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32e jaargang no. 23 6 december 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

12 december 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Limburgse winter kampioenschappen te Maastricht 2017 

Doordat de KNZB de limiettijden ten opzichte van vorig jaar behoorlijk heeft aangescherpt is het deelne-
mersveld voor de Limburgse winter kampioenschappenbehoorlijk uit gedund. Maar wij zijn super blij met de 
2 leden van de SG Noord Limburg die wel limieten hebben gehaald. Dit zijn Bernadette Verstegen, die van-
wege diverse privé omstandigheden pas een later weekeind in actie zal komen, en Colinda van der Zanden 
die in totaal 10 limieten heeft gehaald. 
Afgelopen weekend van 11 en 12 november 
heeft Colinda van der Zanden in Maastricht 
mooie resultaten behaald: 
Zaterdag 11 november was de eerste 
afstand, de 400 vrije slag. Met een tijd van 
5:19:65 heeft ze net geen nieuw persoonlijk 
record gezwommen maar haalde er wel de 
3de plaats mee. Er was bijna geen tijd om 
bij te komen van deze inspanning want 
20 minuten later moest ze al weer in actie 
komen voor haar tweede afstand: 100 
Schoolslag. Ook hiermee leverde ze een 
prima prestatie met een tijd van 1:28:00. 
Een nieuw PR en een tweede plaats in haar 
leeftijdscategorie. Toppie. Als laatste de 
50 meter rugslag, ook weer keigoed ge-
zwommen met een nieuw PR in 35:67, en 
wederom een tweede plaats.
Na een inspannende dag op zaterdag 
moest ze zondag 12 november wederom in 
het Geusselt bad te Maastricht aan de bak
Als eerste afstand kwam de 400 wisselslag. 
Als een speer ging ze aan de slag. Colinda 
zwom een nieuw persoonlijk record van 
5:56:86 en daarmee verbeterde zij haar 
oude tijd met ruim 31 seconden. Dit zorgde 
ervoor dat zij haar tegenstanders op bijna 
5 seconden achter zich liet. Wat dus resul-
teerde in het Limburgse Kampioenschap.
Na 30 minuten rust kwam de tweede af-
stand 100 meter vrije slag. Wederom een 
nieuwe pr met 1:06:95. Daarmee veroverde 
ze ook hier de 3de plaats. Na 2 inspannende 
dagen kwam iets later haar laatste afstand 
voor die dag de 50 meter vlinderslag. Ook 
hier heeft ze een 3de plaats gehaald.  Super 
resultaat van dit weekeinde: 6 afstanden en 
6 medailles met als grootste beloning de 
Limburgse Kampioenschaptitel. 
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Van de redactie:
●	 Bent U er ook als eens langs gewandeld of 

gefietst, langs de pumptrack? 
 Het hondentoilet is verdwenen en er is 

een pumptrack (fietscrossbaan) voor in de 
plaats gekomen die volop gebruikt wordt! 
Een aanwinst voor ons dorp! 

 Kei, kei, kei gaaaaaaaaaaaaaf.... 
●	 December... alweer de laatste maand 

van 2017. Na Sinterklaas is het tijd voor 
de kerstmarkt, kerstvieringen en het 
kerstconcert. En natuurlijk ook voor de 
oliebollen(-actie). 

 Fijne decembermaand iedereen!
●		 Onze volgende uitgave is het kerstnummer 

van Globaal en tevens de laatste uitgave 
van 2017. Houdt U er rekening mee dat in 
dit kerstnummer het nieuws mag 

 tot 21 januari 2018.  

AGENDA
2017
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.
8 t/m  JOC:
24 dec ophalen bestellingen oliebollenactie
10 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
13 dec VOVG: Kerstviering
15 dec Gryphus: cabaret: William Boeva; Reset  
  (try-out); zaal open: 20.30 uur
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
23 dec BiblioBeek: Een theater kerstverhaal 
  verteld door Marijke van Bergen 
  aanvang 11.00 uur
23 dec Kerst Sing Along van 18.30 uur tot 
  19.30 uur in de Laurentiuskerk

30 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud   
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen bestellingen

2018
6 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), "wat de gek  
  ervoor geeft"
13 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
17 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop   
  zittingsavonden
20 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
21 jan Gilde van Groeningen: St. Tunnis      
22 jan Groeningen: küpkesmert in de Zandpoort
26 jan Gryphus: cabaret: Emiel van der Logt;   
  Stop Met Huilen; zaal open: 20.30 uur
27 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
27 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
2+3 febr CV de Keieschieters: Zittingsavonden
6 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
11 t/m  

13 febr CARNAVAL
12 febr  CV de Keieschieters: Jeugdprinsenreceptie
24 feb Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
24 feb Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; 
  Kom Maar Op (try-out); 
  zaal open: 20.30 uur
6 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
21 mrt Ladies Event in Zalencentrum Concordia  
  van 19.00 tot 22.00 uur
31 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest voor  
  jong en oud
28 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
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4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
17 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
20 mei Stichting JOC
26 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
30 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
30 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 en  Gilde van Groeningen: 
30 juni Gildenfestijn in Groeningen op het 
  Gildeterrein aan de Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 
  Groeningen op het Gildeterrein aan de   
  Maasstraat
28 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
25 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Groeningse kermis 2018
t/m 3 sept 
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
27 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
29 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

DOOPSEL
In de Kapel in Groeningen is op 19 november 
Mats Kuipers door het Sacrament van het 
Doopsel in onze Kerkgemeenschap 
opgenomen.
Dat Mats samen met zijn ouders een gelukkige 
toekomst tegemoet mag gaan.

HUISARTSENPRAKTIJK 
Mosch/Mosch-van den Born is 
gesloten van woensdag 27 tot 
en met vrijdag 29 december  
2017.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, 
kunt u gebruik maken van de waarneming: 
Letters A t/m J: van den Boom                                               
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij                                                
tel: 0478- 640840.

