
1

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

8 januari 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 24 19 december 2018

Even bijpraten over de Kerst Sing Along 

De kerk is gepoetst en (bijna) stofvrij. De muzikanten zijn aan het repeteren. Het hout voor de vuurkorven 
wordt bij elkaar gesprokkeld. Kortom, de voorbereidingen voor de Kerst Sing Along zijn in volle gang. 
Het belooft weer een gezellige avond te worden. 

Na de Sing Along in de kerk ontsteken we de 
kerstlichten op het Vrijthof. Herberg Thijssen 
verzorgt de glühwein en chocomel voor een 
zachte prijs. R&R van Rens Boomkwekerijen 
heeft voor alle kinderen een gratis lekkernij. 
Ook willen we Geurts Hout en de Rabobank 
Land van Cuijk & Maasduinen bedanken voor 
hun ruimhartige bijdrage. 

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om op eigen 
gelegenheid naar de kerk te komen, schroom 
dan niet en neem contact met ons op. We kun-
nen ervoor zorgen dat  iemand van ons team u 
naar de Kerst Sing Along begeleidt. 

Zondag 23 december om 18.30 tot 20.00 uur 
in de Laurentiuskerk en op het Vrijthof. 
Bij het verlaten van de kerk houden we een 
vrijblijvende collecte om de onkosten van de 
bijeenkomst te bekostigen. 

Graag tot dan, 
Marloes, Joke, Christa en Marjolein 
Tel:  06-14482358 (Christa)  / 06-12621309 
(Joke)  
P.S: Volg ons op facebook Kerst Sing Along 
Vierlingsbeek 

Huisartsenpraktijk
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN BORN is 
Gesloten van maandag 31 december 
tot en met vrijdag 4 januari 2019.

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.
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Van de Redactie:
 Ook dit jaar weer kunnen we trots zijn op 

onze dorpen, waar zoveel bruisende
 activiteiten plaats vonden.  Graag willen we 

alle verenigingen, organisaties en 
 adverteerders  van harte bedanken voor 

hun steun en bijdragen.                                             
 Ook een woord van dank aan onze 
 bezorgers, die in weer en wind ervoor 
 zorgen dat tweewekelijks de Globaal weer 

in de bus valt bij onze abonnees. Verder 
 willen we Frans Spiekman bedanken voor 

het bijhouden van de agenda.      
 Ook in het nieuwe jaar zien we graag weer 

veel kopij in onze mailbox, zodat we ons 
dorpsblad weer volop kunnen vullen.   

Gedachte:
Aan het einde….

Aan het einde van een jaar,

omkijken in verwondering

hoe snel het ging!

Aan het einde van een jaar, koesteren

wat warm was, liefdevol en licht.

Aan het einde van een jaar, hoopvol uitkijken

naar de nieuwe morgen,

die nog verborgen voor ons ligt!

Fijne feestdagen en een gezond, 
gelukkig 2019

Redactie GLOBAAL

AGENDA
2018

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag 
daginvulling voor ouderen in Joffershof: 
Koffie uurtje vanaf 10.00 uur voor geïnteresseerden.
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur

24 dec Kapel van Groeningen: nachtmis om 
  22.30 uur met medewerking van het   
  Groenings koor
26 dec Gryphus: Wandelclub: Kerstwandeling
26 dec Gryphus: BJ Baartmans kerstconcert;   
  THE SPACE AGE TRAVELLERS & GASTEN
27 dec Gryphus: Talkshow: Uut Ut Köpke Van Jeu
29 dec Gryphus: Spel: De Grote Familie Hendriks  
  Gezelschapsspellen Avond
29 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen bestellingen

2019
4 jan KBO: Nieuwjaarsreceptie in Joffershof
4 jan Gryphus: Quiz: Witte Gei’t?
5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
10 jan KBO: Lezing wensambulance
12 jan Gryphus: darts; THE GRYPHUS OPEN
17 jan KBO: Snertwandeling
19 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
21 jan Groeningen: köpkesmert in de Zandpoort
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY; 
  FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek  
  ervoor geeft”
26 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 jan Gryphus: CD presentatie jackson’s Cage  
  met support act
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
5 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
21 febr KBO busdagtocht Rotterdam/Den Bosch
22 en  CV de Keieschieters: 
23 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
23 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in 
  ‘t Joffershof
1 mrt KBO: Carnavalsmiddag 
3 t/m 
5 mrt CARNAVAL
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3 mrt Groot Prinselijk Ontbijt
7 mrt KBO: Bedevaart Smakt
15 mrt KBO: Jaarvergadering
23 mrt KBO: Nationale Opschoondag
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
  EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
  DINGEN DOET (try-out); zaal open: 
  20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof                                   
2 en  RKVV-Volharding:
3  apr Jaarlijkse bloemenactie
2 en  Collecte
4 apr Samen Sterk voor goede doelen
4 apr KBO: Lentewandeling
6   apr   Dansgarde Bekse Klinkertjes: IT 
  (internationaal) danstoernooi, De Pit,   
  Overloon        
7 apr   Dansgarde Bekse Klonkertjes 
  danstoernooi, De Pit, Overloon
11 apr KBO: Vincent van Goghmuseum Venray
25 apr KBO: Lezing over bijen
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
23 t/m  PLUS Wandel4daagse i.s.m.
26 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor: 
  “Culinaire klanken gaat lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
22 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 
  Muziek op de Maas
27 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee

22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 
  Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m  KBO: 
11 sept Meerdaagse reis
12 sept KBO: Fietsmiddag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
17 okt KBO: Spellenmiddag
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
14 nov KBO: Herfstwandeling
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
  Lindt/Kerstmarkt Aken
17 dec KBO: Kerstviering
28 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

En toen was het stil......

Graag willen wij langs deze weg
iedereen bedanken voor de belangstelling die 
wij mochten ontvangen bij het afscheid van

HERMAN VAN HOOF

Uw aanwezigheid heeft ons goed gedaan.

Antoinette v. Hoof-Collaris
Kinderen en Kleinkinderen
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Langs deze weg willen wij u bedanken 
voor de geweldige belangstelling bij het 

overlijden van mijn lieve vrouw

Tiny Telkamp-Wolters.

Uw medeleven d.m.v. kaartjes, bloemen, 
bezoek heeft ons goed gedaan.

Co Telkamp, kinderen en kleinkinderen

Adventsactie 2018

De Adventsactie 2018 van de parochie Maria 
Moeder van de Kerk is bestemd voor het project 
van de confrater van pater Theo Ewals uit 
Overloon, lid van de Congregatie van het Heilig 
Sacrament. Pater André van Zon is al vele jaren 
met hart en ziel verbonden aan de straatarme 
mensen in Maputo, de hoofdstad van 
Mozambique. 

