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32e jaargang no. 1 18 januari 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

24 januari 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Liedjesavond Vierlingsbeek 
“Al 55 jaor keigoed gemutst!” 

Zoals elk jaar staat ook in 2017 weer de jaarlijkse 
liedjesavond in Vierlingsbeek op de kalender. Op 
zaterdag 28 januari wordt voor de vier-en-dertigste
maal door Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek 
de liedjesavond “Ôjjem van Ège Bôjjem” geor-
ganiseerd. De repetities en voorbereidingen zijn 
in volle gang. Het belooft een prachtige avond te 
worden! De deelnemers gaan strijden om de felbe-
geerde juryprijs en om de publieksprijs.

Ôjjem van ége bôjjem op  28 januari

Wie heeft het beste, mooiste, leukste carnavals-
liedje van Bèèk en Gruuninge en kan dit het beste 
overbrengen op het publiek. Afgelopen jaar werd  
de “Ôjjem van Ège Bôjjem wisseltrofee”  door 
Prins Tonnie overhandigd aan de groep 
“Die geenu van Deenu” mit “Onder an ow ore”.

U kunt genieten van een gezellige en originele car-
navalsavond boordevol artiesten die de felbegeer-
de titel en de daarbij behorende “publieksprijs 
(de “Ôjjem van Ège Bôjjem Bokaal”) en de juryprijs 
(de “Cuups Kup”) in de wacht proberen te slepen.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op op Facebook en 
like de Liedjesavond. Wij zien u graag op 28 janu-
ari. De zaal gaat om 19.30 uur open. Vanaf 20.00 
uur zullen de groepen hun liedjes inclusief die van 
de groepen met gouwe ouwe te horen en te zien 
zijn in zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek.

                                                                             

Koninklijke Onderscheiding 
voor Henk van Eck

Vrijdag 6 januari tijdens de jaarlijkse korpsavond 
ontving Henk van Eck uit handen van burgemees-
ter Van Soest de Koninklijke Onderscheiding Lid in 
de orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Eck kreeg deze bijzondere onder-
scheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwillige 
brandweerman. Bij de brandweerpost in Vierlings-
beek heeft hij zich ingezet als chauffeur, pompbe-
diener en hoofdbrandwacht.
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Van de redactie:

●  Wij zijn er weer! Samen met U brengen 
 we ons Béks en Grunings nieuws weer bij 

U thuis, aangevuld met nieuws van 
 daarbuiten.....  
 Ook zeker dankzij onze bezorgers, die 

daarvoor "door weer en wind gaan"!!
●  Nu we over "het door weer en wind gaan", 

een tip voor het op de fiets gaan bij 
 gladheid: de banden iets leeg laten lopen... 

dit zorgt voor een betere grip op het 
 wegdek.....
●  "Het carnavalsseizoen"is geopend! Dat 

vraagt heel wat tijd, energie, inzet, ideetjes 
enz. om dat allemaal weer georganiseerd 
te krijgen én om er voor te zorgen dat alles 
goed verloopt én er één groot, keigezellig 
feest van te maken!! 

 ALAAAAAAAAAF!

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.
18 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
19 jan KBO: Snertwandeling + kaarten in 
  ‘t Joffershof
21 jan CV de Keieschieters: Reünie Jeugd   
  (55-jarig jubileum)
21 jan Gryphus: Concert: Beukfeest: zaal open:  
  20.30 uur
23 jan Groeningen: Köpkesmoandag
28 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
28 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
7 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof

9 febr Gryphus: Cabaret: Begijn Le Bleu;
  zaal open: 20.30 uur
11 febr Beek an Tôffel: Bij de kok thuis aanvang  
  19.00 uur Aanmelden via webwinkel   
  www.vierlingsbeek-groeningen.nl
12 febr CV de Keieschieters: Talentenjacht
15 febr KBO: Lezing Cocon in ‘t Joffershof
17 en
18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24 t/m