Op zondag 26 november zijn de 3 solo’s Lynn 
Kersten, Danique Hendriks en Noa Jansen samen 
met de gardegroep Evolution afgereisd naar 
Berghem voor het eerste toernooi van het nieuwe 
seizoen.
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Om 10.00 uur startte de categorie solodanseres-
sen waarin alle de 3 meiden deelnamen. In een 
deelnemersveld van 16 danseressen wist Noa de 
3e prijs te bemachtigen. Noa wordt getraind door 
Lisanne Rijs die erg trots was op deze prestatie.

Lynn en Danique behaalden dezelfde punten en 
werden hiermee 5e.  Lynn wordt getraind door 
Willemien Geurts en Danique door Elke Houben 
en Saskia Weijmans. 

Later op de dag werd het spannend voor de groep 
Evolution. Deze gardegroep, getraind door Gertru-
de Smits, is een samenstelling van de jeugdgroep 
en hoofdklassegroep van vorig jaar. In totaal 14 
meiden vulden het podium om uiteindelijk een 2e 
prijs te bemachtigen. Een mooie prestatie en een 
goede basis om verder vooruit te kijken naar de 
komende toernooien.

De vereniging houdt voor eigen publiek op 10 de-
cember haar try-out, waarna alle leden op 
17 december zullen afreizen naar het toernooi in 
Odiliapeel, waar ze met in totaal 11 dansen 
vertegenwoordigd zijn.

Op 8 april 2018 organiseert de vereniging haar 
eigen toernooi in De Pit in Overloon.

Kerststerrenverkoop 
Bekse Klinkertjes 

Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat 
onze kerststerrenactie weer op het programma 
staat.

Zoals u van ons gewend bent, komen wij ook dit 
jaar langs de deuren in Vierlingsbeek en 
Groeningen met kerststerren en andere bloemen.

Op zaterdag 9 december a.s. kunt u onze leden 
vanaf 10.00 uur verwachten. 

Indien wij u op deze ochtend gemist hebben en u 
wilt toch graag onze vereniging steunen en bloe-
men kopen, dan kunt u altijd een mail sturen naar 
dvdebekseklinkertjes@gmail.com.

Doe dit wel voor maandag 11 december.

Bij voorbaat dank voor uw steun.

LET OP: 

Stelt u zich eens voor. U gaat naar de plaatselijke 
supermarkt en komt bij binnenkomst op de brood-
afdeling. Het gesneden brood welke u al jaren 
afneemt blijkt nu iets duurder te zijn door een te-
genvallende graanoogst. U bent echter overtuigd 
van het product en hebt dit er graag voor over. 
Thuis komt u er echter achter dat ieder brood 4 
sneden minder bevat. Dit blijkt bij ieder brood het 
geval te zijn. 
Dit is zo’n beetje wat er nu ook gebeurt bij de 
zorgverzekeraars. Buiten een lichte prijsstijging in 
de maandelijkse premie blijkt fysiotherapie in veel 
aanvullende pakketten minder vertegenwoordigd 
voor 2018. Het is dus belangrijk om de polisvoor-
waarden voor de zorgverzekering 2018 goed door 
te nemen zodat u niet voor verrassingen komt 
te staan. Fysiotherapie kan ook voor u in 2018 
broodnodig zijn!

Wij gaan er van uit u met dit bericht van dienst te 
zijn geweest.

Wij wensen iedereen alvast fi jne feestdagen en 
een fi t 2018. Wij doen onze uiterste best om u ook 
in 2018 zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met sportieve groet,
Wouter van Dongen

Namens fysiotherapie en fi tnesscentrum 
van Dongen.

“Mensen helpen fi t te worden, fi t te zijn en fi t te 
blijven!”

www.vandongenvierlingsbeek.nl
www.pijnontmaskerd.nl
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GROOTSE OPENING BÈKSE PUMPTRACK 
 

Zaterdagmiddag werd de Bèkse Pumptrack officieel geopend door initiatiefnemer én voormalig BMX’er 
Sabine Schoenmakers. Hierna liet Sem Lourensen (14 jaar – én geplaatst voor NK, EK én WK BMX) zijn 
kunsten op de baan zien. Zonder de vele ondernemers, vrijwilligers die meegeholpen hebben om de baan 
te maken en de financiële ondersteuning was het nooit gelukt. Hartelijk dank: Rabobank fonds 
Maatschappelijke projecten, Bèkse Bruggenloop 2016, Dorpsraad Vierlingsbeek, Rabobank 
clubkascampagne 2016 en 2017, gemeente Boxmeer, de buurtbewoners van de Legt, werkgroep 
Pumptrack, bestaande uit: Jeroen Weijmans, Sabine Schoenmakers, Ed Teunissen, Dave Simons, Kristian 
Michiels, Lisette Verploegen (namens GroeVie) en Juul de Bont (namens Dorpsraad).  

 

Dit bord met spelregels staat bij de Bèkse Pumptrack: 
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Komt allen tezamen op 24 december om 22.30 uur in de kapel in 
Groeningen. 

Ook dit jaar is er op kerstavond een mis in de kapel in Groeningen. 
Voorganger is pastor Ruud Willemsen. Het Groenings Koor zingt 
behalve de vaste gezangen een aantal kerstliederen. Het koor staat 
onder leiding van gastdirigent Frenk van Aggelen. De begeleiding op 
de piano wordt verzorgd door Frans Stegers. De kapel zal geheel in 
kerstsfeer zijn. 

Het Groenings Koor nodigt u van harte uit om samen het kerstfeest in 
te luiden met een mooie mis in de prachtige, oude kapel van 
Groeningen. 

Misintenties kunt u aanleveren bij mevrouw Marietje Hubers 
0478-631222.

Vierlingsbeek/Groeningen

Kerstviering
Dinsdag 19 december wordt de kerstviering ge-
houden in zalencentrum Concordia. 
Aanvang 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur is de zaal 
open. Tijdens een gezellig samenzijn vieren wij 
kerstmis 2017. U wordt deze middag verrast met 
een 4-gangen diner en zangvereniging Vondel ver-
zorgt een mini-concert. ± 18.30 uur wordt de vie-
ring afgesloten. Aanmelden kan t/m 12 december 
bij Maria Leijssen, Laurentiusstraat 43. Wij wensen 
allen een goede en fi jne middag.

