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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

13 november 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 21 7 november 2018

Prikservice Vierlingsbeek

JOFFERSHOF 
Laurentiusstraat 2

Per 5 november:
dinsdag 08.00-08.20 uur 

donderdag 08.00-08.20 uur

Berichten uit het veld

Herfst of toch niet?
Twee Grote Zilverreigers staan in een weiland. Het 
gras is nog heldergroen en hun witte gedaantes 
steken hier scherp tegen af. Tussen hen in vliegt 
een witte vlinder; een groot koolwitje. Op een 
paaltje langs de rand van de wei zit een Buizerd in 
de warme zon te dromen van een vette veldmuis 
of een dikke mol. Een Torenvalk zit te rusten op de 
rand van zijn nestkast. 

Torenvalk

Langs de slootkant staat een Blauwe Reiger ineen-
gedoken te rusten. Traag zwemmend steekt een 
Waterhoentje de sloot over. Hij heeft geen haast 
want er zijn nog genoeg insecten. In de struiken 
zitten Roodborsten volop te zingen.                           
Een zomertafereel eind oktober.
Het enige wat een beetje aan de herfst doet denken 
zijn de gestaag neerdwarrelende bladeren en de 
groepjes Kauwen en Roeken die in de weilanden 
naar voedsel zoeken. Langs de Maas zit een 
groepje Kieviten. De meesten rusten uit, maar 
sommigen zijn hun verenpak uitbundig aan het 

poetsen. Een Aalscholver vliegt laag over 
de Maas op zoek naar een geschikte plek 
om te vissen. De Koolmezen, Pimpelme-
zen, Vinken en af en toe een Boomkruiper 
komen langzamerhand uit de bossen naar 
onze tuinen om voedsel en vooral water 
te zoeken. In de verte klinkt het schot van 
een jachtgeweer. Inmiddels zijn de Kol-
ganzen ook gearriveerd. In grote aantallen 
zoeken ze voedsel op de geoogste ma-
isakkers. Ze hebben een tocht van dui-
zenden kilometers achter de rug vanuit 
hun broedgebieden in noordwest Rusland 
en Siberië, en zijn dus nogal hongerig. Op 
de maïsakkers vinden ze een gedekte ta-
fel. De Kolgans is goed herkenbaar aan 
zijn witte bles (de kol) en zijn zwarte stre-
pen op de buik. Bijna 1 miljoen Kolgan-
zen brengen in Nederland de winter door. 
Toch herfst dus! Maar waar blijven de 
Kraanvogels nou?

Ton van den Berg
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Van de Redactie:
 Marlies, trotse mama van Sem en Ties, 

echtgenote van Ramon, Pink Mama 
 mama, dochter en zus van, dapper,  
 positief, strijdvaardig,  kanjer, bikkel, 
 powervrouw, ....... 
 mocht slechts 36 jaar jong worden.                                            

Rust zacht lieve Marlies.

 In de vorige uitgave van Globaal hebben 
 we voor het eerst een QR-code toegevoegd 
 aan een artikel. Deze code maakt het onze  
 lezers gemakkelijker om met een tablet of  
 mobiele telefoon een bepaalde pagina op  
 het internet te bekijken, die in een artikel  
 wordt vermeld. Het enige wat u nodig hebt,  
 is een QR-reader-app.
 Deze app is in de meeste gevallen gratis te  
 installeren vanuit de Appstore of Google  
 Play.
 U scant dan de QR-code en de verwijzing  
 naar de betreffende pagina verschijnt daar 
 na op uw scherm.

AGENDA
2018
Wekelijks Bibliobeek: 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.
10 nov Gryphus: Concert; BEUKFEEST; 
  zaal open: 20.30 uur
11 nov CV de Keieschieters: Prinsenbal en    
  Jeugdprins(es)enbal in Concordia
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 nov Energiecafé Joffershof aanvang 19.00 uur
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
16 nov Gryphus: Open podium; TALENTENTUIN; 
  zaal open: 20.30 uur
18 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht  
  Sinterklaas in Vierlingsbeek en
  Groeningen

24 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
28 nov Zonnebloem: Sinterklaas middag  
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 dec Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN;    
  IN DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel: 
  Kerstconcert in het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
29 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u Valentinus  
  weer bellen.
2019
5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
19 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
21 jan Groeningen: köpkesmert in de Zandpoort
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY;
  FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek  
  ervoor geeft"
26 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 feb CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
17 feb CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
22 en  CV de Keieschieters: Zittingsavonden in
23 feb Concordia
23 feb   Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
23 feb Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 feb CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in 
  ‘t Joffershof
3 t/m 
5 mrt CARNAVAL
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
  EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
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  DINGEN DOET (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 en  RKVV-Volharding: 
3 apr Jaarlijkse bloemenactie
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC
26 mei Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor: “Culinaire klanken gaat  
  lokaal”
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

VOORAANKONDIGING” 
 

“CULIANAIRE KLANKEN
GAAT LOKAAL” 

Het gaat er weer van komen.                                              
Noteer 26 mei 2019 in de agenda, hang een memo 

op, zet een herinnering in de computer!! 
Die dag gaat het “Groenings Koor” voor                         

een nieuwe Culinaire  Klanken.  
Deze keer onder het motto: 

«CULINAIRE KLANKEN
GAAT LOKAAL” 

De voorbereidingen zijn in volle gang en het 
belooft een hele happening te gaan worden waar 
we, met medewerking van het Groeningse Gilde,
gebruik mogen maken van “De Lemse Kuul” 
alwaar we onze klanken ten gehore zullen brengen. 
Dit natuurlijk onder het genot van, zoals de naam 
al aangeeft, de nodige lokale heerlijkheden. 
 
De organisatie. 

27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
31 aug Ophalen oud papier:
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: 
  Family Obstacle Run Vierlingsbeek
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 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

Wat je in je hart bewaart,                                           

raak je nooit meer kwijt…..

Graag willen wij langs deze weg                       

iedereen bedanken

voor de hartverwarmende belangstelling,

 die wij als familie mochten ontvangen

rond de ziekte en het afscheid van 

Marlies Verstappen - Muijsers

Uw aanwezigheid,

  de bloemen en vele kaarten

hebben ons erg goed gedaan en 

zijn een grote steun voor ons bij de

 verwerking van het gemis.

