunnen men-
sen terecht bij diabetesverpleegkundige Jacobien 
Driessen (j.driessen@pantein.nl), of telefonisch op 
dinsdag of donderdag tussen 08.30-09.00 uur: 
0485-845228. 
De eerste serie van tien wandelingen start op zater-
dag 25 maart om 09.30 uur.

Laboratorium Maasziekenhuis 
ISO-gecertifi ceerd
 
Het laboratorium van Maasziekenhuis Pantein heeft 
het internationaal erkende ISO-kwaliteitscertifi caat 
behaald.
 
Op basis van die ISO-certifi cering kennen Zorgver-
zekeraars laboratoria de A-status toe. Dit is de 
hoogst haalbare kwalifi catie. Behalve voor het 
Maasziekenhuis zelf is deze kwaliteitserkenning 
belangrijk voor alle zorgorganisaties en instellingen,
waarvoor het laboratorium van het Maasziekenhuis 
ook onderzoek uitvoert.
 
Betere dienstverlening
Met de ISO-certifi cering is de werkwijze van het 
laboratorium naar een nog hoger niveau aange-
scherpt en zijn uitslagen nog sneller beschikbaar. 
Zo worden spoedbepalingen bij levensbedrei-
gende situaties binnen een uur geleverd. Voor alle 
overige analyses geldt nu dat 99 procent op dezelf-
de dag klaar is. 
Dit betekent een betere dienstverlening, snellere 
uitslagen en daardoor een grotere bijdrage aan 
een juiste diagnose. Dat alles komt de patiënten 
weer ten goede. En dáár draait het uiteindelijk om, 
zo laat het Maasziekenhuis weten.

Inloopbijeenkomst ‘Borstkanker, 
hoe nu verder?’

Vrijdag 17 maart organiseert Borstkankervereni-
ging Nederland in het Maasziekenhuis een inloop-
bijeenkomst voor patiënten, ex-patiënten en hun 
naasten over het thema ‘Diagnose borstkanker, 
hoe nu verder?’ Tijdens deze bijeenkomst zijn er 
twee medewerkers van het Marikenhuis aanwezig.

Marikenhuis
Het Marikenhuis in Nijmegen is een ontmoetings-
plek voor mensen die geconfronteerd worden of 

zijn met kanker, voor (ex-)patiënten en hun naas-
ten. In het Marikenhuis kun je onder andere te-
recht voor psychosociale ondersteuning. Hiervoor 
is geen verwijzing nodig. Iedereen die behoefte 
heeft aan een praatje of een luisterend oor kan zo 
binnenlopen. Daarnaast organiseert het Mariken-
huis creatieve activiteiten en kookworkshops. De 
voedingsdeskundige zal daar tijdens de bijeen-
komst meer over vertellen.

De bijeenkomst vindt plaats van 09.30 tot 12.00 uur 
in het vergadercentrum (achter het restaurant) op 
de begane grond van het Maasziekenhuis. De toe-
gang is gratis, aanmelden is niet nodig.
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zaterdag 25 maart > concert > NIGHT 
OF THE BLUES: BLUE MONDAY + 
BLUEZ TRAIN
Waar een eenmalig optreden tijdens een jamsessie 
al niet toe kan leiden. Het publiek was zó enthou-
siast dat de sessiemuzikanten besloten een heuse 
band te vormen en na een paar maanden repeter-
en was daar Blue Monday. Nummers van Guy 
Forsyth, Tommy Castro, ZZ Top en Mark Ford en 
vele anderen staan garant voor een gevarieerde 
set. Blue Monday brengt ze met verve. Niet voor 
niets dat de vijf mannen al heel veel speelden in 
clubs en café’s maar ook p festivals als Bluestour 
in Cuijk, Drijf In Blues in Giethoorn en Blast Blues 
in Asten.

Enthousiast, vol passie en op zoek naar de échte 
bluesdrive, dat is Bluez Train. Met nummers van 
onder andere Jimmy Vaughan en The Hoax swingt 
dit vijftal met ‘onze eigen’ Henk Koppes in de ge-
lederen als de neten. Vette blues uit de Peel zoals 
blues bedoeld is!
zaal open: 21.00 uur > entree: 7,50

vrijdag 31 maart > cabaret > LUCKY 
FONZ III > SUPERLEKKER
‘Subtiel, geestig en met raffinement’. Met die 
woorden omschreef de enthousiaste pers Neurose, 
Geur En Maneschijn, het succesvolle theaterpro-

een kleine vergoeding) en onderhouden. 
Aan het eind van 2017 zal duidelijk worden hoe-
veel zonnepanelen er verkocht zijn en dus welk to-
taalbedrag beschikbaar is voor de aanschaf van 
de duofiets. 

Uitreiking Speld van Verdienste 
aan Jeanne Vervoort-de Koning 
en Ben Willems

Tijdens de jaarvergadering van de KBO Vier-
lingsbeek/Groeningen op vrijdag 10 maart, reikte 
wethouder Jeu Verstraaten aan Jeanne Ver-
voort-de Koning en Ben Willems de Boxmeerse 
Speld van Verdienste uit. Mevrouw Vervoort-de 
Koning heeft 12 jaar een bestuursfunctie ver-
vuld bij de KBO. Naast deze activiteiten was ze 
erg nauw betrokken bij het KVO (nu VOVG) als 
programmabegeleidster. Ook was zij jarenlang 
betrokken als uitvoerend vrijwilliger bij het evene-
ment Op de tôffel en stond zij voor iedereen klaar 
die haar hulp nodig had. Mevrouw Vervoort neemt 
tijdens de jaarvergadering afscheid als bestuurslid 
van de KBO.