Sinterklaasmiddag
Woensdag 22 november stond de bijeenkomst in 
het teken van Sinterklaas. Iedereen bracht een ka-
dootje mee en zo kregen wij een tafel vol present-
jes. We werden welkom geheten met een op rijm 
gemaakt gedicht. Na de koffi e/thee met heerlijke 
speculaas kregen we een raadselachtige opgave 
met vele soorten tekens waaruit we een versje 
probeerden te toveren. Daarna werd door een 
Sinterklaasverhaal het bingospel gespeeld. Bij een 
volle kaart had je prijs en mocht een presentje van 
de tafel gepakt worden. Tijdens het uitpakken 
kwamen veel verrassende kadootjes tevoorschijn. 
Het was een gezellige middag.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 8 en 22 december aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:        
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- 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 fi tnesscentrum 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
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SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag: van   9.15 - 10.15 uur          
 en van 10.30 – 11.30 uur                                                    
 Info 631232
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

Intocht in Vierlingsbeek en 
Groeningen       

Sinterklaas en zijn Pieten hebben op 19 november 
jl. met volle teugen genoten van de intocht in 
Vierlingsbeek en Groeningen.

Namens de Sint en zijn Pieten bedanken wij jullie 
voor de grote opkomst aan de Maas en in Concor-
dia in Vierlingsbeek en alle enthousiaste kinderen 
in Groeningen.

Bedankt ook voor alle leuke reacties die we hebben
gekregen en de complimenten voor de dames van 
DES voor het organiseren van een leuke activiteit in 
de grote gymzaal van Basisschool Laurentiushof.

Op 26 november heeft Sinterklaas ook een bezoek 
gebracht aan de PLUS en Herberg Thijssen. Dit 
was met heel veel kleine kindjes en een leuke pop-
penkast ook een succes!

Voordat Sinterklaas weer naar Spanje vertrekt, be-
zoeken Sinterklaas en zijn Pieten op 5 december 
ook nog basisschool Laurentiushof.

Als laatste willen we u bedanken voor uw bijdrage 
aan de collecte de week voorafgaande aan de in-
tocht. Hierdoor is het toch ieder jaar mede moge-
lijk om dit leuke feest te organiseren.

Sinterklaascomite Vierlingsbeek-Groeningen

Berichten uit het veld

Regelmatig wandel ik even langs de watermolen 
omdat er altijd wel iets te beleven valt. Op een van 
mijn laatste bezoeken zag ik daar weer een Grote 
Gele Kwikstaart. Ruim een jaar had ik hem hier 
niet gezien en plotseling was hij weer terug. Het 
zijn meestal toch honkvaste vogels die, als ze een-
maal een geschikt gebied met helder snelstromend

water met stevige oevers en zandbanken gevonden 
hebben, jaren kunnen blijven plakken. Het is moei-
lijk te zeggen waarom hij een tijdlang weg geweest 
is. Er zijn een aantal bomen gekapt en de water-
stand in de beek heeft nogal gevarieerd, maar ik 
weet niet of dat de oorzaken van zijn afwezigheid 
zijn geweest. Hoe dan ook ik was blij verrast dat 
hij weer terug was.

Grote Gele Kwikstaart

Mijn blijdschap was echter nog groter toen de 
Grote Gele Kwikstaart plotseling opdook in onze 
achtertuin. Daar is ook een stromend beekje en 
blijkbaar kwam hij even poolshoogte nemen. Ik ben 
benieuwd of hij zich komende winter nog vaker 
laat zien.
Inmiddels zijn ook de Kolganzen weer gearriveerd 
vanuit hun broedgebieden in Noordwest Rusland 
en Siberië. Grote groepen vliegen rond op zoek 
naar geschikte voedselgebieden. De Kolgans is in 
de vlucht goed te herkennen aan de zwarte dwars-
strepen op de buik en de helder witte snavelbasis 
(bles). Jonge vogels hebben deze witte snavelbasis 
nog niet, maar blijven in de buurt van hun ouders. 
Hele families zijn zo te onderscheiden.
Het is opvallend dat er de laatste maanden regel-
matig zeldzame vogels gezien worden in Neder-
land en ook in Zuidoost Brabant. In een vorige af-
levering maakte ik al melding van Grote Kruisbek-
ken hier in St Anthonis en de Rips. Rond 18 no-
vember is er ook een Waterspreeuw gezien langs 
de Maas in Beugen. Een waterspreeuw heeft ove-
rigens niets met onze gewone spreeuwen te ma-
ken, maar meer met onze Winterkoning ook al is 
hij wel wat groter. Waterspreeuwen zijn vogels 
van snelstormende beken en riviertjes zoals die in 
bergland voorkomen, maar ook wel in de heuvels 
van Zuid-Limburg. In Nederland zijn ze echter heel
zeldzaam. De Waterspreeuw kan duiken, zwem-
men en zelfs tegen de stroming in over de bodem
van een beekje lopen. Dit alles om maar zoveel 
mogelijk waterinsecten te vangen. De Water-
spreeuw is iets kleiner dan een Spreeuw, vrijwel 
helemaal donkerbruin met een witte borst en keel. 
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Waterspreeuw

De laatste keer dat de Waterspreeuw in Beugen 
gezien werd vloog hij langs de Maas naar het zui-
den. Dus wellicht kunnen we hem hier ook nog 
verwachten langs de Maas. Ik zal de komende tijd 
dan ook goed opletten als ik bij de monding van 
de Molenbeek in de Maas kom. Vooral de stenige 
oever van de Maas lijkt me zeer geschikt. Mocht 
u hem eerder zien dan ik dan wil ik dat wel graag 
weten.
Tijdens de laatste vogeltelling kon ik vaststellen 
dat de Slechtvalk niet meer zo’n zeldzame ver-
schijning is op onze kerktoren, maar wie schetst 
onze verbazing toen we er ook een op de kerk-
toren van Sambeek zagen. En ook op de kerkto-
ren van Boxmeer wordt regelmatig een Slechtvalk 
gezien. Het lijkt er zo langzamerhand op dat elke 
kerktoren in de buurt zijn eigen Slechtvalk heeft, 
terwijl hij tien jaar gelden nog zeldzaam was.

