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32e jaargang no. 24      20 december 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

9 januari 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Kerst Sing Along: de mooiste avond van het jaar? 

Gemeentelijke onderscheiding voor Annie en Wim Bouten 
 

Tijdens de kerstviering van de KBO Vierlingsbeek 
op 19 december, kregen Annie en Wim Bouten 
beiden de gemeentelijke Speld van Verdienste uit-
gereikt. Het echtpaar heeft de afgelopen 35 jaar 
veel voor de kerk en de gemeenschap van 
Vierlingsbeek betekend. Annie Bouten verzorgde 
het tafellinnen en de misgewaden van de kerk, zij 
bracht de bloemversieringen aan voor alle missen 
op zondag, voor feestdagen en voor begrafenissen,
 zij droeg mede zorg voor het schoonhouden van de
 kerk en zij voerde diverse collecten uit.

Wim Bouten was eerste aanspreekpunt voor de 
pastoor bij veranderingen in het kerkgebouw en 
belast met de uitvoering daarvan. Hij vervaardigde  

gedachteniskruisjes en eenvoudige meubelattributen voor de kerk, Ook bouwde hij jaarlijks de kerststal op 
en verzorgde de versieringen in en om de kerk. Wim is momenteel nog steeds actief bij het onderhoud van 
het kerkhof.

Na afloop zullen de laatste lichtjes van de kerst-
boom op het Vrijthof ontstoken worden. Herberg 
Thijssen zorgt voor warme chocomel, glühwein en 
marshmallows om te roosteren boven de vuurkor-

ven. 

De Kerst Sing Along be-
gint om 18.30 uur op 
zaterdag 23 december, 
in de kerk van 
Vierlingsbeek. 
Om ongeveer 19.30 uur 
gaan we naar buiten 
voor de kerstboom op 
het Vrijthof. Volg ons op 
facebook voor de laatste 
nieuwtjes. 

Graag tot dan, 
Het Kerst Sing Along Comité 
Joke Deriet, Marloes Lenkens, Christa Moeskops 
en Marjolein de Bruin 

De eerste Kerst Sing Along van Vierlingsbeek is 
klaar om de mooiste avond van het jaar te worden. 
De Sing Along wordt helemaal begeleid door Vier-
lingsbeekse artiesten. Een ensemble van koper-
blazers van harmonie 
De Herleving zal de 
echte Kerstklassiekers 
spelen. Verder 
zullen de band Spl@sh 
en de Muzikids de 
nieuwe klassiekers 
begeleiden als “Jingle 
Bells” en “I’m dreaming 
of a white Christmas”. 
De grote finale is voor 
Helen Nillesen, met….. 

Kom gezellig samen zin-
gend de kerst inluiden. 
Iedereen is uitgenodigd om de hoge noot van 
“Stille Nacht, heilige nacht” te raken. 
En vergeet niet om in kerstsfeer te komen! 
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Van de redactie:
●	 Aan het einde van het jaar kijken we terug op 

een jaar waarin weer veel lokale activiteiten 
plaats vonden, en ook waarin diverse 

 inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen 
zich van hun beste kant lieten zien. 

 Niet alleen in onze dorpen, maar ook 
 daarbuiten, zelfs op nationaal niveau.     
●	 We willen de plaatselijke verenigingen, 
 organisaties en adverteerders van harte 
 bedanken voor hun steun en bijdragen om 

van Globaal het meest gelezen blad van 
 Vierlingsbeek en Groeningen te maken!
●	 Tot slot wensen we al onze lezers een 
 fijne kerst, en een gelukkig, gezond en 
 succesvol 2018 toe!

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
23 dec BiblioBeek: Een theater kerstverhaal   
  verteld door Marijke van Bergen 
  aanvang 11.00 uur
23 dec Kerst Sing Along van 18.30 tot 19.30 uur  
  in de Laurentiuskerk
23 dec Gryphus: concert: Beukfeest: ABRUPT  
  DEMISE + CAEDERE + GRACELESS
  zaal open: 20.30 uur; aanvang: 21.00 uur
26 dec Gryphus: Wandelclub: Kerstwandeling
26 dec Gryphus: Concert: 
  BJ’s Winter Wonderband
27 dec Gryphus: Talkshow: 
  Uut Ut Köpke Van Jeu
29 dec Gryphus: Spel: De Grote Familie Hendriks 
  Gezelschapsspellen Strijd
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
5 jan Gryphus: Quiz: Witte Gei’t?
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 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
24 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 febr Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
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
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op 
  geheime locatie
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
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
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17 t/m  PLUS Wandel4daagse
20 mei i.s.m. 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
16 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
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
t/m 3 sept  kermis 2018
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
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!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
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

Afsluiting 
van het 

Oude Jaar 2017.

Oudjaarsdag -31 december a.s.- wordt in de 
Mariakapel van Vierlingsbeek het Oude Jaar 
afgesloten met een Woord- en Gebedsdienst.
Bij deze eindejaarsviering blikken we met 
woord- en gebed en met (volks)zang terug op 
het voorbije jaar en staan we stil bij het lief en 
leed dat ons mensen mogelijk is overkomen 
en/of ten deel is gevallen. 

We sluiten af met elkaar een Zalig Uiteinde te 
wensen en een Goed Begin 2018.

Eenieder van harte welkom:                                     
Oudjaarviering in de Mariakapel om 19.00 uur.

Werkgroep 
Liturgie Maashees/Vierlingsbeek.