Ramon, Sem en Ties,

Maria en Wim, Pim en Marijn.
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Bèks Bierfest: SUPER GEZELLIG! 
Zalencentrum Concordia stond op zaterdag 27 
oktober bij het Bèks Bierfest op zijn kop!  
Samen zingen en drinken uit Bierpullen dat gaf een 
mooie stimmung. Naast de liveband Thunk! werd er in 
de pauze en tijdens de After party flink meegezongen 
en gedanst op de après-skimuziek tijdens ‘Otto’s 
uurtje’s. Vele bezoekers waren verkleed in lederhosen 
en dirndls. Wij willen bij deze alle sponsors, 
vrijwilligers, betrokkenen en bezoekers bedanken voor 
dit mooie Bèks BierFest. Een gedeelte van de 
opbrengst gaat naar leefbaarheidsinitiatieven in 
Vierlingsbeek en Groeningen. 
Werkgroep Bèks BierFest 

DORPSQUIZ ‘K WÈT’T GAAT DOOR IN 
2019! Save the date! 

Na vele positieve reacties 
heeft de werkgroep besloten 
om op 14 september 2019 de 
2e Dorpsquiz te organiseren. 
Zorg ervoor dat je een divers 
team hebt samengesteld van 
minimaal 15 personen. Wij 
zoeken nog vragenstellers, 
die ons kunnen ondersteunen 

op de thema’s entertainment, koningshuis, dierenrijk 
en mode. Wil je meehelpen met de dorpsquiz 2019, 
stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar de 
organisatie via stgGroeVie@gmail.com. 
Werkgroep Dorpsquiz ‘k Wèt’t. 

VERKEERSREGELAARS GEZOCHT; iets voor 
jou? 
Vind je het leuk dat er evenementen in Vierlingsbeek 
en Groeningen georganiseerd worden? En vind je het 
leuk om daar af en toe je steentje aan bij te dragen? 
Meld je dan als verkeersregelaar! 
In Vierlingsbeek & Groeningen zijn vrijwilligers actief 
die zich beschikbaar stellen als verkeersregelaars voor 
evenementenorganisaties in Vierlingsbeek & 
Groeningen. Je kunt daarbij denken aan de 
carnavalsoptocht, Sinterklaasintocht, Koningsdag, maar 
ook aan eenmalige evenementen zoals bijvoorbeeld 
afgelopen zomer de Gildedag in Groeningen. 
Als verkeersregelaar leg je 1x per jaar een online-
examen af. Deze is niet bijster moeilijk, maar wel nodig 
om te weten wat je nou wel en niet als 
verkeersregelaar mag/ moet doen). Als je dit met goed 
gevolg aflegt, ontvang je een certificaat. Daarmee mag 
je je dan weer een jaar lang verkeersregelaar noemen.  
Helaas heeft een aantal vrijwilligers onlangs te kennen 
gegeven dit jaar als verkeersregelaars te willen 
stoppen. De pool van verkeersregelaars wordt 
daardoor wat krap en dus kunnen we wel wat 
uitbreiding gebruiken. 
Als verkeersregelaar word je via een Whatsapp groep 
benaderd of je wilt helpen bij een evenement. Daarbij 
staat dan de datum, tijdstip en de duur vermeld. 
Meestal ben je er maar een uurtje mee bezig. Ter 
indicatie: de meeste verkeersregelaars helpen bij 2 à 3 
evenementen per jaar. 
Meer weten? Neem dan contact met Christel Nabuurs. 
Dit kan via 06-53369113 of via StgGroevie@gmail.com 
We zien jullie enthousiaste reacties graag tegemoet, 
want zo kunnen we Vierlingsbeek en Groeningen met 
z’n allen lekker levendig houden! 

SINT-MAARTENSVIERING GAAT NIET 
DOOR 
Door de zeer beperkte reacties die we kregen vanuit 
onze oproep in Globaal, Nieuwsbrief van school en via 
Facebook hebben we besloten om de 
sint-maartensviering niet door te laten gaan. Nogmaals 
dank aan iedereen die de viering in voorgaande jaren 
mogelijk heeft gemaakt. 
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36e Liedjesavond Ôjjem van Ėge Bôjjem 

Kom op 19 januari kijken, luisteren, 
genieten én stemmen op 

DE Carnavalskraker 2019 

Een geweldig aantal deelnemers, 13 in totaal.

Presenteren zich de komende weken in de Globaal! 

Wie doen er mee???

	  WEJ	  4	  

	  MOJ	  STELLEKE	  WÀ	  

DE	  HARTEDIEFKES
Stelen	  we	  ook	  dit	  jaar	  uw	  hart?	  

De	  Hartediefkes	  van	  buurtvereniging	  	  

Hart	  van	  Beek	  staan	  al	  in	  vuur	  en	  vlam!	  
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Vierlingsbeek/Groeningen

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 9 en 23 november aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten 
Biljarten in het Joffershof                                  
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur                
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur   
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof  
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur 
 woensdag van  9.30 - 11.30 uur
 donderdag van  9.30 - 11.30 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 
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 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof 
 maandag van 13.30-15.30 uur  
 Info 631806 
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur.
 Info 632028

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

Plat praote 19

“t Gôt um de knikkers!”! (Vrij vertaald: Geld is 
macht)
Bej ’t woord knikkers mot ik wèr trug dinke àn d’n 
tied toen ik as menneke van ’n jor of zeuve/ààcht 
op schol zat. D’r wier heel wàt afgeknikkerd. 
De jongesschòl stòònd wor nou Gryphus zit en 
de spulpats lieëp  tot àn de stroat. Onder de hoge 
liendeböm was ’n strook  wor gèn tegels laage, 
mar harde gròònd: onze knikkerarena. Wéj hàn 
spesjale spelregels.
Herman Gerrits uut Gruninge het zien herinnerin-
gen opgeschreven en Peter Verdiek en ik hebbe 
hier en dor vur ’n ànvulling gezörgd.