Ton van den Berg

Decembermaand bij 
LekkerBèks

LekkerBèks staat voor goed en lekker eten. 
Altijd belangrijk maar nog meer met de feestdagen. 
We zijn al avonden bezig met het samenstellen 
van een heerlijk Kerstmenu. Kijk, kies, plan, kook 
en imponeer. Eten is liefde. Wij wensen iedereen 
heerlijke dagen, veel geluk en veel plezier. 

Wil je een origineel cadeau voor de feestdagen: wij 
verkopen ook culinaire verrassingen o.a. Vlierbes-
siroop (met prosecco een heerlijk aperitief voor het 
kerstdiner) of voor bij de brunch verschillende jams.
Genieten geblazen. Ook verkopen wij tegoedbon-
nen. 

Een relaxte Kerst? LekkerBèks heeft zowel voor de 
kerstbrunch als diner verschillende gerechten. Zo 
kun je zelf een overheerlijke maaltijd samenstellen. 
Je hoeft alleen de laatste hand aan de gerechten te 
leggen. Hiervoor ontvang je een instructiekaartje. 

De Kerst bestellijst is zowel op de site als in het 
winkeltje verkrijgbaar. Op 24 december kun je 
deze bestellingen ophalen.

31 december heeft LekkerBèks op bestelling de 
echte ouderwetse appelbeignets. Versgebakken 
gesuikerde appelschijven in een bierbeslag. 
Heerlijke aanvulling op de oliebol.

Natuurlijk kun je ook altijd terecht voor een 
dagverse maaltijd of een catering op maat.                            
Graag zien wij jou in december.

LekkerBèks
Judith Rouwens
Laurentiusstraat 57
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
06-14050298

4 WAY STREET
Live in Herberg Thijssen.
Zaterdag 23 december,                                     
aanvang 21.00 uur toegang Gratis.

Wat een mooie afsluiting van de avond na de Kerst 
Sing Along in de kerk en het hapje en drankje on-
der de kerstboom op het Vrijthof aansluitend even 
swingen, in de Herberg.

Nog net voor de kerstdagen beginnen nemen deze 
zes heren van ‘4 Way Street’ je mee op reis in het 
muzikale verleden van Crosby, Stills, Nash & Young.
Vier zangers, een batterij aan gitaren, toetsen en een 
stuwende ritmesectie doen de sfeer van Woodstock 
herleven. Voor menigeen zal ‘Almost Cut My Hair’, 
‘Suite: Judy Blue Eyes’ en het ingetogen Helples-
sly Hoping een hernieuwde beleving worden. Willy
van den Bogaard, Frans Boumans, Nick van den 
Bogaard, Cor Donné, Henk Koppes & Morris 
Holtzhuizer.
Aanvang 21.00 uur en de toegang is geheel GRATIS.
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Zondagmiddag 10 december 
Oberkrainer Ensemble Marinka, 
bij Herberg Thijssen.

Dit is hoogstwaarschijnlijk het laatste 
openbare optreden van Marinka.
Aanvang 15.00 uur Toegang Gratis.

Het onstaan van Oberkrainer Ensemble 
Marinka.
Wiel Bouten en Marius Cuijpers maken samen al 
bijna 40 jaar muziek. Begonnen met carnavalsmu-
ziek in de hofkapel 'De Bliekers' te Maashees. We 
wilden wat anders, en ontdekten de oberkrainer-
muziek. Maar daar hadden we vijf solisten voor no-
dig, om tot een voltallige groep te komen. Naarstig 
werd hiernaar gezocht en zo ontstond de groep 
'Eugener musikanten', welke vijf jaar bestaan heeft. 
In Oostenrijk is een cd opgenomen en enkele num-
mers zijn op zesde en zevende editie Brabantse 
blaasmuziek vastgelegd. Na nieuwe inspiraties is 
vijf jaar geleden weer een nieuwe groep gevormd 
met de naam 'Vesele musikantje' (vrolijke muzi-
kanten in het Sloveens). Inmiddels zijn er enkele 
wisselingen geweest in de bezetting en is een nieu-
we naam gevormd namelijk 'Marinka'. De huidige 
groep heeft als doel vooral op een gezellige manier 
te repeteren, op tijd het repertoire te verversen en 
de kwaliteit steeds trachten te optimaliseren.

Naturopati Natuurgeneeskundig 
Centrum heeft AED naar buiten 
verplaatst 

Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom 
is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te 
hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstil-
stand redden door een schok te geven die het hart 
weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland han-
gen binnen in gebouwen. Het is echter belangrijk 
dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om 
snel ter plaatste te kunnen worden gebracht, voor-
al in woonwijken, omdat daar de meeste hartstil-
standen plaatsvinden. 

Te weinig AED’s buiten
Bij een hartstilstand moet voor de grootste overle-
vingskans binnen 6 minuten een AED worden in-
gezet. De ambulance doet er vaak langer over om 
ter plaatste te komen. Het kan vele levens redden 
als er een AED die buiten hangt in de buurt kan 
worden gebruikt. Veel verenigingen, bedrijven en 
particulieren hebben een AED, maar hangen deze 
binnen. Door deze buiten te hangen kunnen zij ge-
makkelijk de veiligheid van hun buurt vergroten. 
Om een AED overal snel ter plaatse te kunnen 
brengen, is het echter belangrijk dat er voldoende 
AED’s buiten bereikbaar zijn.

AED verplaatst naar buiten
Nancy Smit vindt het belangrijk dat de overlevings-
kans bij een hartstilstand ook voor bewoners in 
Vierlingsbeek zo groot mogelijk moet zijn. Daarom 
is onze AED ook voor hen bereikbaar gemaakt, 
door deze naar buiten te verplaatsen. Deze hangt 
in een rode kast aan de rechterzijde van ons ge-
bouw, Grotestraat 111 (pand bij tankstation Vis-
sers) Dankzij die kast is de AED altijd bereikbaar 
voor de omgeving. Onze AED is nu 24 uur per dag 
beschikbaar voor de omgeving. Daar ben ik uiter-
aard heel blij mee.