Succesvolle kerststerrenactie 
in de sneeuw

Op zaterdag 9 december werden we wakker in 
een witte wereld. Kou en sneeuw konden de dans-
vereniging er echter niet van weerhouden toch de 
straat op te gaan voor de jaarlijkse kerststerrenac-
tie.

Leden en ouders hebben zich deze ochtend inge-
zet om de actie succesvol te laten verlopen. 
Wij willen hen dan ook heel erg bedanken.  

Maar zonder u kan de actie niet slagen. 
Daarom zijn wij ook u heel erg dankbaar voor uw 
bijdrage in welke vorm dan ook.

Tot slot willen wij Jan Nillessen bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de opslagruimte voor de 
bloemen bij Concordia.

Rest ons nog om u fijne feestdagen te wensen en 
een goed, gelukkig en sportief 2018!

Bestuur en leden DV de Bekse Klinkertjes
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Berichten uit het veld

Het is een gure, donkere dag begin december. 
Omdat ik geen binnenmens ben, besluit ik om toch 
maar een wandeling langs de Maas te maken. 
Misschien is er toch nog iets bijzonders te zien, 
ondanks het slechte weer. Via “Achter de Heuf” 
wandel ik naar de “Klaphekken”. Vanuit de heggen 
links en rechts van de weg kijken Merels me koud 
aan. Een Pimpelmees kruist mijn pad en een Win-
terkoning heeft zojuist een bad genomen in een 
van de plasjes langs de weg. Kletsnat zit hij nu op 
een takje, brrrrr. Een Roodborst hipt van struik 
naar struik op zoek naar iets eetbaars. Via een 
opening in de heggen kijk ik uit over het weiland. 
Een grote groep Brandganzen eet hun buik vol aan 
het nog sappige gras. Het zijn er meer dan 800. 
Het merendeel is hier naartoe gekomen vanuit hun 
broedgebieden boven de poolcirkel en langs de 
Oostzee om te overwinteren. De Brandgans dankt 
zijn nederlandse naam aan de kleur van de nek die 
op verbrand hout lijkt. Langzaam loop ik wat dich-
terbij om ze beter te kunnen tellen. Ze laten zich 
niet snel verstoren als je maar rustig en voorzichtig 
bent. De meeste blijven gewoon grazen, maar en-
kelen houden met gestrekte hals de wacht. Aan de 
rand van de groep Brandganzen staan een paar 
Grauwe Ganzen te koukleumen. Ze hadden miss-
chien gehoopt in warmere oorden te zijn. 
De broedvogels uit noord Nederland trekken name-
lijk naar Spanje om daar te overwinteren. Broed-
vogels uit onze omgeving blijven meestal hier in de 
winter.

Kokmeeuw in winterkleed

Een groepje Kokmeeuwen vliegt kriskras tussen 
de Brandganzen. Vermoedelijk op zoek naar de 
door de Brandganzen opgejaagde bodemdiertjes 
zoals regenwormen en kevers. In hun winterkleed 
zijn de Kokmeeuwen herkenbaar aan een zwarte 

vlek achter hun ogen. In de zomer hebben ze een 
mooie chocoladebruine kop.
In de top van een kale boom zit een groep spreeu-
wen te rusten. Waarschijnlijk zitten hier ook 
trekvogels uit noord en midden Europa tussen. 
In Nederland gaat het de laatste jaren minder goed 
met de Spreeuw. Dat komt door het verminderde 
voedselaanbod door verdroging van de graslanden 
en het verdwijnen van geschikte nestplaatsen.

Groepje Spreeuwen

In een van de tuinen aan “Achter de Heuf” zit een 
paartje Eksters te schetteren. Die denken dat het 
al voorjaar is. Een paar Zwarte Kraaien zitten in 
elkaar gedoken op paaltjes in het weiland. Ze heb-
ben er blijkbaar vandaag niet zo veel zin in. 
Bij de veerpont dobberen een aantal Wilde Eenden
op de Maas. Een Aalscholver scheert laag over het
water. Hij heeft zojuist zijn buik vol gegeten met 
vis en gaat nu zijn verenpak op laten drogen, zit-
tend op een paal. Zijn vleugels helemaal uitgespreid.
Op een andere paal zit een Buizerd rustig om zich 
heen te kijken. In de monding van de Molenbeek 
duikt een Fuut voortduren onder water op jacht 
naar een geschikt visje. Ik laat hem met rust en 
wandel verder. Even verderop in het weiland langs 
het wandel/fietspad richting Maashees staat een 
Blauwe Reiger. Hij probeert met zijn lange snavel 
muizen uit hun holletjes te jagen. Een Torenvalk 
pakt dat slimmer aan en gaat boven het weiland 
staan bidden. Vanuit de lucht ziet hij met zijn 
scherpe ogen elke beweging onder hem. Als hij 
eenmaal een prooi heeft waargenomen stort hij 
zich naar beneden.
Een aantal Houtduiven rust in een boom, wachtend 
op de zon die maar niet wil komen. 
Zo zie je maar dat er zelfs op een donkere, gure 
dag in december van alles te beleven valt.
Ik wens u allen fijne Kerstdagen en een gezond en 
goed Nieuwjaar.

Ton van den Berg
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Oliebollenactie J.O.C.