28 febr CARNAVAL
24 febr KBO: Carnavalsmiddag in ‘t Joffershof
25 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
25 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 febr Gryphus: Carnaval: 33e Kèèsteenebal:  
  aanvang: 21.09 uur
2 mrt KBO: Bedevaart Smakt
4 mrt Gryphus: Open podium: Talententuin
7 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
10 mrt KBO: Jaarvergadering  in ‘t Joffershof
11 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
25 mrt KBO: Nationale Opschoondag
25 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 mrt Ladies Event in Zalencentrum Concordia  
  van 19.00 tot 22.00 uur
31 mrt Gryphus: Cabaret: Lucky Fonz III: 
  zaal open: 20.30 uur
4 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Concert: Beukfeest
11+12 apr RKVV-Volharding: 
  Jaarlijkse bloemenactie
21 apr KBO: bezoek Provinciehuis en 
  Den Bosch
22 apr Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
27 apr Koningsdag
28 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal  
  aanvang 19.00 uur
29 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking  
  vanaf Koningskerkje
12 mei KBO: uitleg walking voetbal bij 
  Volharding
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum  
  Concordia
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19 mei KBO: wandelen olv wandelcoach
24 mei Gryphus: Hard rock café: 
  Maiden Night 2017
27 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
10 juni Kasteel De Voirt Groeningen: Concert  
  met chromatische mondharmonica  
  speelster Hermine Deurloo en gitarist  
  Maarten van der Grinten. 
  Vanaf 19.30 uur Informatie bij
  Han Morsink 06-53319279 of 
  han.morsink55@gmail.com
10 juni Gryphus: Metal BBQ
15 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
24 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
29 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t  Joffershof
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5-9 sept KBO: Meerdaagse reis
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: 
  Streekmarkt Informatie bij Han Morsink  
  06-53319279 of  
  han.morsink55@gmail.com
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
25 of 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:  
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ‘t  Joffershof
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia

19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Band 
zoekt 
bassist

Spl@sh! bestaat inmiddels een paar jaar en hebben
al een aantal succesvolle optredens in de omge-
ving gegeven. Ze bestaan uit Freek op zang en gi-
taar, Matthijs op toetsen, Tim op drums en Martijn 
op saxofoon. De Vierlingsbeekse rockband zoekt 
ter versterking van de groep een bassist. Leeftijd 
tussen de 11 en 15 jaar (ongeveer). We oefenen 
eens per twee weken in de schuur. De nieuwe 
bassist hoeft alleen zijn gitaar mee te nemen, ver-
sterkers hebben we zelf voldoende. Lijkt het je 
leuk en kun je bassen (of desnoods alleen gitaar 
spelen, dan maakt de producer Willy v.d. Bogaard 
je wel tot een volwaardige bassist), neem dan con-
tact op met het management via 
Marc.Vernooij@hotmail.nl of 0478-630035. 
Het uiteindelijke doel is een volle Ziggo Dome, 
maar Op den Töffel vinden we ook erg leuk.

Enige tijd geleden heeft de gemeente Boxmeer 
besloten om een aankondigingsbeleid te maken 
voor de gehele gemeente Boxmeer.
Hierdoor zijn de mogelijkheden om uw evenement 
(mocht u dit organiseren) te promoten/aan te kon-
digen sterk gereduceerd. 
 
Daar wij als Dorpsraad Vierlingsbeek achten dat 
de vraag vanuit het dorp hiervoor toch over is, zijn 
wij al een tijd bezig om een alternatief te bedenken.
Het alternatief waar wij mee bezig zijn is een aan-
kondigingsframe waar alle verenigingen en stich-
tingen gebruik van kunnen en mogen maken. 
Deze zijn er nu en zullen op 4 punten in 
Vierlingsbeek, te lezen 2x aan de Grotestraat (van-
uit de kant Groeningen en Maashees), 1x aan de 
Staaiweg en 1x aan de Overloonsweg.
Om dit traject verder in te gaan willen wij graag 
weten welke verenigingen/stichtingen hier mogelijk 
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gebruik van willen maken, dit zodat wij jullie hiervan 
op de hoogte kunnen houden.
Mocht er geen interesse zijn horen wij dit natuurlijk 
ook graag van jullie.
Mochten er verder nog vragen/opmerkingen zijn 
hoor ik deze graag. 