Daar lukt het hem, met hulp van de plaatselijke 
bevolking, iets van een menswaardig bestaan op 
te bouwen voor 180 gehandicapten, kinderen en 
jongvolwassenen die zonder de steun van pater 
André geen enkele kans maken. Zijn broer, Sjef 
van Zon runt, met medewerking van anderen, de 
Stichting Mutanyana Weru (vertaald; “Ons Thuis”) 
die zorgt dat de gelden rechtstreeks terecht 
komen bij pater André van Zon. Er blijft daardoor 
niets aan de strijkstok hangen. 
Dat is heel belangrijk. 
Uw gift wordt goed besteed!                      
U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op 
bankrekening NL32 ABNA 0570 9723 45 t.n.v. 
Stichting Mutanyana Weru te Venhorst o.v.v. 
Adventsactie 2018 MMK. In Vierlingsbeek staat 
een collectebus in Gemeenschapshuis Joffershof. 
Bij voorbaat dank voor uw gift namens de 
allerarmsten in Maputo. 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u 
ook rondkijken op de website: 
www.mutanyanaweru.nl

Vanuit Allesbijeen bekeken

Langzaam kan iemand in de situatie terecht komen 
dat het steeds lastiger wordt om de tijd naar tevre-
denheid in te vullen. Tegelijkertijd wil je niet afhan-
kelijk worden van je partner, kinderen of familie. 
Dan kan je zomaar een fijne ontmoetingsplek vin-
den waar je als volwaardig medemens terecht kan. 
Allesbijeen; gewoon een fijne plek om te zijn. 
Een inkijkje:
“Ik moest van mijn kinderen maar eens gaan 
kijken. In Overloon, in Boxmeer, maar eerst in 
Vierlingsbeek. Toen ik binnenstond zei ik tegen 
mijn dochter: we hoeven niet verder te kijken, ik 
blijf hier!”. Zij voelde direct dat het goed zat bij Al-
lesbijeen. We zitten aan de lange tafel in de gezelli-
ge hoofdruimte. Het gevoel dat het direct goed zat 
wordt herkend door de andere dames aan tafel.
Allesbijeen is een plek waar ouderen een deel van 
hun dag kunnen komen om samen te kletsen, een 
kaartje te leggen, te lunchen. Het onofficiële mot-
to waar iedereen zich in lijkt te kunnen vinden is: 
niets moet, alles mag. Gewoon een fijne plek. Er is 
ruimte. Ruimte om je verhaal te doen, wat dat dan 
ook is. Ruimte om ergens niet over te praten. Let-
terlijk ruimte om even rustig te gaan zitten en wat 
voor jezelf te doen. En ruimte van iedereen om aan 
te sluiten.
Bij Allesbijeen komen mensen van verschillende 
achtergronden samen. Van vijftig tot negentig, uit 
de buurt en van verder weg, tot de peuters van de 
Vuurtoren.
De dames aan tafel zijn blij met het diverse gezel-
schap. “Ik voel me zo geaccepteerd, vanaf het be-
gin. Ik heb lieve nieuwe mensen ontmoet!”.
Bent u benieuwd of Allesbijeen ook voor u een fij-
ne plek kan zijn? U kunt altijd contact met ons op-
nemen. Of loop eens aan voor een kop koffie of 
thee!
Wees welkom!

Namens iedereen van Allesbijeen 
wensen wij u heel fijne feestdagen!

Vierlingsbeek/Groeningen

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

Ik loop door het dorp en zie de prachtig verlichte
bomen op het Vrijthof. Een week later zie ik dat 
er hard gewerkt wordt om een grote kerstboom 
te plaatsen met een prachtige verlichting. 
Ik denk bij mezelf: ”een dankwoordje in Globaal 
schrijven is hier toch wel op zijn plaats”. Thuis 
gekomen gaan mijn gedachten verder: ”Ja 
inderdaad die kerstboom, maar dat is nog lang 
niet alles”.                          
De mensen die zich inzetten voor: ”Kerst Sing  
Along” om toch saamhorigheid te creëren in 
deze gevoelige tijd rondom Kerst. Maar denk ik 
dan: ”daar houdt het nog niet eens mee op”.                               
Wat er allemaal georganiseerd wordt in dit dorp 
is onbeschrijfelijk. Iedere vereniging en dan de 
mensen met de nodige creativiteit om iedere 
keer weer met vol enthousiasme met nieuwe 
ideeën te komen en uit te werken. Ik noem 
bewust geen namen maar wil vanaf deze plek 
(namens heel veel dorpsgenoten, dat weet ik 
zeker) iedereen bedanken die zich inzet om ons 
dorp zo fijn leefbaar te maken. Wat woon ik 
toch in een fantastisch dorp!!!!!
                                                                                              
Zomaar een dorpsbewoner.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 21 december en 11 januari.  
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten 
Biljarten in het Joffershof        
 maandag- en donderdagmorgen 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur                                                   
 Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal    
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur                                                   
 Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof    
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van  9.30 - 11.30 uur
 donderdag van  9.30 - 11.30 uur
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur                                         
Info 06 43201502 Inloopmiddag/kaarten in het 
Joffershof   
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof 
 vrijdag van 9.15 - 10.15 uur   
 en van 10.30 – 11.30 uur                                                     
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof                                     
 maandag van 13.30-15.30 uur                                                   
 Info 631806
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur. 
 Info 632028

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

 

 Wij wensen iedereen fijne kerstdagen.
 De beste wensen voor 2019 met
 veel liefde, geluk, gezondheid 
 en vriendschap.

 Bestuur en leden KBO 
 Vierlingsbeek/Groeningen

FLESSENACTIE 
                                                                                                   
Elk jaar nemen de kinderen van Groep 8 af-
scheid van elkaar tijdens een georganiseerde 
reis naar de Efteling. De school is daarmee ge-
stopt. Als ouders van kinderen in Groep 8 willen 
wij deze traditie blijven voortzetten.

Om de reis gedeeltelijk te bekostigen gaan de 
kinderen op ZATERDAG 5 JANUARI 2019 
in Vierlingsbeek en Groeningen tussen 10.00 en 
12.00 uur langs de deur om uw lege statiegeld 
flessen/kratjes op te halen. U mag deze die dag 
ook zelf afgeven tussen 09.00 en 12.00 uur op 
het Vrijthof. Wij hopen dat u uw lege statiegeld 
flessen/kratjes van de feestdagen voor onze 
kinderen bewaard.

Alvast dank voor uw medewerking,
Namens de kinderen van groep 8.
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	  Un	  bleje	  APK.	  

ConcordiaWej	  zien	  blej	  det	  we	  jok	  dit	  joar	  wer	  uutgeloat	  zien	  um	  mit	  te	  doen.	  
Wej	  zien	  al	  druk	  an	  ut	  repetere,	  de	  kele	  gesmeerd	  mit	  Bekse	  Borrel	  
dus	  volop	  kans	  um	  bej	  de	  urste	  11	  te	  eindigen.	  

De	  Zwarte	  Kapstok

Na	  een	  serie	  zanglessen,	  veul	  lange	  nachten	  en	  un	  hoop	  ideeën,	  hed	  dizze	  
debuterende	  groep	  hun	  lied	  geschreven.	  Dit	  joar	  doet	  De	  Zwarte	  Kapstok	  vur	  
de	  urste	  keer	  mit.	  Tot	  19	  januari	  

36e Liedjesavond Ôjjem van Ėge Bôjjem 
    Kom op 19 januari kijken, luisteren, genieten én stemmen op 

DE Carnavalskraker 2019 
Een geweldig aantal deelnemers, 13 in totaal.