Ook dit jaar zullen de vrijwilligers van het JOC tra-
ditiegetrouw op oudejaarsdag oliebollen bakken 
voor de gemeenschap van Vierlingsbeek en Groe-
ningen. Dit jaar vindt deze actie voor de 54e keer 
plaats. Evenals de laatste jaren zullen er ook olieb-
ollen zonder rozijnen worden gebakken.
De oliebollen -met of zonder rozijnen- zullen weer 
gebakken worden op zondag 31 december en 
vervolgens thuisbezorgd.
Om de oliebollen in huis te halen hoeft u het huis 
niet uit. Ze worden u thuisbezorgd door de vrijwil-
ligers van het JOC, als u een bestelling heeft gep-
laatst bij een van onze vrijwilligers die bij u aan de 
deur zal komen of inmiddels is geweest tussen 
8 en 24 december.
Hebt u deze vrijwilliger gemist, geen paniek. 
U kunt de oliebollen ook telefonisch bestellen bij 
Hans Hendriks (tel. 631802).

Evenals de voorgaande jaren kunt u ook per e-mail 
oliebollen bestellen op het e-mailadres: 
oliebollenlijn@joc-vierlingsbeek.nl. Als u het 
aantal zakken, uw voorkeur (met of zonder rozij-
nen) en de naam en adres opgeeft, worden de ol-
iebollen op oudejaarsdag afgeleverd en verrekend
Tevens zijn er op 31 december van 8.30 uur tot 
15.00 uur bij de Plus supermarkt oliebollen te 
koop en in de loods van Johan van den Bogaard 
bij het veerpont (tot 12.00 uur).
De prijs dit jaar bedraagt € 5,50 per zak met 8 olie-
bollen. Voor deze prijs hoeft U het traditionele 
eten van oliebollen met de jaarwisseling niet over 
te slaan, mede gelet op de al jaren voortreffelijke 
kwaliteit van onze oliebollen!

De opbrengst van de oliebollenactie komt 
geheel ten goede aan de verschillende clubs 
van het JOC.

Indien u de oliebollen 1 minuut      
bij een vermogen van 600 Watt in     
de magnetron legt, worden deze 
weer heerlijk warm en vers!!!

Het bestuur van het JOC 
wenst u smakelijk eten, 

een prettige jaarwisseling en 
een voorspoedig 2018.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Nieuwjaarsontmoeting
Wij luiden het nieuwe KBO-jaar in met een 
Nieuwjaarsontmoeting op vrijdag 5 januari 2018 
van 14.00 tot ± 16.30 uur in gemeenschapshuis 
Joffershof. U bent van harte welkom!

Lezing Lourdes
Lourdesgroep Maas en Peel geeft donderdag 
11 januari een lezing over bedevaarten naar 
Lourdes. Cristien Goumans-Janssen uit Smakt is 
al jaren het aanspreekpunt voor deze organisatie. 
Zij zal ons uitleggen hoe een bedevaart vorm krijgt 
en hoe u hieraan kunt deelnemen. Bij zorgverzeke-
ring CZ zijn er mogelijkheden om voor een bijdra-
ge in aanmerking te komen bij deelname van een 
bedevaart. Dit alles zal deze middag aan bod ko-
men. U bent van harte welkom in Joffershof, aan-
vang 13.30 uur.

Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 17 januari om 17.00 uur bij ’t Genot in 
Vierlingsbeek. Kosten € 15,00. Aanmelden kan tot 
10 januari bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

Snertwandeling
Donderdag 18 januari wordt de jaarlijkse snertwan-
deling gelopen. Er zijn twee routes uitgezet. Vertrek
bij Joffershof om 13.30 uur de route van 8,5 km, 
vertrek 13.45 uur de route van 6 km. Daarna wordt 
u een heerlijke snert aangeboden, die net als an-
dere jaren bereid wordt door Jeanne Vervoort. 
Voor degene die niet mee kunnen wandelen is er 
de mogelijkheid om vanaf 13.45 uur in het Joffers-
hof een kaartje te leggen of te sjoelen. Daarna 
kunnen we dan gezamenlijk genieten van de snert. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 10 januari 
bij Jos van Boekel, tel. 631839

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 22 december en 19 januari 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 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 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

Wij wensen iedereen
Fijne kerstdagen, 

een goede jaarwisseling
en voor 2018

Liefde, Gezondheid en Geluk

Bestuur en Leden KBO
Vierlingsbeek/Groeningen
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CARNAVALSLOTERIJ

2e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 597   Naam: Wolthuis
2e pries € 33,- Lotnr 203  Naam: Smits
3e pries € 22,- Lotnr 371  Naam: Lamers
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr 145 Naam: Nabuurs
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr. 690 Naam: Rouwens

Uitslag is ook na te lezen op: HYPERLINK
"http://www.dekeieschieters.nl"
www.dekeieschieters.nl

Deze foto komt uit de 
Oude Schoenendoos. 

Echter is het niet bekend wie er 
gefotografeerd zijn.

Indien u de naam van één of 
meerdere dames kent, dan kunt u dat 
doorgeven aan Stichting 
Oude Schoenendoos 
(info@stichitingoudeschoenendoos.nl).