Namens het dagelijks bestuur van Dorpsraad 
Vierlingsbeek,
Peter Rijnen.

Vierlingsbeek/Groeningen

Nieuwjaarsbijeenkomst
Vrijdag 6 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst 
gehouden in het Joffershof. De voorzitter keek in 
zijn nieuwjaarsboodschap terug naar het afgelopen
jaar maar vooral vooruit naar een heel nieuw KBO 
jaar. Diverse nieuwe activiteiten staan in het pro-
gramma, waarbij de bewegingsactiviteiten in het 
bijzonder worden aangeprezen. Het ledenaantal is 
in 2016 gestegen naar 355 leden. Een prachtig re-
sultaat. De voorzitter wenste iedereen een fijn KBO 
jaar toe in een goede gezondheid.

Snertwandeling
Donderdag 19 januari wordt de jaarlijkse snert-
wandeling gelopen. De wandeling duurt zo’n 
1½ uur, daarna wordt u een heerlijke snert aange-
boden, die net als vorig jaar bereid wordt door 
Jeanne Vervoort. De start is om 13.30 uur bij het 
Joffershof. Degene die niet mee kunnen wandelen
is er de mogelijkheid om vanaf 13.30 uur in het 
Joffershof een kaartje te leggen of te sjoelen. 
Daarna kunnen we dan gezamenlijk genieten van 
de snert. 

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 20 januari en 3 februari 
Aanvang: 13.45 uur

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

CARNAVALSLOTERIJ
1e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 580   Naam: Aarts
2e pries € 33,- Lotnr 970  Naam: Albers
3e pries € 22,- Lotnr 026   Naam: Martens
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr 986 Naam: Baltussen 
EXTRA PRIES  
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr. 477 Naam: Ten Haaf

2e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 156   Naam: Janssen
2e pries € 33,- Lotnr 1112  Naam: Verbeeten
3e pries € 22,- Lotnr 968   Naam: v. Soest
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr 1016 Naam: Stam 
EXTRA PRIES 
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr. 139 Naam: Weerts

3e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 251   Naam: Linders
2e pries € 33,- Lotnr 1083  Naam: Beekhof
3e pries € 22,- Lotnr 037   Naam: Willems
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr 1199 Naam: Klaassen 
EXTRA PRIES
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr.1127 Naam: Lamers

4e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 222   Naam: Willems
2e pries € 33,- Lotnr 409  Naam: Winkelmolen
3e pries € 22,- Lotnr 715   Naam: Botden
4e pries Vrijkaart Pronkzitting                           
 Lotnr 291 Naam: Geurts 
EXTRA PRIES
Waardebon t.w.v. € 40,-   
 Lotnr.314 Naam: van Bree
Uitlag is ook na te lezen op:
 www.dekeieschieters.nl



5

Geslaagde oliebollenactie!

De 53e oliebollenactie van het J.O.C. is weer voor-
bij en we kunnen terugkijken op een geslaagde 
actie voor onze stichting en de inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen.

Door de inzet van de vele vrijwilligers en het grote 
aantal bestellingen die de inwoners van beide 
dorpen wederom bij ons geplaatst hebben moes-
ten wij deze keer ruim 7000 oliebollen bakken en 
bezorgen. 
Door dit aantal is deze actie voor het J.O.C. ook 
deze keer weer een financieel succes geworden. 
De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van
de bij het J.O.C. aangesloten clubs, dus voor de 
jeugd en jongeren van Vierlingsbeek en Groeningen. 
Indien er ondanks onze goede zorg voor de kwali-
teit iemand om wat voor reden dan ook niet tevre-
den is over de geleverde oliebollen kunt u contact 
opnemen met Hans Hendriks (tel. 631802); we zul-
len dan gezamenlijk tot een oplossing van de klacht 
proberen te komen. 
 