Het verschil maken in de buurt
De AED hangt bij Naturopati Natuurgeneeskundig 
Centrum. Ook is hij aangemeld bij het oproepsys-
teem voor reanimatie, zodat mensen in de buurt 
deze AED kunnen vinden en gebruiken in het ge-
val van een hartstilstand. Elke seconde dat de 
AED eerder wordt ingezet, kan namelijk het ver-
schil maken.
Nancy Smit hoopt dat het gebruik van de AED niet 
nodig zal zijn, maar vind het geruststellend dat zo-
wel de buurtbewoners als de bezoekers van de 
wijk zo snel mogelijk geholpen kunnen worden bij 
een hartstilstand. Met deze stap hoopt Nancy Smit 
meer AED eigenaren enthousiast te maken om ook 
hun AED beschikbaar te stellen voor de buurt.

Oproepsysteem reanimatie
De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor 
reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving 



13

Zondag 10 december: 
Kerst/ Hobby Markt

De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek en 
Groeningen houdt op zondag 10 december weer 
haar jaarlijkse Kerst / Hobby Markt in Zalencen-
trum Concordia in Vierlingsbeek. De markt begint 
om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 

Op de markt worden mensen die een hobby uitoe-
fenen in de gelegenheid gesteld om hun hobby te 
laten zien en hun zelf gemaakte spullen te verko-
pen of hun vereniging of goede doel onder de aan-
dacht te brengen. 

krijgen burgers die bij dit systeem staan aange-
meld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krij-
gen de informatie over de locatie van de AED 
zodat ze deze kunnen gebruiken om het slacht-
offer zo snel mogelijk te reanimeren. Dit oproep-
systeem is landelijk actief en het aanmelden van 
AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het 
verschil maken. 
Kunt u zelf reanimeren en wilt u ook uw steentje 
bijdragen aan de maatschappij? Dan kunt u zich 
als burgerhulpverlener bij dit systeem aanmelden 
via www.hartstichting.nl/aanmelden. U krijgt dan 
een oproep om te reanimeren bij een hartstilstand 
in uw buurt en kunt zo levens redden. Ik ben zelf 
ook aangemeld en inzetbaar!

Inzet AED
Uiteraard hoop ik van harte dat het gebruik van de 
AED niet nodig zal zijn, maar het is goed om te we-
ten dat deze mogelijkheid er is. Ik vind het fi jn om 
op deze manier een steentje bij te kunnen dragen 
en hoop u hierbij voldoende te hebben geïnfor-
meerd over de nieuwe locatie van onze AED.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Nancy Smit
Naturopati Natuurgeneeskundig Centrum
&
3HO Centrum voor Lichaam en Geest
Grotestraat 111
5821AD Vierlingsbeek
Tel: 0478-201366
www.naturopati.nl
www.3ho.nl

Ook dit keer is er weer aan de kinderen gedacht. 
Onze kerstvrouw nodigt ze graag uit om iets lek-
kers bij haar te komen halen. Daarnaast kunnen de 
kinderen gratis een glittertattoo krijgen.

Gedurende de gehele dag zullen leerlingen van 
“Colette Onderwijs” optreden. 

Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens ge-
dacht. Er is lekkere soep, een broodje knakworst, 
zelf gebakken wafels en natuurlijk niet te vergeten 
de (dit jaar alcoholvrije) Glühwein.
Kortom zeker de moeite waard om onze kerst-
markt te bezoeken.

Graag tot ziens op 
zondag 10 december! 
Concordia Vierlingsbeek
11.00 – 16.00 uur
Gratis entree

Naturopati Natuurgeneeskundig 
Centrum opent haar deuren

Eindelijk is het zo ver.
Na weken van voorbereiding, verhuizen en 
verbouwen, gaat de deur aan de 
Grotestraat 111 in Vierlingsbeek 
offi cieel open.

U bent van harte welkom om deze feestelijke 
gebeurtenis samen met ons te vieren.

Onder het genot van een Hapje en een Drankje 
kunt u kennis maken met ons centrum, 
vragen stellen en allerlei informatie verkrijgen 
van wat wij u kunnen aanbieden.

Wanneer?

Open dagen:
Zaterdag 16 December en 
Zondag 17 December
Tijden:  Van 14.00 - 16.00 uur
 Van 19.00 - 21.00 uur

U komt toch ook?

Vriendelijke groet
Hans van Bree en Nancy Smit

Naturopati Natuurgeneeskundig Centrum
Grotestraat 111
5821 AD Vierlingsbeek
Tel: 0478-201366
www.naturopati.nl
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Kledinginzameling 7 nov jl.

Namens de OR van basisschool Laurentiushof  
wil ik u allen hartelijk danken voor u bijdrage 
aan de Kledinginzameling. Dit heeft het 
geweldige bedrag van €384,00 opgeleverd.
Hiervoor kunnen wij heel veel extra dingen doen 
voor de kinderen van de school!

De volgende Kledinginzameling staat gepland 
op 28 maart. U krijgt tegen die tijd weer een 
seintje van ons!

Namens de OR van basisschool Laurentiushof,
Ellen de Haas
Voorzitter

Zondag 17 december a.s. treedt 
Zangvereniging Vondel weer op 
tijdens het jaarlijks terugkomende 
Kerstconcert in het Koningskerkje 
te Vierlingsbeek
Wilt u alvast in feestelijke Kerst-

stemming komen, zorg dan dat u op tijd een 
stoel reserveert. Het Koningskerkje heeft maar 
een beperkt aantal plaatsen en VOL = VOL

Zonnebloem    
Vierlingsbeek Groeningen

De Zonnebloem ging in het verleden 
opbezoek bij mensen die 80 jaar 

en ouderwerden met een presentje.
Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt 

om hiermee per 1 januari te stoppen.
Wel zullen alle jarigen een mooie

zelfgemaakte kaart krijgen.