Sil Buijs winnaar ballonnenwed-
strijd Bèkse Kermis 2017

Van de 83 ballonnen die de lucht in gingen op ker-
miszondag 13 augustus kwam de ballon van Sil 
Buijs het verst. Zijn ballon bereikte de plaats Frön-
denberg/Ruhr op maar liefst 123 kilometer afstand
van Vierlingsbeek. Alle ballonnen gingen in de 
richting van Duitsland en kwamen terecht in 
plaatsen zoals Kevelaar, Geldern en Bottrop. De 
nummer twee was Lobke Tönnissen. Deze ballon 
kwam tot aan Dortmund op 101km afstand. Beide 
winnaars mogen samen met drie vrienden of 
vriendinnen en twee ouders één dagdeel meelo-
pen met een verzorger van ZooParc Overloon. 
Als kers op de taart mogen zij ook nog iets lekkers 
eten in het restaurant. 

De Werkgroep Kermis kijkt tevreden terug op de 
nieuwe aanpak die afgelopen jaar in gang is gezet. 
Er wordt alweer vooruit gekeken naar volgend jaar 
waarbij de ballonnenwedstrijd wegens succes ter-
ug zal keren. Dit jaar vond ook de allereerste
kermis barbecue plaats waarbij ruim 100 dorpsge-
noten aanwezig waren.

Hoe de kermis er aankomend jaar uit gaat zien 
weet de Werkgroep Kermis nog niet exact. 

De werkgroep en de Dorpsraad hebben hun wen-
sen aan de Gemeente Boxmeer kenbaar gemaakt. 
Dat Vierlingsbeek behoort tot een van de dorpen 
waarbij de kermis tot en met 2020 blijft bestaan in 
de huidige vorm. Wat is er tot nu toe te duidelijk 
en wat is er de aankomende jaren te vinden op de 
kermis? Een draaimolen of babysport, Autoscoot-
er of rups, Trampoline, Lijntrekspel, Ballengooitent 
of ander behendigheidsspel, Eettent, Snoepkraam 
en schietvermaak. Onder andere in Vierlingsbeek 
dienen er volgens de nieuwe afspraken met de 
exploitant minimaal 3 grootvermaakzaken te staan 
zoals autoscooter, rups, polyp, bank, funhouse of 
lunapark. Daarnaast is er vanuit Vierlingsbeek de 
wens uitgesproken naar de Gemeente om de ker-
mis op vrijdag te starten en te eindigen met de 
Bekse Kroegentocht op kermis maandag.

Via de Dorpswebsite, Globaal en Facebook 
pagina zal de Werkgroep Kermis dorpsgenoten 
op de hoogte blijven houden omtrent de laatste 
ontwikkelingen.
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Mijn naam is Yolanda Luyten en ben 23 jaar 
werkzaam bij kapsalon José in Vierlingsbeek.                      
Per 1 januari 2018 ga 
ik de zaak overnemen.
Ik ga verder met het 
bestaande team on-
der de naam,                                              

Van 27 t/m 30 december zijn wij gesloten om de 
salon een nieuwe look te geven.
 
Om de start van mijn kapsalon te vieren, is er een 
opening op 30 december  van 14.30 tot 17.30 uur.

U bent dan van harte welkom om met ons het glas 
te heffen op Salon10!

Wij wensen U 
fijne feestdagen 
en graag tot 
ziens.

Team Salon 10                              
Yolanda, Nancy, 
Wendy en 
Nicole.                    
                                                                                   

Spoorstraat 10  
5821 BD  Vierlingsbeek  
0478-632282  -  info@salon-10.nl

Zonnebloem                                 
Vierlingsbeek - 

Groeningen 
Wenst iedereen 

Prettige Kerstdagen en 

een Gelukkig en Gezond 2018 

Bestuur en vrijwilligers

Zonnebloem

Vierlingsbeek Groeningen
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Zonnebloem    
Vierlingsbeek Groeningen

De Zonnebloem ging in het verleden 
op bezoek 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

December
Het lijkt wel of december alleen uit Kerstmis 
bestaat. Nadat de Sint en de sneeuw verdwe-
nen zijn liggen er al kerstballen en slingers in 
de winkels. Vergeet vooral de kaarsen niet. In 
vele kleuren en geuren liggen zij te wachten op 
een koper. De vakken lopen over en de spullen 
roepen bijna om meegenomen te worden. 

Wat een gedoe. Doe ik er aan mee? Ik weet 
het niet. Kerstmis is toch iets anders dan al-
leen glitter en kaarsen dacht ik, hoewel er 
mensen zijn die niet eens weten wat die dagen 
betekenen. 

Ik denk aan een sprookje, bedacht door doch-
terlief in een tijd dat zij werkte in een AZC. Zij 
wilde toch iets aan Kerstmis doen, maar van 
de directie mocht het geen christelijke inslag 
hebben. Het moest iets zijn wat iedereen mee 
kon vieren, wat voor geloof zij ook hadden. 
Zo werd het Lichtjesfeest geboren. De altijd 
groene spar, als teken van leven werd binnen 
gehaald. De kaarsjes om bij te lichten tijdens 
die donkere dagen voor de zonnewende. 
Kransjes van snoep hingen in de boom om het 
Lichtjesfeest te vieren. Limonade stond klaar 
om te proosten op het nieuwe jaar. 
Zij maakten ballen van folie, verfden kastanjes
en dennenappels met zilver en goudverf. 
De gangen werden versierd met lichtslingers. 
De mensen vonden het een mooi geheel. 
Bijna als vanzelf begon iemand te zingen. 
Het was een bekende melodie alleen de 
woorden waren anders. Gitaarmuziek klonk, 
een ander onbekend instrument deed mee, 
even was het vrede op aarde.  

Hoe is het gesteld met de 
openbare ruimte in ons dorp?