Daarnaast wil het J.O.C.-bestuur haar dank uitspre-
ken aan de volgende personen/ondernemingen die 
een bijdrage hebben geleverd aan deze actie:

• Johan van den Boogaard (loods)
• Bakkerij Degen Overloon
• PLUS Verbeeten Vierlingsbeek 
• Mar-Oil Vierlingsbeek
• Cafetaria ’t Zwaantje Vierlingsbeek
• Boomkwekerij de Schans Groeningen
• Alle vrijwilligers van binnen en buiten het J.O.C. 

Het bestuur van het J.O.C.

Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:   
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
             donderdag van 10.45 - 11.45 uur 
                  Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag: van   9.15 - 10.15 uur 
 en van 10.30 – 11.30 uur        
 Info 631232
Kienen om de 14 dagen in het Joffershof:  
 vrijdag: 13.45 uur                  
  Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof: 
 1e zondag van de maand om 14.00 uur
 Info 632028

Met passie en een 
mooie mogelijkheid 
van CZ naar Lourdes

De zorgverzekeraar CZ geeft ook dit jaar weer de 
mogelijkheid om met € 600,- korting naar Lourdes 
te kunnen gaan. Alle mensen die CZ verzekerd zijn 
en een medisch verleden hebben kunnen nu in 
aanmerking komen om mee te gaan  met Lourdes-
groep Maas en Peel voor maar € 230,-.
Lourdesgroep Maas en Peel verzorgt in 2017 weer  
bus- en vliegreizen.
17 t/m 25 mei  met de bus naar Lourdes  en van  
19 t/m  24 mei  en van 2 t/m 7 september met het 
vliegtuig. 

De reis met deze grote korting kan alleen aange-
vraagd worden via Lourdesgroep Maas en Peel, 
en niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar CZ. Dit 
jaar heeft CZ bepaalt dat er 450 mensen door heel 
Nederland, van deze korting gebruik mogen maken, 
dus wees er snel bij.
Een reis naar Lourdes bevat vele invullingen die 
niet verplicht zijn, maar die de reis wel erg divers 
en niet alleen religieus maakt. De reis is geschikt 
voor jong en oud, ziek en gezond. Lourdesgroep 
Maas en Peel reist onder de vlag van de O.L.B.  
(Organisatie Limburgse bedevaart) en wordt me-
disch begeleid, dat willen zeggen dat er vanuit Ne-
derland artsen en verpleegkundigen met ons mee 
gaan.

Natuurlijk presenteren wij onze reizen op zondag 
22 januari bij het Pelgrimshuis in Smakt, deze in-
formatie middag begint om 14.30 uur. Op deze 
middag hebben we een PowerPoint presentatie en 
film materiaal om U een impressie te geven hoe 
zo’n week eruit ziet

U hoeft zich hiervoor niet aan te melden en bent 
altijd welkom om te luisteren wat de reis naar 
Lourdes inhoudt, meer dan alleen een reis, een 
reis met inhoud, een reis met meerwaarden.
Op deze informatiemiddag zijn meerdere reisleid-
sters aanwezig om al uw vragen te kunnen beant-
woorden, want het is logisch dat U denkt voor dit 
geld naar Lourdes, en dan ook nog geheel ver-
zorgd … JA het is echt mogelijk !!!

Kunt U niet naar deze middag komen, maar hebt 
U wel interesse of vragen, Neem contact op met 
Cristien Goumans 0478 636676 of 06 23532814.
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In 2017 nog méér Toffels bij Beek an Tôffel!  
Acht hobby-koks hebben zich inmiddels aangesloten bij 
Beek an Tôffel. Zij bereiden en serveren ook in 2017 in 
hun eigen huis een maaltijd voor dorpsgenoten.      

Hoe is Beek an Tôffel ontstaan? 
Toen in 2011 een doorstart werd gemaakt met 
Bibliobeek zijn er diverse ideeën uitgewerkt om de 
leefbaarheid in het dorp en de exploitatie van de bieb te 
versterken.  Een van die activiteiten was Gêf ut dûr; een 
talentenprogramma waarbij dorpsgenoten hun talenten 
inzetten voor het dorp. De afgelopen jaren  werden via 
Gêf ut dûr workshops en activiteiten georganiseerd op 
het gebied van; social media, bloemschikken, hout 
bewerken, opruimen, zelfcoaching, wandelen, Nia 
dansen, hardlopen, bootcamp, djembé, wijnproeverij en 
Beek an Tôffel.  
Beek an Tôffel is een blijvend succes gebleken en het 
concept groeit nog steeds. 