De heer Willems neemt afscheid als bestuurslid, 
tevens vice-voorzitter van de KBO. Naast deze ac-
tiviteiten was de heer Willems bestuurslid van de 
Stichting Exploitatie sportpark Soetendaal van 
1996 tot 2016 en was hij 25 jaar voorzitter van het 
kerkkoor. Ook was hij 10 jaar bestuurslid van de 
KPJ Vierlingsbeek/Groeningen.

Voor de belangeloze en tomeloze inzet van mev-
rouw Vervoort en de heer Willems worden beiden 
geëerd met de Boxmeerse Speld van Verdienste. 

VOLHARDING BLOEMENACTIE 
2017

Op dinsdag 11 en woensdag 12  april houdt 
Volharding haar jaarlijkse bloemenactie. 
Op een van deze dagen staan de verkopers bij 
u aan de deur. 
Er is keus uit een assortiment potplanten voor 
binnen en buiten. 
Met de koop van een of meerdere planten 
steunt u Volharding.

Voetbalvereniging Volharding.
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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                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

gramma van Lucky Fonz III uit 2014. Lucky’s unie-
ke combinatie van muzikaliteit, humor en diepgang 
bleek ook in de theaters te kunnen charmeren. 
Neurose, Geur En Maneschijn groeide uit tot een 
one-man-show die het publiek deed lachen, na-
denken en uiteindelijk ontroeren. Het leidde zelfs 
tot Lucky’s meest recente album In Je Nakie, dat 
met veel enthousiasme werd ontvangen. Liedjes 
als Linde Met Een E en Zeilmeisje ontpopten zich 
tot regelrechte hits, en het succes van het album 
werd bezegeld door een optreden op Pinkpop.

In 2017 is het daarom de hoogste tijd voor een 
nieuwe one-man-show met wederom alle elemen-
ten waar Lucky Fonz III zo geliefd om is: ontroe-
rende liedjes, grappige conferences en bijzondere 
verhalen. Superlekker is een apart maar liefdevol 
verhaal over het leven, de liefde, de buitenwereld, 
de binnenwereld en wat al die zaken met elkaar te 
maken hebben.
 
Is het cabaret? Is het een singer-songwriter? Is het 
een vliegtuig? Het is het allemaal: het is Lucky 
Fonz III met zijn nieuwe one-man-show Superlek-
ker. Komt dat zien!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 POOL
In het weekend van 24, 25 en26 maart gaat het dan
eindelijk weer beginnen: het nieuwe Formule 1-sei-
zoen. Dan mogen alle bolides hun stal weer uit en 
lekker rond gaan grazen op het circuit Down Under.
Welk team heeft z’n zaakjes het best voor elkaar? 
Kan Ferrari en/of Red Bull het machtige team van 

Mercedes peentjes laten zweten? Hoe komt onze 
zuiderbuur debutant uit de startblokken? En zou 
het onze nationale trots Max Verstappen wederom 
lukken om potten te breken en onze harten sneller 
doen laten kloppen? Denk jij antwoord te hebben 
op al deze vragen, doe dan mee met de prestigi-
euze Gryphus Formule 1 Pool!

Aanmelden of informatie inwinnen kan bij onze 
bookie van dienst André Rouwens (drezen@kpn-
mail.nl of 06-16716291). Uiterlijke inschrijfdatum is 
vrijdag 24 maart.

Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle races 
(onder voorbehoud) uitgezonden op super groot 
beeldscherm in Gryphus (4x3m). Geniet samen 
met andere Formule 1 fans van alle inhaalacties, 
crashes, schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat 
die mannen nog meer met hun bakkie kunnen. En 
als je meedoet met onze pool wordt al dit plezier 
nog eens verveelvoudigd!

In pettoi
➢		zaterdag 8 april > concert > BEUKFEEST: 

KAASSCHAAF + PROCREATION + PICTURA 
POESIS

➢		zaterdag 22 april > bandwedstrijd > OP UT 
TUFFELKE

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

Judith Rouwens
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl

Maandag t/m vrijdag dagverse 
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend catering op 
bestelling

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

In de nacht van 
25-26 Maart 

wordt de klok 
weer 1 uur 

VOORuitgezet!.
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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

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

bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Warme Bakker Degen
Reclame: 20 t/m 25 maart
	 ●  3/4 Advocaatvlaai € 8,40
	 ●  Vezelbrood € 2,30
	 ● Pistoletje € 0,30

Reclame: 27 maart t/m 1 april
	 ●  Sinaasappelvlaai € 10,35
	 ●  Grof volkorenbrood €1,95	 	

	 ●	 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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
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Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag  18.00 - 22.00 uur
Woensdag  18.00 - 22.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












Actie geldt van 6 t/m 18 maart 2017

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 In februari en maart In februari en maart 

10% korting op accu´s
en ruitenwissers