     Presenteren zich de komende weken in de Globaal! 

  Wie doen er mee???
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	  BEKSE	  BASTERDS:	  

 O O O… 

        un Bekse is ZO 

 Wej doen wer mit.  

 Mit un verrekkes moie hit. 

	  	  	  	  	  HAKKUNNEWETE	  

     VATTE ’N UM!? 

	  112	  

Met het thema in vuur en vlam kan 112 natuurlijk niet ontbreken 
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Mit ‘ne néje pintol in de schoën ware wéj toen we 
klien ware mar wàt blej! Hoefde tèggeworrig nie 
mer mit an te komme. ‘ne Goeie pintol was ’n 
degelijk stukske vakwerk: gedrèjd uut eikehòlt en 
àn d’n onderkàànt vurzien van ‘ne rode kopnagel.
Wéj konde d’r ure mit speule.                                      
’n Zwiertske ( zweepje ) was zó gemakt en mit ‘nen 
ààlde veter ging ‘t ’t bèèst! Ge hat wel ‘nen harden 
ondergrond nodig.  ’t Begin was lààstig. As ge ‘m  
tussen de voege van ’n paar tegels klemde dan 
kridde’m wel an ’t drèje. Op straot op weg nor 
schol of op de betegelde spulplats konde wej ‘m 
minute lang an de gang houwe. ’t Was wèl uutkieke 
as ge ‘ne natte veter gebruukte. Dan kon ôwwe 
pintol zo mar alle kàànte opvliege! Zelfs dör ‘n ruut 
as ge pech hàt!

reinverhoeven@gmail.com

Ken je dialect.

Aowieë! Kiek uut wà ge doet!
        
‘nen Ààlde kel het ààlt wel wàt!

Gej doet ma moi hin hör!
              
En kwèèke det die vrôllie din!
         
Dè piës nie.
                                        
Ge heurt vort wennig pieuwkes mer.   

Ons và stokte vroeger ’t fornuus mit slam.  

Hàl ‘s ’n paar sleup uut de kiest.   

Dèt zuk mà nie doeën as ik ôw was!    

Vurrige daag kwam ik den nog tège!

Caritas, eeuwenoude kerkelijke 
hulp bij financiële nood. 

In ons welvarende land zijn gelukkig heel veel 
maatschappelijke instanties die op een of andere 
manier hulp en bijstand kunnen bieden aan men-
sen die dit op dat moment nodig hebben. 
Gemeentelijke sociale diensten bieden vele oplos-
singen en u kent ook zeker enkele sociale organi-
saties of stichtingen die zich bezig houden met het 
bieden van hulp, op welke manier dan ook (b.v. de 
voedselbank, stichting Leergeld, schuldhulpmaat-
je e.d.) 
Toch komt het voor dat deze hulp ondanks alle 
goede bedoelingen tekort schiet!  
Dan is er wellicht de mogelijkheid om aan te klop-
pen bij de parochiële caritasinstelling (pci) van de 
parochie Maria Moeder van de Kerk.  
Deze in 2016 nieuw opgerichte caritasinstelling 
beheert de middelen uit een voormalig armbestuur 
en een aparte caritasinstelling van enkele van de 
gefuseerde deelparochies, met een financiële aan-
vulling van de parochie Maria Moeder van de Kerk. 
Op de caritasinstelling kan door iedereen een ver-
zoek tot financiële ondersteuning worden gedaan.  
Vorig jaar zijn in kerken en gemeenschapshuizen 
van onze deelparochies en aan diverse instanties 
flyers van onze pci uitgereikt en regelmatig is in 
het parochieblad “Binding” hierover bericht. Hierin 
staat hoe een en ander in zijn werk gaat. 
Ook in deze Kerstuitgave van “Binding” is weer 
over de pci  gepubliceerd.   
De pci kan niet zonder uw aandacht en het is goed 
dat u er weet van hebt.  
Wij bevelen u deze  “Binding” van harte aan!

Harmonie De Herleving 
wenst ieDereen 

gezellige feestDagen 
en 

een gelukkig nieuwjaar
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GEBOORTESTENEN

Geboortestenen zijn edelstenen die symbool 
staan voor een bepaalde maand in het jaar. 
Elke geboortesteen heeft zijn eigen unieke doel 
en betekenis, bijvoorbeeld geluk of een goede 
gezondheid. Geboortestenen zijn meestal ver-
werkt in sieraden, maar het bezit van het mine-
raal zelf is net zo speciaal en misschien zelfs 
nog bijzonderder om cadeau te doen. Ontdek 
wat de krachten zijn van de mystieke geboorte-
stenen en wat ze betekenen voor degene die in 
de bijbehorende maand jarig zijn.

December                                                                  
December wordt ook vertegenwoordigd door drie 
prachtige stenen: tanzaniet, zirkoon en turkoois. 
Zirkoon is één van de oudste stenen op aarde ter-
wijl tanzaniet één van de meest recente ontdekkin-
gen is. Turkoois is ongeëvenaard in zijn prachtige 
blauwe kleur.

Geslaagde kerststerrenactie 

Op zaterdag 8 december stond onze jaarlijkse 
kerststerrenactie weer op het programma. Als het 
aan het weer had gelegen, dan hadden we ervoor 
gekozen om lekker binnen te blijven, maar ondanks 
de regen hebben onze leden en ouders zich weer 
hard ingezet om de bloemen te verkopen. Langs 
deze weg willen wij hen dan ook heel erg bedan-
ken.

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 2019!

Bestuur en leden DV de Bekse Klinkertjes

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.
wenst iedereen fijne feestdagen
en een sportief en vitaal 2019 !

DAMESGYMCLUB 
VIERLINGSBEEK  E.O

Goed voornemen voor 2019 !!!             
GA SPORTEN !!!  

Gymmen, het klinkt oubollig, maar 
dat is het nu juist niet.

Iedere maandagavond wordt er door een 
aantal dames uit Vierlingsbeek en omgeving 
sportief gegymd. Locatie is de sportzaal van 

Basisschool Laurentiushof.

We hebben op dit moment nog enkele plaatsen 
vrij. Dus …. ben je al langer op zoek naar 
sportief bewegen, meld je aan en sport 

vrijblijvend een uurtje mee.

Kennismakingsles is uiteraard gratis. 
We beginnen om 19.00 uur.

De contributie is € 50,00 per jaar.

Aanmelden kan bij Nelly Adam op                       
06-41209403

of via mail: nellyadam@online.nl
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Berichten uit het veld

Onlangs heb ik de vogel-wintervoedering weer op-
gestart. Niet omdat de vogels het al nodig hebben, 
maar omdat het gewoon leuk is om de vogels van 
dichtbij in de tuin te kunnen observeren.
Ik ben voorzichtig begonnen met een voedersilo 
en een paar vetbollen. Nou “voorzichtig” is eigen-
lijk niet het goede woord, want de vogels storten 
zich massaal op het aangeboden voer. Soms plun-

Herberg Thijssen
12 Januari 
Back to Oldtime.