De gemeente is al geruime tijd bezig met het op-
stellen van het uitvoeringsprogramma “Werk In 
Uitvoering” (WIU). Hiervoor vraagt de gemeente 
hulp c.q. inbreng van inwoners van de dorpen. 

Wat is WIU? 
“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoerings-
programma van werkzaamheden als onderhoud 
en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat 
wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en 
natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, stra-
ten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc.,  
eigenlijk alles wat je in de openbare omgeving te-
genkomt.
Hiervoor wil men een conceptplan opstellen, waar-
voor men de hulp van inwoners vraagt. De ge-
meente wil nl. input voor het conceptplan hebben 
en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp knel-
punten en/of wensen in de openbare ruimte zijn. 
Deze wil men inventariseren en betrekken bij het 
definitief maken van het plan waarbij een tweeja-
rig uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt opgesteld. 
Het definitieve plan wordt vervolgens medio 2018 
ter besluitvorming voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Wethouders, waarna eind 2018 
c.q. in 2019 de werkzaamheden uitgevoerd wor-
den.   

De dorpsraad wil graag voor ons dorp de gevraag-
de input voor het conceptplan WIU verzamelen. 
Daarom willen wij jou vragen:   
Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de 
openbare ruimte en/of heb jij misschien wen-
sen voor wat betreft die openbare ruimte?   

Denk daarbij aan aspecten als: is de veiligheid in 
het geding, is er risico op ongelukken, is er vorm 
van hinder voor (bijv.) weggebruiker, hoe is het 
aanzien en uitstraling, hoe is de staat van onder-
houd, ziet het er verzorgd uit? 

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk 
zondag 7 januari a.s  naar ons secretariaat: 
frans.spiekman@ziggo.nl., Heihoekscheweg 42.  
Je kunt ook bellen: 631826 (Frans Spiekman) of 
632426 (Vincent Gerrits)

DE DORPSRAAD WENST  
IEDEREEN 

PRETTIGE KERSTDAGEN  
EN  

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 
2018
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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 drank-
je onder 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 Helplessly 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.

IVN-werkgroep VLB

VLB staat voor Vrijwillig LandschapsBeheer, een 
van de eerste werkgroepen van de ruim 25 jaar 
oude, Cuijkse IVN de Groene Overlaat. Aanvanke-
lijk de VeNeL-groep, nu een 25 leden tellende, 
bonte club van enthousiast “groenonderhouds-
personeel”. Van oktober tot april, steekt deze club 
een zaterdagochtend in de maand de handen uit 
de mouwen in het landschap. Met zagen, snoei-
tangen en scharen, met spades de groei van knot-

wilgen, hoogstamfruitbomen, houtwallen, poelen 
in hun groei ondersteunt en in banen leidt. Te uit-
bundig groeiende struiken en takken verwijdert en 
de oorspronkelijke begroeiing weer ruimte geeft. 

Een club van mannen én vrouwen, niet per se met 
groene vingers, maar mensen met een klik met 
de natuur in het Cuijkse; die even de boel de boel 
kunnen laten en die kunnen genieten van de zater-
dagmorgenrust. Zorgvuldig overleggend, voor en 
tegens afwegend van welke ingreepjes de natuur 
het meeste zullen opleveren, dan wel mediterend 
het hoofd leegmakend zonder daarbij de spieren 
in de stand by-stand te zetten.
Maar vergeet natuurlijk ook niet de gezelligheid. 
De koffiepauzes van de werkgroep zijn befaamd.
Met een vaste kern van vijftien, mondt zo’n werk-
ochtend, steevast uit in een overtuigend zichtbaar 
resultaat en ook daardoor een heerlijk voldaan ge-
voel achterlatend - een gevoel om nog een week-
end lang van na te genieten.

Op de website van IVN Cuijk kunt u de data vinden 
waarop de vrijwilligers in actie komen. 

In 2018 zijn tot aan het voorjaar 4 data gepland. 
Steeds op zaterdag, te beginnen op 6 januari en 
dan 3 februari, 24 maart en ten slotte 7 april. 

De werkochtend begint steevast in Beers bij/in 
De Kloosterhof, Grotestraat 14 om 9.00 uur.

Meld u aan bij IVN Cuijk en “klus” mee.



17

Vliegtuig landt in Overloon 

De collectie van het Oorlogsmuseum in Overloon 
is spectaculair uitgebreid, door de komst van een 
Amerikaans transportvliegtuig uit de Tweede 
Wereldoorlog.

In het holst van de nacht van 6 op 7 december werd
de ruim 7 meter brede vliegtuigromp vanuit Duits-
land naar Nederland gebracht. Hiervoor was spe-
ciaal transport nodig, dat zoveel plaats innam, dat 
het vervoer alleen ’s nachts was toegestaan. 
De vleugels waren een dag eerder al aangekomen.
Het vliegtuig is tijdens de oorlog onder andere 
ingezet geweest bij het Rijnoffensief, voor de 
luchtlandingen van Operation Varsity. Daardoor 
konden geallieerde troepen in maart 1945 succes-
vol de Rijn oversteken en zo de opmars naar 
Berlijn voortzetten. Uit het toestel zijn in die tijd 
Amerikaanse parachutisten gesprongen. 