Knikkeren was ook leuk. Het mooiste vond ik het 
spel, dat begon met: Zulle we knikkere? Lèpinnerol
(“Lèèst pillen en rolle!”) Je sprak af hoeveel knik-
kers ieder inzette. Bijv. 3 erin. Je kon ook met 
meerdere tegenstanders spelen. Ieder zette dan 3 
knikkers in. Je trok 2 lijnen op ongeveer 50 à 80 cm 
van elkaar op een mooi aangetrapt zandveldje 
of op de speelplaats; 2 lijnen op 3 tegels van elkaar. 
Degenen die het eerst “Lèpinnerol” had gezegd 

   

Open Huis

Op 23 November 2018 van 15.00 – 21.00 uur 
iedereen is van harte welkom tijdens mijn open 
huis. Kom kennis maken met de producten van 
Mylène Beauty (o.a. lichaamsverzorging en ma-
ke-up) en Style (o.a. sieraden, tassen en sjaals). 
Bent u nog op zoek naar een gepast geschenk 
voor de komende feestdagen? Wij hebben vele 
mooie gift-boxen en cadeaus.
Ook voor eindejaarsgeschenken voor uw mede-
werkers en relaties kunt u bij mij terecht.

Iedere bezoeker krijgt op deze dag een attentie.

Graag tot ziens op 23 november!

José van de Ven
Mylène Consulente Beauty en Style
Overambt 1, Vierlingsbeek
Tel.nr. 06-29424879
E-mail: mylenejosevdven@gmail.com
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mocht beginnen. Je nam geknield plaats achter 
de onderste lijn, nam alle knikkers in de hand en 
strooide ze over het speelveld. Hierbij 
moest zeker één knikker boven de bovenste lijn 
komen liggen of zeker één onder de bovenste lijn. 
De tegenstander(s) mocht(en) bepalen welke knik-
ker je moest gaan treffen met je bikkel. Hiervoor 
was het zaak, dat je medespeler(s) een zo moeilijk 
mogelijke knikker moest(en) aanwijzen. Elke knik-
ker mocht aangewezen worden. Lag de aangewe-
zen knikker tussen de twee lijnen, dan werd de op-
dracht vaak “onder”. Als je dan gooide moesten 
beide knikkers over de bovenste lijn rollen. Lastig 
werd het als twee knikkers vlak onder of bij elkaar 
lagen. Ook “ver” kon een opdracht zijn, zeker 
wanneer er een knikker ver was doorgerold. Het 
kon ook voorkomen, dat een knikker precies op 
de bovenste lijn was terecht gekomen. De opdracht 
was dan “kop” Je moest die knikker dan precies 
op zijn kop raken, dus zonder dat je bikkel eerst 
de grond raakte. Lag er een knikker op ongeveer 
één a anderhalve cm boven de bovenste lijn, dan 
kon de opdracht “super” zijn. Hierbij moest de 
knikker dan zo geraakt worden, dat hij rechtstreeks 
getroffen werd. Nooit mochten de te raken knikker 
en je bikkel een andere knikker per ongeluk raken. 
Mikken deed je door je bikkel tussen duim en wijs-
vinger te houden en daarmee “trefzekere” mikbe-
wegingen te maken. Slaagde je dan was het spel 
uit en mocht je àlle knikkers houden en een nieuw 
potje werd gespeeld. Was je af dan mocht de vol-
gende speler verder gaan en alle knikkers opnieuw 
gooien. Of een knikker “kop” dan wel “super”  ge-
raakt was, was niet altijd duidelijk.  Het kwam 
dan ook wel eens voor dat er ruzie over ontstond.                                                                                                                                        
Ik herinner me een potje, bij Wim Ebben op het erf 
(“de plats”) tegen Gerard (Sra) Koenen en Gerrit 
van den Broek. Ieder zette 10 knikkers in. Na diver-
se speelrondes werd ik winnaar tegen twee van 
die “grote” kerels. Hollend naar huis, met 30 knik-
kers in mijn broekzak om het grote nieuws te ver-
tellen. 
Niet iedereen kwam eerlijk aan zijn knikkers. Ik 
weet nog van een jongen, die altijd belangstellend 
naar het knikkeren stond te kijken. Vooral als er 
veel knikkers in het spel waren, ging hij ongemerkt 
op een knikker staan. Door een gat in de zool 
kwam de knikker in zijn schoen terecht! 
 
Er waren nog wel andere knikkerspelletjes. Bijv. 
dat spelletje met een gaatje in de grond, waar-
in je de knikkers moest schuiven met je kromme 
wijsvinger en het spelletje waarbij je knikkers van 
een stoeptegels moest zien te rollen. Ook dit spel 
speelde je met twee of meer personen. Ieder leg-
de enkele knikkers op een tegel: de pot. Van enke-
le meters afstand rolde je je bikkel zo dicht moge-
lijk bij de tegel met de knikkers. Als je knikker het 
dichtst bij lag mocht je beginnen om de knikkers 
uit de pot te gooien. Lukte dat dan mocht je door-
gooien. Miste je dan was de volgende speler aan 
de beurt. Gooide iemand jouw bikkel uit de pot, 

dan kreeg deze alle knikkers die nog in de pot la-
gen en begon je een nieuw spelletje.  

Ken je dialect.

Mak vort! Ik kan ’t nie mèr baas! 

’n Kaart fats hebbe zitte.

Mott’m dor toch zien frotte!

Koeiehör of schaopehör?

Dor lupt ‘ne kruujer.

Dèn is kummeluk àngelet.

Kiek dòr! Hej pèèrt ‘m d’r uut!

D’n dieje? Die makte de pis nie lauw!

Van wie is dèn plak mais?

Kiek ‘m dor schravele.

De vertaling staat een eindje verderop!
reinverhoeven@gmail.com

In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie 
informatieavonden voor het H. Vormsel 2019 
gepland op de volgende locaties:
*  Maandag 26 november van 20.00 - 21.15 uur in 

de pastorie van de H. Theobaldus kerk, 
 14 Oktoberplein 9, Overloon;
*  Dinsdag 27 november van 20.00 - 21.15 uur in 

de sacristie van de San Salvator kerk, 
 Kerkplein 4, Oeffelt;
*  Woensdag 28 november van 20.00 - 21.15 uur in 

het parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. 