Op zaterdag 12 januari. om 21.00 uur gaan we 
‘Back to Oldtime’ met Dj Ome Theo. Deze DJ, 
beter bekend als Theo Smits, zal jou met zijn mu-
zikaal ensemble meenemen in de muziekgeschie-
denis. Dat zal hij ten gehore brengen d.m.v. 100% 
vinyl te draaien. 

Theo is van alle markten thuis, specialist in een 
breed soort muziek zoals Beatles, Stones, Pink 
Floyd, Doors, Led Zeppelin, Queen, Eagles, 
Hendrix en ga zo maar door. Kortom bij dit 
spektakel moet je bij zijn!

4 Way Street Live                                           
bij Herberg Thijssen.
Zaterdag 22 december.

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. 
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dert een groep van minstens 40 mussen de silo, 
terwijl een tiental koolmezen en pimpelmezen om 
beurten aan de vetbollen hangen. Een Grote Bonte 
Specht komt ook af en toe kijken en jaagt dan met 
ferme snavelpikken de andere vogels weg. Hierbij 
vliegen de veren in het rond en het is een wonder 
dat er geen gewonden vallen. Twee Turkse Tortels 
en een enorme dikke Houtduif proberen ook hun 
portie te bemachtigen. Een paar vinken probeert 
op de grond de restjes voer tussen de stenen uit 
te peuteren. Een Groenling kan zich nauwelijks 
handhaven tussen de overmacht aan mussen. Van 
een afstandje, vanuit een boom bij de buren, be-
kijkt een eekhoorn dit alles nieuwsgierig. Af en toe 
vliegen de mussen verschrikt op, alsof er gevaar 
dreigt. Misschien is dat ook wel zo. Snel zoeken 
ze de beschutting van de hulststruik op. De scher-
pe puntige bladeren bieden bescherming tegen al-
lerlei rovers, zoals katten en sperwers. 

Sperwer met gevangen specht

Soms is de reactie te traag of de rover te snel. 
Dit overkwam een onfortuinlijke Turkse Tortel in 
de tuin van mijn collega vogelteller. Een vrouwtje 
Sperwer was te snel en sloeg zijn klauwen diep in 
de arme duif. De klauwen van een roofvogel slaan 
op slot zodra een prooi geslagen is en gaan pas 
weer los zodra de prooi niet meer beweegt. Uit-
eindelijk vloog de Sperwer weg met de dode duif 
in zijn klauwen en het enige wat restte was een 
hoopje veren. Hetzelfde lot overkwam een Grote 
Bonte Specht een paar jaar geleden in onze tuin. 
De natuur kan soms heel hard overkomen. Het is 
een kwestie van overleven en daarbij vallen slacht-
offers. Een complete natuurfilm kan zich zo maar 
afspelen in onze eigen omgeving.
Terwijl ik uit het raam kijk zie ik een groepje Toen-
drarietganzen langzaam overvliegen.

Ik wens u allen
 Fijne Kerstdagen en 

een goed en gezond 2019.

Ton van den Berg

Köpkesmert 

Maandag 21 januari 2019 is het zoals ieder jaar 
Köpkesmert in Groeningen. 

Nu de Köpkesmert om 18.00 uur begint krijgen 
meer mensen de gelegenheid om deze traditie en 
gezellige avond te bezoeken.

In de kapel wordt middels een korte viering om 
16.00 uur het begin gemaakt voor deze traditionele 
dag 

Iedereen is ook hierbij van harte welkom. 

Hierna is er bij de Zandpoort gelegenheid om een 
stevige bodem te leggen in de vorm van een buffet. 

De ruper Erwin Vousten doet zijn uiterste best om 
het varken (in delen) aan de man te brengen en wij 
wensen hem nu alvast veel succes. 

We beginnen om 18.00 uur met het bieden op de 
varkenskoppen. In totaal zijn er 30 rondes met na 
de 15e een pauze. Na iedere ronde ontvangt een 
ieder die geboden heeft een lot waarbij een vlees-
pakket te winnen is. 

Rond 22.00 uur zal het programma afgelopen zijn 
en worden de vleespakketten verdeeld onder de 
winnaars.

......................................................................................................................................

Naam ......................................................................................................................

pers ............................................................................................... …………………..

Wil graag gebruik maken van het stamppot buffet 
op 21 januari

Graag opgave via dit briefje bij Anita Theunissen  
0613371623 

of per mail  zandpoort.groeningen@gmail.com

Op Kerstavond 24 december a.s. zal in de kapel 
in Groeningen weer een traditionele kerstviering 
worden gehouden met medewerking van het 
Groenings Koor. 

Voorganger is Ruud Willemsen.

Aanvang van deze viering is 22.30 uur. 
Na deze viering weer het bekende samenzijn bij 
knapperend vuur.

Voor deze viering kunnen ook weer intenties 
worden aangevraagd bij het bekende adres:
Mevr. M. Hubers 0478-631222
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Herinneringen van een voormalig 
inwoonster uit Groeningen 

Olliebollen in de winter

Het is winter als ik in Heijen ga helpen bij Toon. Zijn 
vrouw Doortje heeft een ongeluk gehad waarbij ze 
haar benen heeft gebroken. Het gezin heeft vier kin-
deren en een boerderij. Toon is een flierefluiter die 
de genoegens van het leven wel kan waarderen. 
Doortje ligt met haar benen in een spalk op bed en 
ik ga daar voor de kinderen en het huishouden zor-
gen. Ze wonen achteraf in een oude grote boerderij 
tussen de bossen.
Op maandagmorgen fiets ik er naar toe en op zater-
dagavond ga ik weer naar huis. Ik heb nog nooit 
voor een langere periode buitenshuis gewerkt, dus 
het is een ervaring voor mij om een heel gezin te la-
ten draaien. Geen kraamtijd of Sinterklaasdrukte 
maar gewoon zorgen voor alles wat er in een gezin 
te pas komt. En er gebeurt van alles daar in Heijen. 
Een keer loopt er koe los over de stal. Paniek bij de 
andere dieren, natuurlijk, want het bewuste beest is 
zelf ook de weg kwijt. Toon is niet thuis, ik raap al 
mijn moed bij elkaar en ga de stal in, gewapend met 
een touw om het dier aan een paal te binden, zodat 
het niet door de stal blijft spoken. Ik doe het bijna in 
mijn broek van angst maar het lukt me om het beest 
een touw om haar kop te doen en vast te zetten. De 
rust keert weer op de stal en achteraf ben ik trots 
op mezelf dat ik het gedaan heb. Als Toon thuis 
komt veeg ik hem de mantel uit. De koeien staan 
niet zo stevig vast en ik vertel hem dat hij dat moet 
veranderen. Ik ben niet van plan om nog vaker voor 
cowboy te spelen. In de tijd dat ik daar werk is de 
Maas ook een poos buiten de oevers, er vaart dan 
geen veerpont. Dan fiets ik over de brug bij Oeffelt
en is het pikdonker als ik zaterdags thuis kom. Ik 
ben er ook rond Kerstmis en Nieuwjaar en Toon 
vindt altijd wel wat om mij te plagen. Hij is een avon-
turier en houdt van leven in de brouwerij en ik ben 
zijn object. Hij bedenkt om een keer een rotje onder 
mijn bed te gooien om mij wakker te maken, en be-
trekt de kinderen in het complot. Dat moet ook wel 
want anders schrikken ze zich een hoedje als er op 
de vroege morgen een ontploffing is in huis. De 
jongste zoon die vier jaar is, heeft mij daags tevoren 
vertelt wat zijn vader van plan is. ‘ Pappa gooit mor-
genvroeg bij jou een bom onder het bed maar ik 
mag dat niet verklappen ’. Ik beloof hem dat het ons 
geheimpje blijft en dat ik er niets over zal zeggen. 
Als de slaapkamerdeur open gaat ben ik klaarwak-
ker, goed voorbereid lig ik met mijn hoofd onder de
dekens te wachten op de knal. Ik ben behoorlijk 
doof maar het is een enorme lawaai, in het stille 
huis. Een ouderwetse waskom met kan staat op de 
wastafel te trillen, ik geef geen kik en doe net of ik 
slaap. Ik ga ook echt niet opstaan. Een poosje later 
komt Toon me “wakker” maken want de kinderen 
moeten eten, er wordt geen woord over het rotje 
gezegd. Met dank aan Harrie, die kleine jongen 
heeft mij gered. 

Ik laat me niet kisten, en op oudejaarsdag bak ik 
oliebollen voor het gezin. Bij het uitdelen zorg ik 
dat de rotjesgooier een heerlijke oliebol gevuld met 
pure sambal krijgt. Ik zie zijn gezicht samen trek-
ken, hij zegt er niks van en eet alles op en ik denk  
“boontje komt om zijn loontje”. Ondanks alle pla-
gerijen is het een leuke tijd en aan het eind van elke 
week fiets ik voldaan naar huis, ik voel me erg ge-
waardeerd en maak mezelf wijs dat mijn slechte ho-
ren niet of in elk geval niet veel opvalt. 

Oudjaar,

‘t is donker

ik fiets naar huis

straten schemerig verlicht

eenzame stukken

hier en daar pikdonker

met alleen een streepje

licht van mijn fietslamp

Op weg naar huis

Droom ik van

zelfgebakken oliebollen

Geurig, warm

Ik ruik ze

de hele lange weg

oliebollen

het is de laatste dag van ‘t jaar.

Bestuur en vrijwilligers van 
gemeenschapshuis Joffershof

wensen iedereen 
fijne kerstdagen en

 een gezond en 
actief 2019!

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                   
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Raadgevend referendum in alle dorpen van de fusieparochie 
Sint Anthonis. 
Waar hoort een erfgoed, wat zo’n 500 
jaar tot de stamkerk van een dorp 
behoort, thuis?
De afgebeelde Calvariegroep, Jezus, Maria en 
Johannes, stamt uit ± 1500, de late middeleeuwen 
en heeft tot voor enkele weken in de St. Laurentius-
kerk in Vierlingsbeek gehangen. Het is één van de 

zeer weinige, belangrijke getuigen van de rijke cul-
tuur uit die tijd.  (De gouden eeuw van Gelderland).
Het is destijds door de Vierlingsbeekse inwoners 

en door giften van belangrijke, met Vierlingsbeek 
betrokken, edelen tot stand gekomen. Het heeft 
de Beeldenstorm en de protestantse overheersing 
gedurende bijna 2 eeuwen overleefd. (In Venray in 
exil bewaard). De grote cultuurhistorische waarde 
van de groep in het NederRijnse en Maaslandse 
cultuurlandschap, werd in die tijd als een kostbaar 
geestelijk en ook financieel stuk gezien en behan-
deld. Deze Calvariegroep vertegenwoordigt de 
tastbare aanwezigheid van de Christelijke geschie-
denis in de Vierlingsbeekse gemeenschap. Derge-
lijke erfgoedstukken worden geacht op een veran-
twoorde wijze in het cultuurgebied, dus de ge-
meenschap waar het toebehoort, te verblijven.

Ondanks protesten van de dorpsbewoners en on-
danks het aangeven van alternatieven om de Cal-
variegroep in onze eigen gemeenschap te behou-
den, is door toedoen van het ad interim parochie-
bestuur Maria Moeder van de Kerk te Sint Anthonis, 
in dit geval, door pastoor van der Sluis, opdracht 
gegeven de Calvariegroep uit de stamkerk, de 
Laurentiuskerk van Vierlingsbeek, te verwijderen 
en onder te brengen in de kerk van Sint Anthonis.

De Dorpsraad Vierlingsbeek is van mening dat 
hiermee een grens is overschreden. Het gaat hier-
bij om bijzonder cultureel historisch erfgoed dat 
toebehoort aan Vierlingsbeek. Daarbij is de wijze 
waarop dit erfgoed is verwijderd verre van deskun-

De lichtjes stralen weer in hartje 
Vierlingsbeek

Werkgroep  VROLIJK  VRIJTHOF  VIERLINGS-
BEEK is het wederom gelukt om het Vrijthof als 
zijnde hart van Bêk, volledig in kerstsfeer te bren-
gen. De lichtjes in de bomen en een schitterend 
verlichte kerstboom maken ons dorp weer vris en 
vrolijk in deze donkere dagen. 
Naast de vrijwilligersuren van de werkgroep is dit 
alles alleen mogelijk met hulp van derden.
De mooie kerstboom is ditmaal geschonken door 
fam P.  Janssen uit Vierlingsbeek. Het takelwerk 
van de grote boom werd gratis verzorgd door 
Geert Dijkman in samenwerking met Albert van 
Dieten Kraanverhuur. Allen dank hiervoor. 
Op zondag 23 december na de Singalong in de 
kerk wordt de kerstster boven in de kerstboom 
ontstoken onder het genot van een warm natje 
en warm droogje, en is het plaatje helemaal com-
pleet.

De werkgroep: Bert Linders, Erik van de 
Hagen, Hans Hendriks, Henk de Wijse, Koen 
Klaassen, Rene Schaeffers, Joop Verbeeten, 
wensen u allemaal fijne en vrolijke kerstdagen 
en een voorspoedig nieuwe jaar.
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dig en onprofessioneel uitgevoerd. Want wat is er 
gebeurd? Een stel amateurs is op onbezonnen en 
absoluut onverantwoorde en respectloze wijze met 
deze lokale schatten zodanig omgesprongen, dat 
tijdens het verwijderen en het transporteren (op 
platte kar zonder enige bescherming), beschadi-
gingen zijn ontstaan. 

Gezien het bovenstaande, roept het ernstig twijfel 
op, of de parochie wel de kennis, dan wel de wil 
heeft, welke zijn vereist aan kunstwerken als deze. 
Kennis van zaken, onderhoud en conditionele om-
standigheden zijn in deze cruciaal. Stichting Beel-
denschat St. Petrus Bandenkerk Venray heeft aan-
gegeven, het voogdijschap van de Calvariegroep 
op zich te willen nemen.
Concluderend, de Calvariegroep kan uitstekend en 
verantwoord in Vierlingsbeek worden bewaard. 
Tevens kan het op respectvolle wijze toegankelijk 
gemaakt worden, bijvoorbeeld in het Koningskerk-

De Calvariegroep hoort thuis in: 

Vierlingsbeek   St. Anthonis

Ik voel mij parochiaan :   [ ja ]   [ nee ] 

Naam:  ...........................................................................................................................  Handtekening:   ..................................................................................