Bestuur en Vrijwilligers Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

De Zonnebloem ging in het verleden De Zonnebloem ging in het verleden 

ADVENTSACTIE 2017
Armoedehulp dicht bij huis

Voor de Adventsactie 2017 zamelen we geld in 
voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Ook 
in de parochie Maria, Moeder van de Kerk, zijn 

er mensen die armoedehulp nodig hebben. Van 
oudsher kloppen mensen in nood aan bij de Kerk. 
Sinds januari 2016 heeft de bisschop deze PCI 
opgericht waarin de bestaande Armenfondsen zijn 
opgenomen. De PCI is voor haar uitgaven aan-
gewezen op giften die u kunt aftrekken van de in-
komstenbelasting. Uw gift kunt u rechtstreeks 
overmaken op: 
NL 11 RABO 0318 1831 37 t.n.v. PCI o.v.v. Ad-
ventsactie 2017. Achter in onze kerken staan ook 
collectebussen. Bij voorbaat dank voor uw gift!

CARNAVALSLOTERIJ
1e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 20   Naam: Jansen
2e pries € 33,- Lotnr 364  Naam: Gooren
3e pries € 22,- Lotnr 1212  Naam: Rambags
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr 680 Naam: Nabuurs
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr. 201 Naam: Weijers

Uitslag is ook na te lezen op: 
www.dekeieschieters.nl

Volgende trekking: Donderdag 7 decmber 2017

Wandelen met Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op vrijdagmiddag 15 december van 14.00 uur tot 
16.00 uur in samenwerking met de IVN een wan-
deling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling 
kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantel-
zorgers. 
We verzamelen om 14.00 uur bij Restaurant de 
Heksenboom, Bosweg 40, 5845 EB Sint Anthonis
Van hieruit gaan we weer een mooie wandeling 
maken in de staatsbossen.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. 
De wandeling zal tot ongeveer 15.30 uur duren. 
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening 
een consumptie te gebruiken bij de Heksenboom. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt 
mailen naar info@mantelzorglvc.nl  
Aanmelden is niet nodig.
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Apneupatiënt waardeert 
Maasziekenhuis bovengemiddeld

Bij haar tweejaarlijkse tevredenheidonderzoek 
onder haar leden heeft de Apneuvereniging de 
apneu-zorg in het Maasziekenhuis wederom als 
bovengemiddeld beoordeeld. 
Deze zorg heeft al tien jaar een constant hoog 
niveau. Het Maasziekenhuis krijgt daarom het pre-
dicaat ‘Topkliniek’ toegekend.
De vragen aan de apneupatiënten gingen over hun 
ervaringen vanaf de eerste verwijzing van de huis-
arts, de diagnose in de kliniek tot het gebruik van 
het neusmasker of de tandprothese én de onder-
steuning daarvan.

‘De kracht van creativiteit is hart-
verwarmend en verbindend’ 

Twee keer per maand komt er in Boxmeer een 
groepje vrouwen in een informele sfeer bij elkaar 
om samen creatief bezig te zijn. Dit is echter niet 
zomaar een hobbyclubje, alle deelnemers hebben
met elkaar gemeen dat ze in Maasziekenhuis 
Pantein worden behandeld of behandeld zijn ge-
weest voor kanker. 

Hart onder de riem                                                                       
Dat er behoefte aan is, is bij binnenkomst in één 
oogopslag duidelijk. Vijftien dames zitten al keuve-
lend te schilderen en te mozaïeken. ‘Veel behan-
delingen zijn zwaar en duren soms lang. Daarom 
is het fi jn dat we deze mensen afl eiding kunnen 
bieden en een hart onder de riem kunnen steken.’ 
Aan het woord is Len de Bruin, initiatiefneemster 
en een van de vrijwilligsters die deze creatieve 
workshop begeleidt. ‘Ruim anderhalf jaar zijn we 
nu bezig en we zien dat het werkt. De mensen zijn 
enthousiast, ze komen graag terug en ze vinden 
ook steun bij elkaar.’

Veilige omgeving                                                                          
Op de vraag waarom deelnemers juist naar deze 
workshop komen, zeggen ze allemaal dat ze zich 
hier veilig voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn. 
‘Er is niemand die je raar aankijkt als je bijvoor-
beeld geen haar meer hebt of een pruik draagt. 
We kletsen hier heel wat af, maar we kunnen el-
kaar ook steunen bij een slechte uitslag en troost 
bieden, omdat we allemaal weten wat het bete-
kent om ziek te zijn.’

Creatief talent                                                                 
Tijdens de workshop wordt er ook ijverig gewerkt. 
De deelnemers zijn soms verbaasd over hun eigen 

creatieve talent: ‘Nooit gedacht dat ik thuis nog 
eens een eigen schilderij aan de muur zou hebben 
hangen.’ ‘De schaal van mozaïek is zo mooi ge-
worden dat er geen fruit op ligt, dat vind ik zonde.’ 

Dankbaar voor bijdrage Roparun                                            
Door een fi nanciële bijdrage van de Stichting 
Roparun is het mogelijk deze creatieve workshops 
te organiseren. Len de Bruin: ‘Wij zijn erg dankbaar 
dat Roparun ons initiatief zo ondersteunt. 
Daardoor kunnen we diverse materialen aanschaf-
fen en de kosten voor de deelnemers laag hou-
den.’

Zelfgemaakt schilderij van een van de deelnemers

Start computercursussen

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2018 weer met, speciaal 
op ouderen gerichte cursussen van maximaal 
1 cursist per docent.
De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, 
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (7, 8.1, 10), Word, Excel en speciaal op 
Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-
bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik 
van iPad of Tablet".
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Straatcoaches

In de gemeente Boxmeer zijn 6 straatcoaches van 
Secutor Security aan het werk. De straatcoaches 
richten zich op de aanpak van overlast veroor-
zaakt door hangjongeren. Ze spreken jongeren 
aan, maar gaan bijvoorbeeld ook naar ouders van 
overlastgevende jeugd.