Op deze avonden informeren wij u graag over het 
nieuw en verkort vormselproject Vormfun2 en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien 
ontvangt u op deze avond het inschrijfformulier. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van 
deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een 
e-mail sturen naar secretariaat@parochiemaria-
moedervandekerk.nl of bellen naar 0485-471246 
(op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur behalve 
donderdags) en zenden wij u een inschrijfformulier 
toe. Opgeven uiterlijk 7 december, bij het 
parochiecentrum of via contactpersoon

Contactpersoon Vierlingsbeek;
Miriam Ebbers; telnr. 06-29493070                                
e-mail: miriamebbers@hotmail.com
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Werkgroep: VROLIJK  VRIJTHOF 
VIERLINGSBEEK (VVV).

Inmiddels hebben we de eerste herfstbuien dan 
toch echt gehad. En weten we en voelen we dat 
we hoe dan ook de winter in gaan binnenkort. 
Kortom: de donkere dagen zijn begonnen. Maarr-
rrr….niet getreurd….., hedde nog niet van de VVV 
geheurd ?
Inmiddels is de vrijwilligerswerkgroep Vrolijk 
Vrijthof Vierlingsbeek (kort gezegd VVV) weer vol-
op bezig met de voorbereidingen om weer licht en 

Alzheimer Café 
afdeling Land van 
Cuijk & Gennep. 
 

Cuijk: 19 November, Castella; 19.30 uur:
Thema: “Opvang bij Opname”.

Verhuizen, opname is een ingrijpende gebeurte-
nis, zowel voor de persoon met dementie als voor 
mantelzorgers. 

Ondersteuning van mantelzorgers / familieleden 
rondom een opname. De impact die een opname 
heeft op cliënt en familie, maar zeker ook op de 
overige netwerkleden, zoals buren en vrienden.
Ouderenverpleegkundige van Dementie Keten 
Team Noordelijk Maasvallei regio Cuijk, Mia Ste-
vens gaat hierover in gesprek met maatschappe-
lijk werkster Jolanda van Setten en verpleegkundi-
ge Irene Bakker.

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
avond! 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bij-
drage kunt deponeren.  

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in zaal 
Citadel Castella, Cantheelen 6 200 Cuijk 

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gen-
nep i.s.m. SOCIOM en Pantein,   
Voor meer Informatie: tel. 0485-844478
Website: alzheimer-nederland.nl/1622.aspx
 
De zaal is open vanaf 19.00 uur.                          
Programma: 19.30 tot 21.30 uur. 

Het Maasziekenhuis bestaat al 
weer 50 jaar!  
 
Het Maasziekenhuis bestaat 26 oktober 2018 al-
weer 50 jaar. Het ziekenhuis kent een rijke historie.
De in gebruik name van het nieuwe ziekenhuis in 
2011 was een van de recente hoogtepunten. De 
ziekenzorg in de regio kent echter al een langere 
geschiedenis. Een korte terugblik in vogelvlucht.  

 
De geschiedenis van het ziekenhuis 
Voor de oprichting van het Maasziekenhuis wer-
den zieken uit de regio verpleegd door de zusters 
van Julie Postel. Zij richtten zich in 1886 op zieken-
verpleging, onderwijs, welzijn en missies in een 
huis op de Biest middenin Boxmeer. De zusters 
verhuisden tien jaar later in 1896 naar het destijds 
sterk verwaarloosd Kasteel aan de Veerstraat in 

gezelligheid te brengen rondom het Vrijthof met 
kerst en gedurende deze donkere dagen. 
Met de geweldige giga kerstboom van afgelopen 
jaar (met dank aan fam. Jenniskens) en de vele 
lichtjes die er bij zijn gekomen, was het een ge-
not om te zien en een warme verwelkoming als je 
langs of op het Vrijthof kwam. Tenslotte toch het 
centrale punt van Vierlingsbeek. Dit alles was af-
gelopen jaar (en jaren) vooral mogelijk door de vrij-
blijvende hulp van diverse personen en bedrij-
ven. Met name noemen wij: fam. Ebbers, Stan 
hendriks, Gijs Wijnhoven en Bert van Bussel van 
Boomwereld.nl , Bart van den Heuvel - Blommes-
tein Hoveniers. Zonder deze hulp zou de boom 
er niet staan en zouden er geen inmiddels 1200 
lampjes in de bomen branden. In de komende 
maanden november-december is het de bedoeling 
om de bomen waar verlichting in zit zo nodig re-
paraties aan de lêmkes uit te voeren. Ondank dat 
het LED verlichting is wat uiteraard een laag ener-
gieverbruik en hoge duurzaamheid heeft, is onder-
houd nodig.
 
OPROEP:  De werkgroep is nog op zoek naar 
een kerstboom voor op het Vrijthof voor de ko-
mende kerst. Heeft u of weet u iemand die een 
schitterende grote-hoge-vrijstaande dennen-
boom (type spar) heeft staan, en er van af wil, 
spreek dan een van de onderstaande werk-
groepleden aan of een van de bestuursleden 
van de Dorpsraad Vierlingsbeek.

Namens de werkgroep VVV:  Bert Linders, 
Erik van de Hagen, Joop Verbeeten, Hans 
Hendriks, Henk de Wijse, Koen Klaassen, 
Rene Schaeffers.
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Boxmeer dat werd ingezegend als zustershuis en 
ziekenhuis. Ze knapten dit gebouw stukje bij beet-
je op. Er werden telkens, indien nodig, vleugels 
aangebouwd. Vanaf 1916 kreeg dit kasteel de 
naam Heilig Hart ziekenhuis (‘Hospice du Sacre 
Coeur’). Eerst voerden alleen huisartsen hier medi-
sche handelingen uit. In de jaren 50 kwamen artsen 
uit Nijmegen naar het Heilig Hart ziekenhuis. 

Het Maasziekenhuis aan de   
Loerangelsestraat 
In 1966 volgde goedkeuring voor de bouw van een 
nieuw ziekenhuis aan de Loerangelsestraat. 
Dit ziekenhuis werd op zaterdag 26 oktober 1968 
geopend met in totaal 188 ziekenhuisbedden. 
Dr. Kop wordt alom geroemd als grondlegger van 
dit Maasziekenhuis. Het toeval wil dat in 2018 ook 
de honderdste geboortedag van Dr. Kop valt. 
In 1971 bleek uitbreiding van het gebouw noodza-
kelijk en werd er een vleugel met zeven verdiepin-
gen aan het bestaande gebouw toegevoegd. De 
band met artsen uit de regio Nijmegen bleef be-
staan. In 2007 werd de samenwerking met het 
Radboudumc versterkt en in 2008 volgde ook de 
samenwerking met de Sint Maartenskliniek.  
 

Een nieuw ziekenhuis in 2011 
In 2009 startte de bouw van een volledig nieuw 
ziekenhuis langs de A77. Op 22 april 2011 werd 
het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Patiënten 
die op dat moment in het ziekenhuis lagen, werden 
met de hulp van militairen overgebracht naar het 
nieuwe gebouw. Zij gingen er meteen flink op voor-
uit. Het ziekenhuis kenmerkt zich namelijk door
een prettige ambiance met veel natuurlijke materi-
alen en kleuren en vooral eenpersoonskamers. Op 
het gebied van gastvrijheid en voeding was het 
ziekenhuis al snel toonaangevend door een uniek 
voedingsconcept waardoor patiënten zelf veel 
meer keus hadden om te bepalen wat ze wilden 
eten en wanneer. 

Samenwerking biedt meerwaarde  
Het Maasziekenhuis wil voor de inwoners meer-
waarde creëren door samenwerking. Medisch spe-
cialisten werken onder andere intensief samen met 
huisartsen in de wijde regio en ook met het Rad-
boudumc, de Sint Maartenskliniek, de huisartsen-
post en het Verloskundig Samenwerking Verband. 
Het Maasziekenhuis is onderdeel van Pantein waar-
door ook diensten op het gebied van zorg thuis 
voor jong en oud en verpleeghuiszorg onderdeel 
zijn van het zorgaanbod. Alles is gericht op het 
bieden van een complete en samenhangende 
dienstverlening op het gebied van gezondheid 
voor de inwoners in de regio. Pantein verwacht dat 
de zorg aan huis de komende jaren verder zal toe-
nemen door nieuwe behandelmethoden en tech-
nologieën. Dit sluit goed aan bij wat de meeste 
mensen willen; goede zorg dichtbij huis.  

*  De inhoud van dit artikel is gebaseerd op eigen
 bronnen, informatie van Wikipedia en het boek 

‘750 jaar Kasteel Boxmeer’ van Rien van den 
Brand. Fotografie door Bert Moeskops en Ed 
van Alem. 

Dansworkshops voor 
oncologiepatiënten 
Maasziekenhuis Pantein

Bewegen is gezond en zouden we dagelijks moe-
ten doen. Dat is een mooi streven, maar wat als 
bewegen niet zo gemakkelijk gaat? Dan is er de 
workshop Dansend in Balans. Maasziekenhuis 
Pantein organiseert deze workshop sinds kort voor 
patiënten die in het Maasziekenhuis worden be-
handeld voor kanker.

Goed voor lichaam en geest
Onder leiding van danslerares Gerty Jansen zijn 
deelnemers een uur lang aan het dansen en be-
wegen, van zittend op een stoel tot swingend in 
de zaal, op muziek variërend van licht klassiek tot 
modern en pop. Gerty: ‘Met dansen werk je aan 
je balans, houding, kracht, coördinatie en flexibili-
teit. Allemaal aspecten die juist beïnvloed worden 
door de ziekte. Bovendien werkt dansen door in 
je geest. Je wordt er vrolijk van en het maakt alles 
even iets lichter.’

Iedereen kan dansen
Je hoeft geen ster in dansen te zijn om mee te 
kunnen doen. Iedereen kan dansen en doet dat op 
zijn eigen manier en in zijn eigen ritme. Dat maakt 
de workshop laagdrempelig en plezierig. En dat is 
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te zien aan de deelnemers. Iedereen doet zijn best 
en heeft er lol in. ‘Je hebt niet eens in de gaten dat 
je aan het sporten bent.’

Dansend in Balans, goed voor lichaam en geest

Oude bekenden
Vrijwilligers en initiatiefnemers Len de Bruin en Marij 
de Best doen zelf enthousiast mee met de work-
shop. ‘Wij kennen Gerty nog van vroeger en na ja-
ren kwamen we elkaar weer tegen. Al snel waren 
we razend enthousiast over haar programma Dan-
send in Balans. Wij zagen meteen de meerwaarde 
voor onze patiënten en zo is deze samenwerking 
tot stand gekomen.’

Naar het Maasziekenhuis?                            
3 Goede Vragen
Maasziekenhuis Pantein attendeert patiënten 
sinds afgelopen maand op de 3 Goede Vragen.            
De 3 Goede Vragen is een handig en eenvoudig 
hulpmiddel voor patiënten om in het ziekenhuis 
het goede gesprek te voeren.
 

Hulpmiddel voor bezoek aan ziekenhuis
Een ziekenhuisbezoek is voor veel mensen best 
spannend. Je hoort veel informatie voor het eerst. 
‘Het komt regelmatig voor dat mensen vergeten 
om bepaalde vragen te stellen. Dat is de reden dat 
we als Cliëntenraad graag een hulpmiddel wilden 
inzetten dat hierbij kan ondersteunen, aldus Dinie 
Frederix van de Cliëntenraad. We kwamen toen uit 
bij de 3 Goede Vragen van de Patiëntenfederatie 
Nederland.’                            

De 3 Goede Vragen zijn:  
1 . Wat zijn mijn mogelijkheden?  
2.  Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijk-
heden?  
3.  Wat betekent dat in mijn situatie?

Stel vooral je vragen
Door deze vragen te stellen, haal je zoveel mo-
gelijk uit het gesprek. Guido Vermeulen, arts bij 
het Maasziekenhuis, is blij met dit initiatief. ‘Het is 
voor mensen een steuntje in de rug. Wij hebben 
de 3 Goede Vragen op ons bureau in de spreek-
kamer staan. Het is een uitnodiging om vooral je 
vragen te stellen. Dat is belangrijk voor de patiënt 
en ook voor ons als arts om te weten wat voor ie-
mand belangrijk is.’ Gemma Yocarini van de Cli-
entenraad: ‘het mooie van dit initiatief is dat we de 
drempel verlagen. Sommige mensen zijn uitste-
kend voorbereid als ze naar het ziekenhuis gaan, 
maar er zijn ook mensen die niet goed hun vragen 
durven te stellen of die niet goed weten hoe ze het 
gesprek met de arts kunnen voorbereiden. De 3 
Goede Vragen zijn een uitnodiging en hulpmiddel 
om je te ondersteunen.’ Het Maasziekenhuis at-
tendeert bezoekers met flyers en andere uitingen 
in het ziekenhuis op dit initiatief. 
Ook op de website www.maasziekenhuis.nl is in-
formatie opgenomen over de 3 Goede Vragen.

GEBOORTESTENEN

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool staan 
voor een bepaalde maand in het jaar. Elke geboor-
testeen heeft zijn eigen unieke doel en betekenis, 
bijvoorbeeld geluk of een goede gezondheid. Ge-
boortestenen zijn meestal verwerkt in sieraden, 
maar het bezit van het mineraal zelf is net zo spe-
ciaal en misschien zelfs nog bijzonderder om 
cadeau te doen. Ontdek wat de krachten zijn van 
de mystieke geboortestenen en wat ze betekenen 
voor degene die in de bijbehorende maand jarig 
zijn.

November                                                                           
Als je in november geboren bent, zijn topaas en 
citrien de stenen voor jou. Beide stenen staan be-
kend om hun kalmerende energie en schenken 
warmte en geluk aan degene die ze draagt.

   Topaas

    Citrien
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Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018
Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. 
Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijsnummer
1e prijs 

2e prijs 

3e prijs 

4e prijs 

5e prijs 

6e prijs 

7e prijs 

8e prijs 

9e prijs 

10e prijs 

11e prijs 

12e prijs 

13e prijs 

14e prijs 

15e prijs 

16e prijs 

17e prijs 

18e prijs 

19e prijs 

20e prijs 

21e prijs 

22e prijs 

23e prijs 

24e prijs 

25e prijs 

26e prijs 

27e prijs 

28e prijs 

29e prijs 

30e prijs 

31e prijs 

32e prijs 

33e prijs 

34e prijs 

35e prijs 

36e prijs

Totaal

Prijs
€ 15.000,-

€ 10.000,-

Droomreis t.w.v. € 3.500,- 

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-

€ 2.500,-

€ 2.500,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

Weekendje weg t.w.v. € 445,- 

Weekendje weg t.w.v. € 445,- 

Weekendje weg t.w.v. € 445,-

€ 445,-

€ 445,-

€ 445,-

€ 445,-

€ 445,-

iPad t.w.v. € 400,-

iPad t.w.v. € 400,-

iPad t.w.v. € 400,- 

Ballonvaart t.w.v. € 358,- 

Ballonvaart t.w.v. € 358,- 

E-reader t.w.v. € 129,-

E-reader t.w.v. € 129,-

 VVV bon t.w.v. € 100,- 

VVV bon t.w.v. € 100,-

 VVV bon t.w.v. € 100,-

 VVV bon t.w.v. € 100,- 

VVV bon t.w.v. € 100,-

€ 50,-

€ 50,-

€ 50,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

Aantal prijzen
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

150

150

150

1.500

1.500

1.500

5.050 prijzen

Gevallen op
0749977

0884499

0117147

0732026

0621582

0948541

0211931

0448799

0988693

0821872

1007847

0492307

0445011

0005483

0908312

0396999

0743713

0128163

0856342

0387373

0142707

0530076

0971608

0667355

0808337

43801 (5  eindcijfers)

30243 (5   eindcijfers)

94687 (5   eindcijfers)

59748 (5  eindcijfers)

84440  (5  eindcijfers)

5441 (4  eindcijfers)

2699 (4  eindcijfers)

6653 (4  eindcijfers)

353 (3  eindcijfers)

112 (3  eindcijfers)

245 (3  eindcijfers)

Onder voorbehoud van typefouten.

Wil jij ook nét dat beetje extra 
bieden?

GGZ Oost Brabant is altijd op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers! 
Denk je er wel eens over om vrijwilligerswerk 
te gaan doen dat leuk en leerzaam is, voldoe-

ning geeft, grenzen verlegt en het leven ver-
rijkt? Informeer dan eens bij ons naar de mo-
gelijkheden. We hebben voor iedereen wel een 
passende taak.

Bezoekmaatje 
Voor GGZ-cliënten is het niet vanzelfsprekend om 
eropuit te gaan of contact te maken met anderen. 
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Zomaar iemand om je verhaal mee te delen, sa-
men een boodschap mee doen of uit eten te gaan. 
Iedereen heeft behoefte aan zo’n maatje, zeker nu 
de donkere maanden eraan komen. Zou jij voor 
een van deze mensen die bijzondere rol willen ver-
vullen?

Informeren en aanmelden
Wij hebben vrijwilligers die meer dan tien jaar 
aan ons verbonden zijn. Dat zegt genoeg over de 
waardering en de collegiale samenwerking! Ontdek
 wat het beste bij jou past en waar jij voldoening 
uit haalt. 
Informatie vind je op www.ggzoostbrabant.nl. 
Je kunt je aanmelden voor een vrijblijvend gesprek 
kan bij Theo Rovers, 06-23789978 of per mail 
vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl. 

Dit kaartje is gedrukt op 100% recycled papier Dit kaartje is gedrukt op 100% recycled papier

Er warmpjes bij zitten deze winter? 
Kom naar het Energiecafé!

Energiecafé
13 november

19.00 uur
de joffershof
vierlingsbeek

 

Onthulling Infobord

Op zondag 28 oktober 2018, werd aan de Hoge-
weg, tussen Vierlinsgbeek en Maashees een info-
bord onthuld. De onthulling werd gedaan door de 
jongste broer van de piloot, Eberhard Mack en 
diens zoon Andreas. Op dit bord is informatie te 
vinden over de mislukte noodlanding van Gefreiter 
Hubert Mack, op 6 februari 1945.

Dit kaartje is gedrukt op 100% recycled papier Dit kaartje is gedrukt op 100% recycled papier

foto Duits Groep

Toch maar isoleren die spouw? 
Kom naar het Energiecafé!