Woonplaats:   ..........................................................................................................................................................................................................................................  

De Zonnebloem
Wil iedereen Fijne Kerstdagen

En een Gezond en 
Gelukkig 2019
toewensen.

Bestuur en vrijwilligers
Zonnebloem

Vierlingsbeek Groeningen              

AFSLUITING VAN HET 
OUDE JAAR 2018

Oudejaarsavond 31 december  a.s. wordt in 
de MARIAKAPEL het oude jaar afgesloten met 
een WOORD EN GEBEDSDIENST.

Bij deze  eindejaarsviering blikken we met 
woord  en gebed en met zang terug op het 
voorbije jaar en staan we stil bij het lief en het 
leed dat ons mogelijk is overkomen en/of ten 
deel is gevallen.

We sluiten af met elkaar een zalig uiteinde te 
wensen en een gezegend en goed 2019.
We heten U van harte welkom bij deze oude-
jaarsviering in de Mariakapel om 19.00 uur.

WERKGROEP  LITURGIE

VIERLINGSBEEK / MAASHEES  

je als ook op andere plekken, welke in het verleden 
zijn aangedragen.

WAT VINDT U, WAAR HOORT 
DE CALVARIEGROEP THUIS ?

Vul onderstaande in en stuur dit op / lever in: 
Dorpsraadsraad Vierlingsbeek, Heihoekseweg 42, 
5821 GG Vierlingsbeek. Ook is het raadgevend 
referendum online in te vullen via de website 
www.Vierlingsbeek-Groeningen.nl/nieuws 
bij raadgevend referendum of via 
de link https://nl.surveymonkey.
com/r/3YWHLJQ 

Graag zien wij uw reactie vóór het 
eind van dit jaar. 

Dorpsraad Vierlingsbeek is u zeer 
erkentelijk voor uw reactie.
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Stichting 
de Oude 
Schoenendoos.

Wij willen iedereen die ons 
hun stem hebben gegeven 
bij de Rabo Clubkas cam-
pagne hartelijk danken. Het 
was een grote verrassing 
voor ons. Fijn dat zoveel 
mensen op onze site kijken. 

Iedere vrijdag zijn wij op de bieb om foto’s te be-
noemen en u te woord te staan als u komt met 
vragen en foto’s die we kunnen scannen, zodat u 
ze meteen weer mee naar huis kunt nemen.

Ook hebben wij het boek “Grenzen Verlegd” bij 
ons. Een mooi cadeau voor degene die is geïnte-
resseerd in de geschiedenis van ons dorp. U kunt 
het inzien en besluiten om het aan te schaffen als 
present voor de komende feestdagen.

Misschien tot een van de komende vrijdagen. 

Hardlopen voor beginners bij 
Atletiekvereniging Sporting 
Boxmeer

Begin 2019 is het weer zover, dan start bij Atletiek-
vereniging Sporting Boxmeer weer de cursus hard-
lopen voor beginners! Zowel in Boxmeer (woens-
dagavond) en in Overloon (zaterdagochtend) gaat 
een cursus van start. In deze cursus leer je op een 
gestructureerde manier blessurevrij hardlopen. 
Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: 
warming-up en cooling-down, hardlooptechniek, 
het voorkomen van blessures, voeding, schoenen 

en kleding. Met deze goede basis blijft hardlopen 
ook op de lange termijn leuk. 
Andere goede redenen om je aan te melden voor 
de beginnerscursus zijn:
• Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen
• Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ 

om door te zetten
• Train in 12 weken het lopen van een afstand van 

5 kilometer
• Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecerti-

ficeerde looptrainers
• De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer 

diplomaloop op donderdag 16 mei 2019. 
• Na afloop van de diplomaloop ontvang je een 

veiligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer voor 
nog vele veilige hardloop kilometers.

• Gratis deelname aan de Maasheggenloop 2019 
op een afstand naar keuze.

Er is een beginnerscursus in Boxmeer en in 
Overloon.

Boxmeer: de trainingen vinden plaats op maandag-
avond 19:00 uur. De eerste training start op 20 fe-
bruari 2019 op het atletieveld aan de Graafseweg 
36. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.                                                                 
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdag-
ochtend 09:00 uur. De eerste training start op 23 
februari 2019 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 
15-17. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen 
is aanmelden via email noodzakelijk. Geef daarbij 
ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of 
Overloon is. De belangstelling voor de beginners-
cursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volg-
orde van aanmelding. De cursuskosten bedragen 
40 euro. Als je na de cursus besluit lid te worden 
van A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag in minde-
ring gebracht worden op de lidmaatschapskosten. 
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur 
dan een email naar: 
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl 
Voor meer informatie over deze
beginnerscursus bezoek: 
www.avsportingboxmeer.nl 
of 
www.facebook.com/avsportingboxmeer
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De CDA-fractie, wethouders en het 
bestuur van de afdeling Boxmeer, wensen 

alle inwoners een heel fijn kerstfeest en 
een gezond 2019. 

BURGERHULPVERLENING

Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij een 
oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstil-
stand in de buurt krijg je via je mobiel een oproep 
om naar het slachtoffer te gaan.

De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand 
dan start met reanimeren en een AED aansluit, is 
de kans op overleven het grootst. Een ambulan-

ce redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het 
slachtoffer te zijn. Jij misschien wel.  

In Vierlingsbeek en Groeningen zijn reeds verschil-
lende burgerhulpverleners en AED’s aanwezig. 
D.m.v. een SMS worden de burgerhulpverleners 
opgeroepen door de alarmcentrale. Het kan dus 
voorkomen dat in geval van nood iemand uit uw 
buurt te hulp schiet. 

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Als burgerhulpverlener moet je natuurlijk kunnen 
reanimeren. Het maakt niet uit of je dit privé, voor 
je werk of voor je studie hebt geleerd. Wel is het 
een voorwaarde dat je 18 jaar of ouder bent én de 
afgelopen 2 jaar 1 van deze trainingen hebt ge-
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Uitkomsten burgerpanel 
duurzaamheid

In oktober/november is via het online burgerpanel 
een enquête uitgevoerd over het onderwerp duur-
zaamheid. De resultaten zijn inmiddels bekend. Het 
totaal aantal deelnemers aan het burgerpanel duur-
zaamheid was 269. Meer dan de helft van de deel-
nemers is tussen 40 en 60 jaar. 60% van de deelne-
mers is man en 40% vrouw.

De belangrijkste resultaten:
• Van de deelnemers vindt 93% het duurzamer 

maken van onze gemeente best belangrijk tot 
heel belangrijk. 

• Ruim 80% van de deelnemers wil zelf investeren 
in het duurzamer maken van het eigen huis. De 
overige deelnemers (20%) vindt dat met name te 
duur, heeft al maatregelen genomen of heeft een 
huurhuis. Het investeren in zonnepanelen en/of 
een warmtepomp wordt het vaakst aangegeven 
als maatregel die men zelf wil treffen.

• 104 deelnemers vinden het heel belangrijk dat de 
gemeente inwoners ondersteunt bij het verduur-
zamen van de eigen woning. 132 deelnemers vin-
den dit belangrijk en 33 deelnemers vinden dit 
niet belangrijk. Ondersteuning in de vorm van 

 financiële ondersteuning (bijvoorbeeld subsidie of 
duurzaamheidslening) is daarbij als belangrijkste 
aangegeven.

• 60% van de deelnemers aan het burgerpanel 
geeft aan niet te weten waar zij informatie over 
duurzaamheid kunnen vinden.

• Veel inwoners zijn nog onbekend met het regio-
nale energieloket Brabant Woont Slim.

Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin: “Met 
deze resultaten gaan we aan de slag. We gaan de 
gemeenteraad voorstellen om een duurzaamheids-

volgd:
• een basiscursus reanimatie of een herhalingsles 
• een reanimatietraining gehad als bedrijfshulp-

verlener of EHBO-er
• een reanimatietraining voor je beroep of studie 

(bijvoorbeeld als arts, brandweer, of politie)                                                             

Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens 
te redden in jouw buurt.
Voor meer informatie of aanmelden als burgerhulp-
verlener: 
www.hartstichting.nl/reanimatie/
word-burgerhulpverlener

De kerststal is weer gebouwd.
Ondanks de trieste blik in onze kerk, is het de 
kerststalcommissie weer geluk een sfeervolle 
kerststal te bouwen. Kom het aanschouwen en 
beleef en bezin de Kerst in ons eigen kerk.
Zowel Eerst als Tweede Kerstdag is de kerk 
open tussen 11.00 en 16.00 uur.

lening te verstrekken. Het komende jaar gaan we 
ervoor zorgen dat er op verschillende manieren 
meer informatie beschikbaar komt. En we gaan ook 
zeker keihard aan de slag met het verduurzamen 
van onze gemeente, om te beginnen met de vereni-
gingsgebouwen en gemeenschapshuizen. We zijn 
heel blij dat er zoveel mensen met ons hebben mee 
willen denken. Bedankt daarvoor! We houden jullie 
op de hoogte”.

Sinterklaas en Pieten in 
Vierlingsbeek en Groeningen 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben op 18 november 
jl. met volle teugen genoten van de intocht in Vier-
lingsbeek en Groeningen. Namens de Sint en zijn 
Pieten bedanken wij jullie voor de grote opkomst 
aan de Maas en in Concordia in Vierlingsbeek en 
alle enthousiaste kinderen in Groeningen. 
 
Op 2 december heeft Sinterklaas ook een bezoek 
gebracht aan de PLUS en is hij op huisbezoek ge-
weest. Dit was met heel veel kleine kinderen ook 
een succes. Dit jaar zijn we voor het eerst gestart 
met huisbezoeken en dat gaan we volgend jaar 
zeker voortzetten. 
 
Natuurlijk werd op 5 december een bezoek ge-
bracht aan basisschool Laurentiushof. Dit was ook 
dit jaar weer een geslaagde dag.
Wij willen ook iedereen bedanken voor de bijdrage 
aan de collecte de week voorafgaande aan de in-
tocht en voor de vele stemmen die we hebben ge-
kregen tijdens de Raboclubkascampagne.

Mede hierdoor is het 
ieder jaar mogelijk
om dit leuke feest 
te organiseren.
BEDANKT! 
 
Sinterklaascomite 
Vierlingsbeek-Groeningen
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Regionale muzikanten opgelet!

Stichting Op De Tôffel organiseert in samenwer-
king met Gryphus op zaterdag 23 maart de band-
wedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten 
krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich in de 
kijker te spelen. De band of artiest die op het po-
dium als ‘beste’ uit de bus komt verdient het ope-
ningsoptreden van Op De Tôffel 2019 dat gehou-
den wordt op zaterdag 15 juni op het Vrijthof in 
Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel 
te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen zich vóór 
1 februari aanmelden door een een demo met 
biografie sturen naar: 
Stichting Op De Tôffel,                                                      
onder vermelding van Op Ut Tuffelke,                                   
postbus 15, 5820 AA Vierlingsbeek                                          
of  info@opdetoffel.nl. 
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Nieuwe abonnee worden ? 

Wilt u ook graag elke twee weken op de hoogte blijven van het nieuws uit uw 
dorp en bent u nog geen abonnee van ons dorpsblad?  

Vul dan onderstaande strook in en stop dit in de brievenbus op ons 
redactieadres:  Vlasakker 25, 5821 CR Vierlingsbeek 

of door onderstaande gegevens door te mailen naar 
dorpsbladglobaal@home.nl 

 

 

Ik wil graag een abonnement op GLOBAAL: 

 

Ingangsdatum: …………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en voorletters           

Adres             

Postcode en woonplaats          

Telefoonnummer: ………….………..................................................................................... 

e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN Banknummer :    ……………………………………………………………………………………………….. 

i.v.m. automatische incasso (vindt plaats in april 2019) 

 

 

Ken je dialect.

Au! Kijk uit wat je doet!

Een oude man mankeert altijd wel iets.

Jij gaat je gang maar hoor! (soms ook misprijzend 
bedoeld)

En kletsen dat die dames deden!

Dat paste niet.

Je hoort tegenwoordig weinig steenuilen meer.

Onze vader stookte vroeger het fornuis met slam. 
(slam was een afvalproduct uit de steenkoolmij-
nen; ingedikt bezinksel uit de kolenwasserij.)

Pak eens ’n paar krammen uit de kist.

Dat zou ik maar niet doen als ik jou was!

Laatst kwam ik die man nog tegen!
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HET KERSTPAKKET VAN 2018

zaterdag 22 december > concert > 
BEUKFEEST: WHITE BOY WASTED + 
RAZORBLADE MESSIAH + 
HAMERHAAI
Gryphus beukt door en heeft alweer een nieuwe 
editie van Beukfeest in het vooruitzicht, de 32e om 
precies te zijn. Met drie te gekke bands, snoeihar-
de gitaren en vocalen. Deze keer op de bühne: 
White Boy Wasted, Razorblade Messiah en Ha-
merhaai.

Hamerhaai is afkomstig uit het oosten van het land 
met Zwolle als uitvalsbasis. De muziek valt het 
beste te omschrijven als ‘hardcore met invloeden 
van je moeder’. Vroeger heette deze band Dirty 
East Godverdomme, nu verslinden ze de moshpit 
als Hamerhaai. De fans weten genoeg; snelle 
drums, confronterende teksten over je moeder en 
ontblote bovenlichamen. Hamerhaai lust je rauw!

Het Rotterdamse Razorblade Messiah  is opgericht 
in 2015 en speelt old school thrash metal. Met 
‘onze eigen’, uit Groeningenen afkomstige  front-
man Frans Wijnen is de band begonnen aan een 
nieuw avontuur. Beïnvloed door de grote thrashers 
uit de jaren 80, met een vleugje heavy-, speed-  en 
powermetal. Beukende ritmes, stijgende leads en 
verpletterende zang ‘kenmerken de band. Energiek
en hard!