De straatcoaches zijn flexibel over de hele week 
inzetbaar. De medewerkers die allen een achter-
grond in de beveiliging en/of jeugdzorg hebben, 
gaan vooral in de avonduren de straat op. Naast 
het oplossen en tegengaan van overlast veroor-
zaakt door hangjongeren, zullen zij bijvoorbeeld 
ook meldingen maken van vandalisme, zwerfvuil 
en bieden zij ondersteuning bij evenementen.

Als er geen spoed is, maar wel overlast vanwege 
hangjongeren of als u vermoedt dat er bijvoor-
beeld ergens in drugs gehandeld wordt, dan kunt 
uw signalen door geven aan de wijk- of dorpsraad. 
De wijk/dorpsraad kan vervolgens weer contact 
opnemen met de politie of straatcoaches of hen 
uitnodigen voor een bezoek aan de dorpsraadver-
gadering.  

U kunt ook zelf, via het algemene nummer van de 
politie (0900-8844) uw melding doen en aangeven 
dat er in uw omgeving problemen zijn met (groe-
pen) jongeren in de openbare ruimte. De politie en 
straatcoaches werken nauw samen. 

Is er wel spoed dan kunt u daar het bekende tele-
foonnummer 112 gebruiken. 

Op deze manier proberen we veiligheid in onze 
dorpen en wijken zo goed mogelijk te bewaken.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. 
U betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tus-
sen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördina-
tor) via: permers@ziggo.nl of bellen: 
tel.nr. 0485-362311.
Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op 
de website: www.swogb.nl

Sociaal werker van Sociom, 
wonen welzijn en zorg 
Diny Kuppen                             

Iedereen kan door omstandigheden in een kwets-
bare positie terecht komen. Als problemen zich 
opstapelen, kan de wwz-coordinator ondersteu-
ning bieden en informatie en advies geven over 
onderwerpen als wonen, welzijn, zorg, financiële 
regelingen enz. Het bevorderen en in stand hou-
den van de eigen regie en verantwoordelijkheid is 
ons uitgangspunt. Met als doel, zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen en leven.
De wwz-coördinator kent de weg in de huidige wet 
en regelgeving en is onafhankelijk. Zij werkt samen 
met andere deskundigen zoals huisartsen, wijk-
verpleegkundigen, woningcorporaties, ouderen-
verpleegkundige en vrijwilligers zoals de vrijwillige 
ouderenadviseurs. Er zijn geen kosten aan verbon-
den.
Hebt u een vraag neem dan kan contact op met 
Sociom voor een persoonlijk gesprek aan huis of 
loop gerust eens binnen in de praktijk van dr. v.d. 
Boom in gezondheidscentrum Overloon (U hoeft 
geen patiënt te zijn van dr. v.d. Boom) op 
maandagochtend tussen 8.30 en 10.30 uur.

Diny Kuppen is te bereiken via Sociom 
telefoon: 0485-700500 
of via e-mail: dinykuppen@sociom.nl 
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Raaymeppers 
badmintontoernooi 2018

Zondag 21 januari 2018
Van 10.30 uur tot 16:00 uur in de Raayhal in 
Overloon

Teams
Raaymeppers badmintontoernooi is een mix toer-
nooi. Een team bestaat uit twee spelers, te weten 
een dame en een heer. Een team mag bestaan uit 
badmintonspelers die lid zijn van een club, maar 
ook uit recreantspelers zoals vrienden en fami-
lie. Jeugdspelers vanaf 16 jaar. Voor een team 
bestaande uit spelers afkomstig van de badmin-
toncompetitie, geldt dat zij geen hoger speel-
niveau dan Poule C / X- Y klasse mogen hebben. 
Het is mogelijk om met meerdere teams in te 
schrijven. Wie het eerst komt wie het eerst maalt; 
dus schrijf snel in.

Inschrijven
Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 7 januari 2018.
Dit kan rechtstreeks via de website 
www.raaymeppers.nl. 
Het inschrijfgeld is € 7,50 per persoon. 
Het bedrag graag contant betalen op de wedstrijd-
dag zelf.

Aanvang
De wedstrijden starten om 10.30 uur. Graag uiter-
lijk 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden 

Natuurkidz

Rennen door het bos, kikkervisjes vangen (en 
weer terugzetten natuurlijk), met een grote verre-
kijker vogels spotten, knutselen en nog veel meer. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. 
Ja, bij IVN Natuurkidz moet je 13 december a.s. 
zijn voor een fijne knutselmiddag.

Hoe laat? 
We beginnen om 15.00 uur en het duurt meestal 
tot 17.00 uur.
Waar? 
Dat hangt een beetje van de activiteit af. Als je be-
langstelling hebt stuur dan een mailtje naar het 
IVN en je ontvangt een uitnodiging. 

Hierin staat het adres waar we bij elkaar komen.
Houd vooral onze website (IVN Cuijk) in de gaten 
voor de laatste nieuwtjes. Op facebook kun je ons 
ook volgen.

Groetjes en tot ziens

aanwezig zijn én melden bij de wedstrijdleiding in 
de kantine. 

Toernooiverloop 
De wedstrijden worden gespeeld op tijd. 
Speelduur van 10 à 15 minuten, afhankelijk van 
het aantal teams dat inschrijft. 

Info en vragen
Meer informatie over het toernooi vind je op de 
site www.raaymeppers.nl. 
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je deze per 
e-mail stellen info@raaymeppers.nl

We zien jullie graag op zondag 21 januari 2018.

De toernooiorganisatie, Joop, Maria en Erik
Badmintonvereniging ‘De Raaymeppers’
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vrijdag 15 december > cabaret > 
WILLIAM BOEVA > RESET (try-out)
Met zijn volle 1,37 meter aan linkerzijde en 1,42 
meter aan de rechterkant is William Boeva 
(Antwerpen, 1989) de grappigste dwerg der Lage 
Landen. Na met zijn eerste succesvoorstelling 
Megalomaan ook een deel van het zuiden van 
Nederland te hebben veroverd, ging het leven van
William als één grote rollercoaster: nu en dan ste-
vig over de kop, onverwachte bochten en hier en 
daar een kotsplekje. De spannende rush van zijn 
eerste Nederlandse tournee was misschien het 
beste dat hem ooit is overkomen, maar hij zat niet 
echt aan het stuur.