Het museum doet nog onderzoek naar de verdere 
oorlogsgeschiedenis van het vliegtuig. 
Tot 2008 heeft dit toestel nog gevlogen. Sindsdien 
is het geparkeerd geweest, eerst in Nederland en 
later in een militaire hangar op vliegveld Weeze. 
Het kwam donderdagmorgen 7 december om vier 
uur aan in Overloon. 

De restauratie van dit toestel is een vrijwilligerspro-
ject van het museum. De werkzaamheden gaan 
daarom dan ook in het museum zelf plaatsvinden, 
zodat het publiek kan meekijken naar de voort-
gang. 

Het restauratieproject zal naar verwachting een 
jaar gaan duren en moet ertoe leiden dat het toe-
stel er weer helemaal uit komt te zien zoals het er 
in maart 1945 uitzag.

Afscheidsconcert 
Oberkrainerensemble Marinka.

Na dertien jaar heeft de groep besloten te gaan 
stoppen. Veel concerten zijn gegeven in binnen- 
en buitenland.
Het laatste concert is op zondag 14 januari 2018.
Zaal De Zandpoort,
Groeningsestraat 40,
Groeningen
Aanvang 14.00 uur
Voor info: 06 15642974

Kom kijken naar de Kerststal 
in de kerk 

Beste mensen,
Het lijkt al vanzelfsprekend, maar het blijft vandaag
de dag toch bijzonder: In onze Laurentiuskerk is 
met de kerstdagen wederom de kerststal te be-
zichtigen. Ondanks dat de kerk aan de eredienst 
onttrokken en aldus gesloten is, is de Kerststal-
Werkgroep toch weer aan de slag gegaan. 
De uit levensgrote beelden bestaande kerststal-
groep die tot de inventaris van de Laurentiuskerk 
behoort wordt op de ‘oude’ plek weer gecreëerd. 
Immers donderdag 20 december wordt de Basis-
school Kerstmusical (met harmonie De Herleving) 
uitgevoerd  en zaterdag 23 december vindt de eer-
ste Kerst-Sing-Along (18:30 uur) plaats. De opge-
bouwde kerststal geeft een extra sfeer aan deze 
activiteiten. 
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het podium in zalencentrum Concordia. Als opvol-
gers van het gestopte ‘honderdprocentlachgaran-
tieduo’ Ria de Hoog en Maria Broeren heeft de 
ZAC-commissie een nieuw tweetal gestrikt: 
Marijn Broeren en Tonnie Ebben. Deze twee échte 
carnavalsvierders en dorpsmensen staan in 2018 
voor het eerst samen op de planken tijdens de 
twee zittingsavonden van De Keieschieters. 
Daarnaast treden natuurlijk ook de winnaars van 
de jeugdzitting en de liedjesavond op. 

Nieuwe artiesten kunnen zich nog altijd aanmelden 
bij de commissie ZAC, via e-mail: 
ronvandaal71@gmail.com.

Om dit alles te kunnen bekijken is de Laurentius-
kerk tijdens de kerstdagen geopend van 11.00 tot 
16.00 uur.
Ook een moment om even stil te staan bij alle hec-
tiek van vandaag de dag, en met jezelf in stilte te 
zijn, omgeven met de rust en ruimte die de 
Laurentiuskerk je biedt. Er kan een kaarsje opge-
stoken worden. 
Tevens wil de Stichting Laurentius Vierlingsbeek 
hiermee aangeven dat de Laurentiuskerk als cen-
trale plek in het dorp haar betekenis nog lang niet 
verloren heeft. Sterker nog, het is hoog tijd dat 
de plannen zoals aan het parochiebestuur Maria 
Moeder van de Kerk te Sint Anthonis en het Bis-
dom zijn voorgelegd tot uitvoer worden gebracht.

Openingsuren Laurentius Kerk;
1e Kerstdag;      11.00 -16.00 uur.
2e Kerstdag;      11.00 - 16.00 uur.

Informatie middag over de 
Lourdesreizen van 2018, 
nieuw is de gezinsbedevaart.

Lourdesgroep Maas en Peel houdt op 21 januari  
2018 om 15.00 uur een informatiemiddag in het 
Pelgrimshuis in Smakt, U bent van harte welkom.  
Er wordt d.m.v. een film en een power point 
presentatie informatie gegeven over alle reizen, 
het leven van Bernadette en de bedevaartplaats 
Lourdes.  

Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 26 mei t/m 3 
juni met de bus, en van 28 t/m 2 juni en van 11 t/m 
16 september met het vliegtuig naar Lourdes.
Nieuw in 2018 is de gezinsbedevaart, deze reis  
wordt gesubsidieerd, d.w.z. dat U  met extra hoge 
korting kunt deelnemen. 
Deze reis is van 13 t/m 20 oktober.

Ook als U CZ verzekerd bent kunt U in 2018 weer 
in aanmerking komen voor een korting van maar 
liefst € 600,00.
Dit zijn medisch verzorgende reizen en zijn ge-
schikt voor jonge en oude, zieke en gezonde men-
sen. Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de 
vlag van de Organisatie Limburgse Bedevaart.
 
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Cristien Goumans via telefoon (0478)636676 / 
0623532814 of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl.                        
En meld je aan voor een fantastische vakantie/
bedevaart.

Niet alleen het presentatieduo 
en de commissie zijn nieuw….

Zittingsavonden, 
avondje uit voor jong 
en oud

De zittingsavonden van carnavalsvereniging 
De Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen krijgen 
dit seizoen een nieuw presentatieduo.                                    
Ad Baltussen en Jens Loenen nemen de micro-
foon over van Sandra Janssen en Johan van den 
Boogaard, die de afgelopen jaren de rode draad in 
handen hielden. 
De zittingsavonden zijn op vrijdag  2 en zaterdag 
3 februari. De kaartverkoop start op 17 januari.

Maar er zijn nog meer veranderingen. Zo is er een 
nieuwe zittingsavondcommissie (ZAC) in het 
leven geroepen, bestaande uit Marc Oudenhoven, 
John Achten en Ron van Daal, die samen met de 
artiesten en een aantal vrijwilligers uit het dorp al 
geruime tijd bezig is een ijzersterk zittingsavond-
programma in elkaar te timmeren. Een zittings-
avond met muziek, dans, toneel en een lach en een 
traan. Een gezellige avond uit voor jong en oud.

Niet alleen prins Ger II en jeugdprins Rens I heb-
ben speciaal voor de zittingsavonden samen met 
hun gevolg een ludieke act ingestudeerd, ook be-
treden weer tal van bekende en nieuwe artiesten 

Wij wensen U 
allen fijne kerstdagen en 

een gezond 2018.

Wij wensen U 
allen fijne en sfeervolle 

Kerstdagen,
Stichting Laurentius Vierlingsbeek
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Geschiedenis van eigen bodem

Sint-Aloysiusgesticht in Vierlingsbeek

Het Sint Aloysiusgesticht in de Kloosterstraat 
in Vierlingsbeek, een huis van de Zusters van 
J.M.J., werd gesticht in 1886. De zusters gaven 
onderwijs aan meisjes. Vanaf 1904 breidden ze 
dat uit met een naaischool en kleuteronderwijs. 
Vanaf 1946 verzorgden de zusters ook bejaar-
den.                                                 

Het klooster werd opgeheven in 1963 (een deel  
van het gebouw is daarna o.a. gebruikt als onder-
dak voor de bibliotheek) en is vervolgens gesloopt 
en daarmee vermoedelijk ook de Lourdesgrot die 
in de tuin stond.                                                                          

Deze Lourdesgrot figureert als achtergrond op 
enkele foto’s uit de jaren ’30 van groepen die 
blijkbaar iets met het Aloysiusgesticht te maken 
hadden. 
  
Bron: BHIC                                                                                              
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HET KERSTPAKKET VAN 2017

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 voorge-
recht Graceless uit Leiden. Een old school death
metal band met leden die hun sporen al dik ver-
diend 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 aan-
dienen en laat dat een oud bekende zijn, namelijk 
Caedere! In 2010 hebben de Enschedeërs ook al
 eens op het Beukfeest 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 Ab-
rupt Demise. Dit vijftal speelt een heerlijke pot old 
school death metal. De in 2013 uitgebrachte EP 
Aborted From Life is tot nu toe het enige uitge-
brachte werk van de band, en werd ook goed op-
gepikt 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 stevi-
ge 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. 

Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o.
wenst iedereen 
fijne feestdagen
en een sportief 

en vitaal 2018!
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Dit jaar op het programma van Ut Köpke onder 
andere scheepsbouwer Tjeerd van Groenland, 
papegaaienman Jelle Creemers, de moeder van 
Kika van Es reisde het hele EK voetbal achter haar 
dochter aan, een column van Tim Reefs en Kerst-
muziek van Jacques Et Gaston. Het volledige pro-
gramma is te vinden op www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

vrijdag 29 december > spel > DE GROTE 
FAMILIE HENDRIKS GEZELSCHAPS-
SPELLEN STRIJD
De familie Hendriks houdt van spelletjes. Gezellig 
samen rond de tafel, het speelbord opengeklapt en
dobbelen maar. Vanavond ligt er weer een enórme 
berg grote en kleine gezelschapsspellen klaar waar-
uit het moeilijk kiezen is. Toch is dat precies de 
bedoeling en mag je gezellig met je vrienden en 
vijanden rond de tafel. Een tafel die ook nog eens 
gevuld is met volop lekkers, warme chocolademelk 
en appeltaart. En met het WK Darts op grootbeeld 
op de achtergrond voelt het net als thuis. 
En natuurlijk draait het ook weer om de strijd tus-
sen de verschillende teams. Er worden meerdere 
spelrondes gespeeld waarin punten zijn te verdie-
nen. Na de laatste ronde weten we wie er met de 
prijzen naar huis gaat. De onderlinge strijd die er 
tussen de teams gevoerd wordt maakt deze spel-
lenavond nóh leuker!
aanvang: 20.00 uur > entree: gratis

vrijdag 5 januari > quiz > WITTE GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek ge-
schikt om eens een avond lekker lang te quizzen. 
Na het succes van de voorgaande edities daarom 
vanavond andermaal een aflevering van Witte Gei’t?. 
Een quiz voor teams want twee weten immers 
meer dan één, en drie nóg veel meer. De vragen 
zijn pittig, de onderwerpen zeer uiteenlopend. Laat 
maar werken die grijze massa, laat het maar kra-
ken daarboven. Hersengymnastiek voor gevorder-
den. Heerlijk!