Energiecafé
13 november

19.00 uur
de joffershof
vierlingsbeek
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Hij was de piloot van een Duits verkenningsvlieg-
tuig  dat het gebied tussen Boxmeer en Roermond 
in kaart zou moeten brengen. Hij werd door vijan-
delijk afweergeschut geraakt en heeft mogelijk ook 
wat treffers gekregen van vijandelijke jagers.
Mack werd op 14 februari 1945 langs het wrak van 
zijn toestel begraven en werd later, in 1950 herbe-
graven op het Duitse soldaten kerkhof in Yssel-
steijn.
Stukken van dit toestel, en ook van bijna alle ande-
re crashes in ons project, zijn te bezichtigen in het 
museum van Postzegel tot Tank, in Groeningen.

Popconcert To The Movies in 
Concordia in Vierlingsbeek

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert 
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek weer een 
concert in de grote zaal van Concordia in Vier-
lingsbeek met twee gastkoren, Sprightly uit 
Uden en Palet uit Overloon.  Het concert begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. 
De entree is gratis. Deze avond is de achtste 
in een reeks jaarlijkse concerten met de naam 
ZEV-Interactief. Na de optredens van de drie 
koren is er een DJ zodat er nog ook geswingd 
kan worden. 

ZEV is een groep van vijftig zangers en zangeres-
sen in de leeftijd van 16 tot 75 jaar, ontstaan uit 
een in 1970 opgericht jongerenkoor. In de loop 
der jaren is het repertoire veranderd van kerkmu-
ziek naar wat het nu is. Het koor staan onder lei-
ding van dirigente Nancy Meijer en treedt enke-
le malen per jaar op in allerlei gelegenheden, van 
bruin café tot cultureel centrum, van winkelgale-
rij tot stadspark. Naast evergreens is het repertoire 
opgebouwd uit musicalsongs, popsongs, gospels 
en jazz-achtige nummers. 

ZEV heeft ook een jongerenkoor, ZEV Light ge-
naamd. Dit koor bestaat uit acht jongeren tussen 
12 en 21 jaar. Zij zullen ook enkele nummers ten 
gehore brengen. 
Bijna alle liederen worden minimaal vierstemmig 
gezongen. Enkele nummers worden a capella ge-
zongen, maar de meeste liederen worden bege-
leid door een combo met gitaar, basgitaar, piano 
en drums.

Popkoor Sprightly is een swingend en eigentijds 
koor uit Uden. De naam Sprightly is de Engel-
se benaming voor levendig en vrolijk en dat is dan 
ook wat zij willen uitstralen naar het publiek.
Met ruim vijfenveertig enthousiaste koorleden zin-
gen zij een uitgebreid repertoire met nummers uit 
de jaren vijftig tot en met het heden. Voorbeelden 
hiervan zijn The Pointer Sisters, Toto, Bløf, Robbie 
Williams, Anouk en Dotan. Ze treden regelmatig op 
en hierbij worden ze begeleid door een eigen com-
bo. Inmiddels bestaat het koor al ruim dertig jaar.
Naast de gezelligheid die samen zingen met zich 
meebrengt, staat het koor ook voor een goed 
stukje muziek. Kwalitatief hoogstaande arrange-
menten, vaak gearrangeerd door dirigente Sonja 
van Boxtel zorgen voor een prachtig samenzang. 
De nummers zijn veelal zesstemmig en samen met 
de dirigent en combo combineert Sprightly passie 
en kwaliteit, aangevuld met veel plezier!

Palet is een vijftienkoppige zanggroep uit Overloon 
die gevormd wordt door vijf sopranen, vier alten, 
drie tenoren en drie bassen. Het koor staat onder 
leiding van Oksana Baljva. Oorspronkelijk begon-
nen als kerkkoor heeft Palet de laatste jaren zijn 
horizon verbreed, waarbij de opvoering van Een 
Weg, een eigentijds passieverhaal, een hoogte-
punt is. In 2001 is Palet opgericht door enkele en-
thousiaste zangers die zowel in een kleiner groep-
je wilden zingen als iets anders wilden laten horen 
dan de traditionele kerkliederen. In de loop der ja-
ren bleef het niet alleen bij zingen in de kerk. Di-
verse keren werd deelgenomen aan concerten of 
organiseerde Palet zelf een concert, waarin enkele 
leden ook als muzikant hun kwaliteiten lieten ho-
ren. Ook werden er muzikale uitstapjes gemaakt 
naar lichtere muziek en af en toe een smartlap.
In 2014 vond, naar een idee van Cees van Leeu-
wen, de eerste uitvoering plaats van een eigentijds 
Passiespel, Een Weg genaamd. Met muziek ge-
componeerd door Geert Verhallen. De waardering 
was enorm en sindsdien zijn er tot ver in de regio 
jaarlijks enkele uitvoeringen geweest. 
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zaterdag10 november > concert > 
BEUKFEEST: TOXOCARA + DAUTHUZ 
+ BLOODMOON
Opener van het 31e Beukfeest is het Arnhemse 
Bloodmoon. De band is in 2016 opgericht door vijf 
enthousiaste vrienden die allen flink wat jaren er-
varing hebben. Het vijftal speelt old school death 

metal die death ‘n‘ roll invloeden mengt tot een 
stevig, stampend, opzwepend geheel. Bloodmoon 
heeft net de debuut-EP XXXI-I-MMXVIII uitgebracht 
en deze is goed ontvangen in de pers.

Dauthuz zal als tweede band de avond opluisteren 
met onvervalste death metal. In hun relatieve korte 
bestaan hebben ze in Nederland al hoge ogen ge-
gooid. In 2016 kwam de veelbelovende EP Dauthuz 
uit en eind 2017 verscheen het eerste full lenght 
album Destined For Death. Fel klinkende death 
metal met de nodige aandacht voor melodie en 
een tempoversnelling op het juiste moment.

Na een zeven jaar durende rustperiode is een van 
de smaakmakers van de Nederlandse death metal 
terug! Toxocara, met een honger naar brutaliteit, 
zal het pad van vernietiging met een aantal nieuwe 
leden voortzetten. De muziek is een mix van snelle 
en technische drums, oorverdovende riffs en bru-
tale vocalen en teksten die meestal over oorlogs-
scenario’s gaan. Toxocara heeft het podium ge-
deeld met Krisiun, Master, Obituary en Napalm 
Death, om er maar een paar te noemen. Het laatste 
album dateert alweer van 2011 maar er ligt nieuw 
werk op de plank. Kom maar op met die moshpit!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl

vrijdag 16 november > open podium 
> TALENTENTUIN: VERA + CARNINE 
QUEEN + DUNTER FLINN
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 

staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater of 
welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies 
te zijn: de Talententuin. De achtste aflevering in-
middels met deze keer in de hoofdrollen: Vera, 
Carnine Queen en Dunter Flinn.

Vera (van Duuren) is een singer-songwriter uit 
Rijkevoort. Gewapend met een gitaar brengt Vera 
eigen liedjes met Nederlandstalige teksten vol 
diepgang. Afgelopen mei won dit jonge talent de 

Schiet op! Ik houd ’t niet meer!

Maar één ruiten, harten, klaveren of schoppen 
kaart hebben.

Moet je hem daar toch zien prutsen.

Koeiehorens of schapehorens?

Daar loopt een schooier.

Die is erg precies van aard. (‘n puntje precies )

Kijk daar! Hij gaat er vandoor!

Hem? Die maak je niks wijs!

Van wie is dat maisveld?

Kijk hem daar strompelen (ook wel: onrustig heen 
en weer bewegen)



15

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Te huur
Kostuum Sinterklaas en pakken voor 
Zwarte Piet
Kosten:  Sinterklaaskostuum € 25,00
 Zwarte Piet pak € 15,00

Informatie bij: Sinterklaascomite 
 John Hendriks
 Cath. Berthoutstr. 14
 Vierlingsbeek
 Tel.: 0478-631962 
 Na 18.00 uur bellen

E-mail: jehendriks@telfort.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                   

 
 

 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

publieksprijs tijdens de Songwedstrijd 2018 in 
De Weijer in Boxmeer. Carmine Queen manoeu-
vreert tussen zwaarmoedige en lichtvoetige num-
mers. Het repertoire van het Nijmeegse zestal be-
staat uit gevarieerd, meerstemmig, geëngageerd 
en poëtisch eigen werk. Uit Gennep en omstreken 
komt Dunter Flinn. Het vijftal is beïnvloed door 
bands als Ween, The Flaming Lips, Wilco en The 
Shins en zet een unieke sfeer neer die de band zelf 
omschrijft als veelzijdig, fris en relaxed. Zonder 
twijfel wordt dit een prachtavond vol bijzondere ta-
lenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ

Het F1 seizoen nadert zijn einde en de strijd om 
de titel is gestreden: King Lewis blijft op de troon. 
Wat natuurlijk nog niet gestreden is, is de strijd om 
de winst in de Gryphus Formule 1 Pool. Spanning 
alom. Want er staan nog twee mooie races op de 
rol. Kan onze Max weer een deuk in het pakje 
boter rijden? En wie mag er als winnaar van de 
Gryphus Formule 1 Pool als eerste aan de 
champagne lurken? We zullen het zien want ook 
de laatste GP’s van dit seizoen worden op een 
grootbeeldscherm vertoond. Wij gaan er nog eens 
goed voor zitten. 

En U?

	zondag 11 november: GP BRAZILIE 
 (start: 18.00 uur)
	zondag 25 november: GP ABU DHABI 
 (start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
	vrijdag 30 november > vinylavond > OP LOSSE 

GROEVEN
	vrijdag 14 december > cabaret > MARLON 

KICKEN
	zaterdag 22 december > concert > BEUK-

FEEST: WHITE BOY WASTED + RAZORBLADE 
MESSIAH (en meer)

	woensdag 26 december > bj baartmans kerst-
concert  #26 > THE SPACE AGE TRAVELLERS 
+ GASTEN

	vrijdag 4 januari > quiz > WITTE GEI’T? > aan-
melden vanaf 1 december

	zaterdag 12 januari > darts > THE GRYPHUS 
OPEN > aanmelden vanaf 1 december

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

Creatief ontspannen 
met klei in Vierlingsbeek.

Nog enkele plaatsen vrij op donderdagmorgen.

Meer info: 0478-632433
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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

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

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

Reiscafe ‘s 
Reizen met een echte meerwaarde  zonder meer te betalen dan elders? 
Bezoek dan een van onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis 
maakt met de persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis. 

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *ITALIË
*INDONESIË *KROATIË/ISTRIË *PERU *ROEMENIË
*TENERIFE *TSJECHIE *THAILAND  *ZUID-ARIKA
*WANDELVAKANTIES CANARISCHE EILANDEN

Zo. 18 Nov.  BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY 10.30 uur 
Ma. 19 Nov.  KERKEBOSKE  Koeberg 3 HELDEN 19.30 uur 
Di. 20 Nov.  LEKKER GEWOËN Kloosterstaat 14 GRUBBENVORST 19.30 uur 
Wo. 21 Nov.  HET VERTREK Stationsweg 12 BOXMEER 19.30 uur 
Do. 22 Nov.  DE SCHAKEL Broeklaan 2 REUVER 19.30 uur 
Zo.      25 Nov. STG. TREFCENTRUM  Hendrikxstraat 17 VENLO 10.30 uur 
Ma. 26 Nov.  BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY 19.30 uur 

S.V.P.VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.

Met meer dan 25 jaar   Een heerlijke kop 
ervaring ook in 2019   verse koffie/thee 
weer volledig verzorgd   staat voor u klaar 
met ons op reis.    bij binnenkomst. 

Duidelijkheid vooraf   Vertrek vanuit 
Geen verrassingen achteraf   uw eigen regio 
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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

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
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Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
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Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat Overloon

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

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

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.

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

 
  

 

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:
Maandag18.00 - 22.00 uur
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur    

Warme Bakker Degen
Reclame 12 t/m 17 november
 	Kruimelvlaai € 7,40
 	Zonnebrood € 2,40
 	Appeltjesbrood € 2,15

Reclame 19 t/m 24 november 
 	Appelvlaai € 7,40
 	Volkorenbrood € 1,95
 	8 Broodjes + 2 gratis

 
Irenestraat 2

 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

26

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 
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

 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

      Wijkagent Janne Blom
      Tel. 0900-8844
      E-mail: janne.blom@politie.nl
      www.facebook.com/politieboxmeer/    

  
  

   
   
 

  
  

  