Alles is veranderd, maar is hij zelf veranderd? Aan-
vaarden de mensen hem nu om wie hij echt is… 
Of om wat hij doet… Of omdat het moet? Bij elk 
antwoord komt er een nieuwe vraag. Tijd om de 
knop in zijn hoofd om te draaien, de boel te reset-
ten en opnieuw op te starten. Nóg sneller, nóg 
scherper en nóg verrassender. Want er is nog zo-
veel te vertellen.

William Boeva won in 2011 de publieksprijs op 
Culture Comedy Award en ontving in 2013 de jury-
prijs tijdens Humo’s’Comedy Cup. De Belgische 
krant De Standaard over Reset: “In deze comedian
schuilt een veelbelovend komisch acteur, met een 
arsenaal aan stemmetjes, gebaren en mimiek.” 
()
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

zaterdag 23 december > concert > 
BEUKFEEST: ABRUPT DEMISE + 
CAEDERE + GRACELESS. 
Voordat iedereen zich tegoed gaat doen aan de 
vele kerstlekkernijen, presenteert het Beukfeest een
speciaal kerstmenu met in de hoofdrollen Abrupt 
Demise, Caedere en Graceless.

Als voorgerecht Graceless uit Leiden. Een old 
school death metal band met leden die hun sporen 
al dik verdiend hebben in bands als Soulburn, 
Xenomorph en Nailgun Massacre. Het album 
Shadowlands wordt begin december uitgebracht 
en hier wordt erg naar uitgekeken.

Het hoofdgerecht laat zich aandienen en laat dat 
een oud bekende zijn, namelijk Caedere! In 2010 
hebben de Enschedeërs  ook al eens op het Beuk-
feest gestaan en inmiddels zijn ze twee albums en 
vele optredens verder. Caedere laat zich het beste 
omschrijven als een mix tussen Amerikaanse blast 
death metal en Zweedse old school death metal. 
Brutaal en met een catchy tintje.

Kers op de taart vanavond is Abrupt Demise. Dit 
vijftal speelt een heerlijke pot old school death 
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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

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

 
 
 

- Picea omorika 
- Picea abies 
- Picea glauca 
- Abies nordmanniana 
- Abies koreana 
- Abies fraseri 
 

  
-   Alle maten(tot 3 meter hoog) met kluit of pot, vanaf 7 euro 
 
    Gebr. Janssen, Grotestraat 33, Vierlingsbeek 
 Het adres voor uw KERSTBOOM, ook op ZONDAG ! 
    0478631218 of 0610350703 

 
     
 

metal. De in 2013 uitgebrachte EP Aborted From 
Life is tot nu toe het enige uitgebrachte werk van 
de band, en werd ook goed opgepikt in Polen en 
Canada. Op dit moment is de band bezig met 
nieuw werk. Het nieuwe album wordt in de loop 
van 2018 verwacht. Het vijftal kenmerkt zich door 
meerdere vocalen; lomp, zwaar en hard. Voor de 
liefhebbers van een stevige pot metal is het 
Abrupt Demise zeker de moeite waard. Haren los 
en beuken maar!

Het hele kerstmenu wordt aan elkaar gebakken 
door de helse metalklanken van DJ Ramon. 
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl

in petto
➢		 dinsdag 26 december > wandelclub > 
 KERSTWANDELING
➢		 dinsdag 26 december > concert > BJ’S 
 WINTER WONDERBAND
➢		 woensdag 27 december > talkshow > UUT UT 

KÖPKE VAN JEU
➢		 vrijdag 29 december > spel > DE GROTE 
 FAMILIE HENDRIKS GEZELSCHAPSSPELLEN 
 STRIJD
➢		 vrijdag 5 januari > quiz > WITTE GEI’T?

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



20

Warme Bakker Degen
Reclame: 11 t/m 16 december
	 ●  Kruimelvlaai  €  7,35
	 ●  Vezelbrood  €  2,35
	 ● 4 Krentenbollen + 1 gratis

Zondag 24 december van 8.30 tot 14.00 uur geopend!

Reclame: 18 t/m 24 december
	 ●  Toffeetaartje (dessert) € 12,00
	 ●  8 Zachte broodjes + 2 gratis	
	 ●	 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.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.

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

Actie geldt van 4 t/m 16 december 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

Kerstbomen te koop 
in Groeningen

Diverse maten in de soorten:
✹	 Picea Omorica
✹	 Abies Nordmanniana (Nordmann)
✹	 Abies Fraserie 

Prijzen vanaf € 7,50.

Start verkoop op zaterdag 
2 december 2017. 

Mogelijkheid 
adoptie / huur kerstboom.

Bezorgservice in verspreidingsgebied 
Globaal.

Kerstboomkwekerij Groeningen
Voortweg 13 a, 5826 AG Groeningen.

Guido Daamen gsm: 
06-46827684 

E-mail: 
GuidoDaamen@live.nl



21

WINTERCHECK in
November en December

met gratis ruitensproeier vulling!
Schootsveld 2
5821 EH Vierlingbeek
0478-63 40 20
info@muldersautos.nl

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

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
Woensdag openingstijd
afwijkend: 16.30 tot 17.15 uur
Weekend catering op bestelling

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

 

 

                     
       
                     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
Erfl anden 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
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
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

Een aandeel in elkaar

Beleggen lijkt 
me wel wat. 
Maar hoe begin 
ik ermee?

Is het slim mijn
hypotheek nu 
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met  
internet-
bankieren?

Ik wil mijn  
eigen bedrijf 
starten maar 
waar begin ik? 

Hoeveel 
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?opgebouwd?

Ontmoet

De juiste adviseur voor al je vragen.
Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen.
 
Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm