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld U met 
Uw team (maximaal acht personen) aan via 
www.gryphus.nl. Eenlingen kunnen zich aansluiten 

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl

dinsdag 26 december > wandelclub > 
KERSTWANDELING
Na anderhalve dag van eten, drinken en uitbuiken is 
het de hoogste tijd voor een frisse neus. Een frisse 
neus van zo’n twee uur welteverstaan. Met het tra-
ditionele bordje erwtensoep na afloop in gedach-
ten, moet dit voor ieder van U een peulenschil zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 3,00 euro

dinsdag 26 december > concert > BJ’S 
WINTER WONDERBAND

Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 25e (!) 
keer op rij is deze Boxmeerse snarenplukker te 
gast met de kerst, het begint bijna een traditie te 
worden. En ook dit jaar neemt BJ weer een aantal 
fijne gasten mee: gitarist Eric Devries, bassist 
Gerald van Beuningen, drummer Dominique 
Maassen en gitarist en zoon Tom Baartmans. Bij-
zondere gasten voor een bijzonder kerstconcert. 
Dit vijfsterren ensemble grossiert in heerlijke root-
srock, americana, rhythm & blues en rock & roll. 
Recht voor zijn raap nummers uit de losse pols 
van de jubilaris zelf en krakers van Bob Dylan, JJ 
Cale, Steve Earle, Eric Clapton, The Band, Little 
Feat, Tom Petty en Van Morrison. Prachtige liedjes 
van net na de hippietijd en vlak voor de decaden-
tie toesloeg in de popmuziek. Veel meerstemmige 
zang en sprankelend gitaarwerk als vanouds. Zo-
als het een echt kersconcert betaamt.
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

woensdag 27 december > talkshow > 
UUT UT KÕPKE VAN JEU
Het is Derde Kerstdag en dus weer tijd voor een 
nieuwe aflevering van UUT UT KÕPKE VAN JEU, 
een bijdetijdse talkshow vol actualiteit en amuse-
ment voor en door Vierlingsbeek en Groeningen. 
Het leven van alledag belichaamd door diver-
se gasten. Gesprekken over politiek, sport, werk, 
cultuur, hobby’s en andere dingen die U of Uw 
dorpsgenoten bezig houden. 
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Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl

Medewerkers van Gryphus 
wensen U allen 

een gezond en zorgenloos 2018!

bij een willekeurig team. Maar U kunt het natuurlijk 
ook allemaal beter staan te weten aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

vrijdag 12 januari > bieravond > 
DE PRUUVERIJ

Bieravond met vijf speciaalbieren op het menu en 
dit allemaal met als thema: Het Leger. Want dat ze 
hem bij de krijgsmacht goed kunnen raken weten 
we allemaal. Er wordt verteld over de herkomst, 
geschiedenis en samenstelling van alle biertjes op 
het menu. Tonnie Ebben komt vertellen over 
Vierlingsbeek en Groeningen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Er is muziek uit Tour Of Duty. 
Er zijn grappige filmpjes. Er worden spellen als 
Stratego, Zeeslag en Risk gespeeld. Er is een 
heuse schietwedstrijd.  En, niet te vergeten, er zijn 
lekkere hapjes tussendoor. Meld je snel aan, kan 
er worden ingekocht!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis > aanmel-
den: www.gryphus.nl

zaterdag 13 januari > darts > 
THE GRYPHUS OPEN
Geef U voor 12 januari op voor dit gezellige 
dartstoernooi voor iedereen. 
Deelname aan The Gryphus Open kost 5,00 euro 
en opgave is mogelijk via 06.29261253 of 
www.gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > aanmel-
den: www.gryphus.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op 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                                                   

 
 

 

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.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

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0485 63 40 20
info@muldersautos.nl

Wij wensen u fijne feestdagen
 en een gelukkig nieuwjaar! 

☞ adverteren
doet verkopen

Verschijningsdatum 2018 (24x)

 1         17  januari
 2         31  januari
 3         14  februari
 4         28  februari
 5         14  maart
 6         28  maart
 7         11  april
 8         25  april
 9          9   mei
 10      23  mei
 11        6  juni
 12      20  juni
 13        4  juli
 14      18  juli

 15      15  augustus
 16      29  augustus
 17      12  september
 18      26  september
 19      10  oktober
 20      24  oktober
 21        7  november  
 22      21  november
 23       5  december
 24      19  december
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Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

Harold Janssen
Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH  Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.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












 

 

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
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Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Warme Bakker Degen
Zondag 24 december zijn wij 

van 8.30 tot 14.00 uur geopend!

Reclame: 27 t/m 31 december
	 ●  Kleine abrikozenvlaai €  4,75
	 ●  Grof volkorenbrood €  2,00
	 ●  Croissant €  0,65

Zondag 31 december oliebollenverkoop 
vóór onze winkel.

Reclame: 2 t/m 6 januari
	 ●  Kruimelvlaai €  7,35
	 ●  Vezelbrood €  2,35
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 8 t/m 13 januari
	 ●  Abrikozenvlaai €  7,35
	 ●  Pompenpitbrood €  2,35
	 ●  4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame: 15 t/m 20 januari
	 ●  Joegoslavische kers €  10,35
	 ●  Extra/dubbel donkerbrood €  2,35
	 ●  Suikerbrood klein €  1,85

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

EN EEN KLEURRIJK NIEUWJAAR!

Ook in 2018 staan wij voor u klaar!

FIJNE FEESTDAGEN

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Vergeet
mij niet

Kijk gerust eens op onze website: www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Als een graf zelf verzorgen 
niet meer kan of gaat

Bel vrijblijvend met 
Margriet Winkelmolen: 
M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

of met 
Diny Bartels: 
M: 06 48 21 77 96

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Fons Peltenburg