Niemand minder dan Peter van Elderen (Peter Pan 
Speedrock) produceerde het debuutalbum The 
Dirty South Special van White Boy Wasted. Hierop 
laten de Eindhovenaren horen dat Eindhoven 
Rockcity nog steeds keihard meetelt. Vies, ge-
meen, snel, hard, luid en energiek, dat is het geluid 
van dit speedrocktrio. In hun nog maar prille be-
staan heeft WBW al het podium gedeeld met onder 
andere Nashville Pussy en Suicidal Angels. Als een 
alles vernietigende tornado blazen ze het publiek 
omver, zeker iets om voor, ehh…, naar uit te kij-
ken!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

woensdag 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 traditionele bordje erwtensoep na afloop in ge-
dachten, moet dit voor ieder van U een peulenschil
zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 3,00 euro

woensdag 26 december > bj baartmans 
kerstconcert #26 > THE SPECE AGE 
TRAVELLERS & GASTEN
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 26e (!) 
keer op rij is deze Boxmeerse snarenplukker te 
gast met de kerst, het begint bijna een traditie te 
worden. Dit jaar neemt BJ twee van zijn beste mu-
zikale maten mee: Gerco Aerts op bas en Sjoerd 
van Bommel op drums. Naam van dit supertrio: 
The Space Age Travellers.

Afgelopen november verscheen Adventures In The 
Shadows, het debuutalbum van het gloednieuwe 
combo. Voor de door Baartmans geschreven com-
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andere Dluying Doctor Marijn Tacken, te paard 

naar Santiago de Compostella met Robert 
Boonstra,vlinderboer Eric Lamers wil gaan melken 
tussen de Maasheggen, monteur Gwen Cuppen 
opnieuw naar Parijs-Dakar en Kerstmuziek van 
Jacques Et Gaston. Het meest actuele programma 
is te vinden op www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

zaterdag 29 december > spel > 
DE GROTE FAMILIE HENDRIKS 
GEZELSCHAPSSPELLEN AVOND
De familie Hendriks houdt van spelletjes. Gezellig 
samen rond de tafel, het speelbord opengeklapt 
en dobbelen maar. Vanavond ligt er weer een 
enórme berg kaart-, dobbel-, bord-, party- en trivi-
aspellen klaar waaruit 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. O ja, en er zijn prijzen te winnen! 
Gedurende de avond komen er een aantal spellen 
voorbij waarmee door iedereen punten te scoren 
zijn. Aan het eind van de rit mogen de drie beste 
gezelschapsspellenspelers op het ereschavot 
klimmen waarna de allerbeste met de trofee mag 
zwaaien.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

vrijdag 4 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 negen edities is 
het vanavond dus tijd voor Witte Geit’? nummertje 
tien. 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!

Er kunnen zich helaas geen teams meer aanmelden 
om mee toe doen aan dit grootse kennisspel. Een-

posities heeft de gitaartovenaar zich laten inspire-
ren door de sound van gitaarhelden die voortko-
men uit de Space Age zoals Richard Thompson, 
Ry Cooder, Marc Ribot, Brian Setzer of Jeff Beck 
en hun leermeesters zoals Duane Eddy, Wes 
Montgomery, Django Rheinhardt, Dick Dale en The 
Shadows. Rock & roll, surf, jive en spaghetti wes-
tern instrumentals met een free jazz twist. Super 
dansbare grooves, romantische melodieën, intrige-
rende soundscapes en vingervlug spel op het 
scherpst van de snede. Muziek voor minnaars en 
freaks. Een klinkende reis door de tijd! Maar een 
kerstconcert is geen kerstconcert als er ook niet 
gezongen wordt. Daarom komen er naast alle in-
strumentale parels ook volop krakers voorbij van 
onder andere Bob Dylan, JJ Cale, Steve Earle, Eric 
Clapton, The Band, Little Feat, Tom Petty en Van 
Morrison. Van vocalen voorzien door Sjoerd van 
Bommel, geheime gastzangers en de gitaarmees-
ter zelf.
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis
donderdag 27 december > talkshow > 

UUT UT KÖPKE 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 diverse 
gasten. Gesprekken over politiek, sport, werk, cul-
tuur, hobby’s en andere dingen die U of Uw dorps-
genoten bezig houden. 

Dit jaar op het programma van Ut Köpke onder 
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lingen kunnen zich wellicht aansluiten bij een wil-
lekeurig team. Maar U kunt het natuurlijk ook alle-
maal beter staan te weten aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

zaterdag 12 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN

Geef U tot uiterlijk 11 januari op voor dit gezellige 
dartstoernooi voor iedereen. Deelname aan The 
Gryphus Open kost 5,00 euro en opgave is moge-
lijk via 06.29261253 of www.gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > aanmel-
den: www.gryphus.nl

in petto
	vrijdag 25 januari > cabaret > RAYEN PANDAY
	zaterdag 26 januari > album releaseshow > 

JACKSON’S  ÇAGE

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

 Medewerkers van 
 Gryphus 
 wensen U allen 
 een gezond en 
 zorgenloos 2019!

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                   

 
 

 

Verschijningsdatum 2019   ( 24 x )                                 
1. 16 januari
2. 30 januari
3. 13 februari
4. 27 februari
5. 13 maart
6. 27 maart
7. 10 april
8. 24 april
9. 8  mei
10. 22 mei
11. 5   juni
12. 19 juni
13. 3   juli

14. 17 juli
     Zomervakantie
15. 14 augustus
16. 28 augustus
17. 11 september
18. 25 september
19. 9  oktober
20. 23 oktober
21. 6  november  
22. 20 november
23. 4  december
24. 18 december

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Aardappelen: Frieslanders

Op den bosch 4,
Maashees

Geert Linssen

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

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

Fons Peltenburg



2519

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

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

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

Ook in 2019 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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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452
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B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

Overloon-Mill

Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Bekijk onze aangepaste openingstijden op onze website. 
 

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS 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
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen

Reclame 27 t/m 29 december
 	Abrikozenvlaai € 7,40
 	Grof volkorenbrood € 2,00
 	Croissant € 0,65

Maandag 31 december tot 15.00 uur geopend

Reclame 31 december t/m 5 januari
 	Kruimelvlaai € 7,65
 	Zonnebrood € 2,50
 	4 Mueslibollen + 1 Gratis  

Reclame 7 t/m 12 januari
 	Joegoslavische abrikozen € 10,80
 	Pompoenpitbrood € 2,50
 	4 Krentenbollen + 1 Gratis  

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

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

  
  

   
   
 

  
  

  

CITROËN C3 AIRCROSS

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

...en een voorspoedig en veilig 2019!

Grotestraat 69
5821 AB Vierlingsbeek

Autobedrijf | Kusters
0478-631901 
www.autokusters.nl

           Autobedrijf Kusters 
        wenst u prettige feestdagen...

CITROËN C3 AIRCROSS

MERKSPECIALIST
Gespecialiseerd in Peugeot en Citroën

...en een voorspoedig en veilig 2019!

Grotestraat 69
5821 AB Vierlingsbeek

Autobedrijf | Kusters
0478-631901 
www.autokusters.nl

           Autobedrijf Kusters 
        wenst u prettige feestdagen...

Liane Leeijen 06-24548745
dewereldvaneenhond@gmail.com
Facebook: Liane’s Hondenpretpark