Wat is Beek an Tôffel? 
Hobbykoks uit Vierlingsbeek en Groeningen bereiden en 
serveren enkele keren per jaar een maaltijd in hun eigen 
huis. De ene kok heeft ruimte voor b.v. 10 gasten en de 
andere kok wil maximaal 4 gasten ontvangen. 
Iedere kok heeft een eigen talent, maakt een eigen 
dinersamenstelling en creëert zijn/haar eigen sfeer. 
Gasten geven zich via www.vierlingsbeek-groeningen.nl  
op voor een bepaalde datum en krijgen enkele dagen 
vooraf te horen bij welke kok zij zijn ingedeeld. Tot op 
het laatste moment blijft het een verrassing met welke 
gasten je nog meer aan tafel zit. (in principe zit je in 
ieder geval aan tafel met diegene waarmee je jezelf 
aanmeldt). We proberen verder zoveel als mogelijk de 
gasten te mengen zodat je iedere keer weer met een 
ander gezelschap aan tafel zit.  

Koningsmaal 
Op 28 april 2017 bereiden de koks samen een uniek 
koningsmaal. Dit koningsmaal wordt voor ongeveer 30 
gasten op een unieke locatie geserveerd.  

Koningsmaal 2016  
Locatie: museum van postzegel tot tank 

Wie zijn onze koks? 
Onze koks zijn: Stephan Winkelmolen, Jacq Bus, Riet 
Verstegen-Verbeeten, Han Morsink, Maarten Berbers, 
Esther Bunen, Maike Ebben/Tonny Thijssen en Jan van 
Bergen. 

Data en aanmelden voor Beek an Tôffel in 2017 
Data voor 2017 zijn: 
11 februari 2017 
28 april 2017 (de koks koken gezamenlijk een 
koningsmaal) 
1 juli 2017 
4 november 2017 
Anderhalve maand voorafgaand aan de betreffende 
datum kun je jezelf aanmelden en een ticket kopen voor 
Beek an Tôffel via de webwinkel van 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl 
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Gêf ut dûr workshops en activiteiten georganiseerd op 
het gebied van; social media, bloemschikken, hout 
bewerken, opruimen, zelfcoaching, wandelen, Nia 
dansen, hardlopen, bootcamp, djembé, wijnproeverij en 
Beek an Tôffel.  
Beek an Tôffel is een blijvend succes gebleken en het 
concept groeit nog steeds. 

Wat is Beek an Tôffel? 
Hobbykoks uit Vierlingsbeek en Groeningen bereiden en 
serveren enkele keren per jaar een maaltijd in hun eigen 
huis. De ene kok heeft ruimte voor b.v. 10 gasten en de 
andere kok wil maximaal 4 gasten ontvangen. 
Iedere kok heeft een eigen talent, maakt een eigen 
dinersamenstelling en creëert zijn/haar eigen sfeer. 
Gasten geven zich via www.vierlingsbeek-groeningen.nl  
op voor een bepaalde datum en krijgen enkele dagen 
vooraf te horen bij welke kok zij zijn ingedeeld. Tot op 
het laatste moment blijft het een verrassing met welke 
gasten je nog meer aan tafel zit. (in principe zit je in 
ieder geval aan tafel met diegene waarmee je jezelf 
aanmeldt). We proberen verder zoveel als mogelijk de 
gasten te mengen zodat je iedere keer weer met een 
ander gezelschap aan tafel zit.  

Koningsmaal 
Op 28 april 2017 bereiden de koks samen een uniek 
koningsmaal. Dit koningsmaal wordt voor ongeveer 30 
gasten op een unieke locatie geserveerd.  

Koningsmaal 2016  
Locatie: museum van postzegel tot tank 

Wie zijn onze koks? 
Onze koks zijn: Stephan Winkelmolen, Jacq Bus, Riet 
Verstegen-Verbeeten, Han Morsink, Maarten Berbers, 
Esther Bunen, Maike Ebben/Tonny Thijssen en Jan van 
Bergen. 

Data en aanmelden voor Beek an Tôffel in 2017 
Data voor 2017 zijn: 
11 februari 2017 
28 april 2017 (de koks koken gezamenlijk een 
koningsmaal) 
1 juli 2017 
4 november 2017 
Anderhalve maand voorafgaand aan de betreffende 
datum kun je jezelf aanmelden en een ticket kopen voor 
Beek an Tôffel via de webwinkel van 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl 

Kei goed Gemutste Békse 
Talentenjacht.

In plaats van de Jeugd pronkzitting, is er op 
12 februari een heuse Békse talentenjacht voor alle 
kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen vanaf 
groep 3 t/m 8. Kun je dansen, playbacken, muziek 
maken, live zingen, goochelen, turnen, ballet of 
misschien is er nog wel iets anders, dat we niet 
genoemd hebben, waar jij goed in bent. Doe dan 
mee aan deze talentenjacht, geef je op via 
jeugd@dekeieschieters.nl of via het opgaveformu-

lier dat je kunt inleveren op:  Achter de heuf 1, 
Luciastraat 21

De prijzen zullen vallen in 3 verschillende catego-
rieën n.l. groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Een 
vakkundige jury beoordeelt de optredens. Er zal uit 
de winnaars van iedere groep, 1 algemene winnaar
worden uitgeroepen. Deze mag aan de grote pronk-
zitting mee doen. Dus jongens en meisjes ga aan 
het oefenen. En wie weet word jij dan wel de win-
naar van de enige echte Békse Keie Talentenjacht 
2017.
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Carnavalsvereniging “de Keieschieters”  

Vierlingsbeek – Groeningen 
www.dekeieschieters.nl 

 

TALENTENJACHT 2017 
 

Het carnavals seizoen is begonnen. Er is weer een nieuwe jeugdraad en 
in ons jubileumjaar hebben we als thema: 

 

" AL 55 JAOR KEI GOED GEMUTST" 
 

Zondag 12 februari 2017 mogen jullie als jeugdige artiesten weer voor een onvergetelijke, 
spectaculaire talentenjacht in de zaal van “Concordia” gaan zorgen.  

Heel veel ouders, opa´s, oma´s, andere familie en 
bekenden zullen weer versteld staan van jullie optredens.  

Overleg met je vrienden, vriendinnen, klasgenoten en 
 DOE MEE. Geef je op! 

 
Je mag natuurlijk ook solo of meerdere keren optreden. Begin snel te bedenken wat je gaat doen. 

Laat je talenten zien. Start op tijd met goed oefenen en het maken van een decor. 
 

De winnaars van de talentenjacht krijgen de wisselbeker en mogen optreden op de “grote 
carnavalszitting”. 

 
Jongens en meisjes vanaf groep 3 tot en met groep 8  kunnen zich 

Tot 30 januari 2017 opgeven bij: 
Luciastraat 21 Vierlingsbeek 

Achter de heuf 1 Vierlingsbeek 
Heb je vragen mail ons even: jeugd@dekeieschieters.nl 

Je krijgt ruim op tijd bericht van ons wat je verder allemaal moet weten. 
 

" Al 55 jaor kei goed gemutst" 
 

Artiestennaam(Groep): ______________________________________ 
eigen buutmars mogelijk 

Naam Deelnemer(s): _________________________ (evt. achterzijde) 
Contactpersoon: _____________________________                                          

Tel: ____________ 
Adres: _____________________________                                                                  

groep 3/4/5/6/7/8  
Wie/ Wat ga je doen: ________________________________________ 

Welk nummer: ______________________________________________ 
Mailadres: ______________________________________ 
duidelijk schrijven en in blokletters (denk aan hoofdletters) 
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Köpkesmert nieuwe stijl

Maandag 23 januari 2017 is het zoals ieder jaar Köpkesmert in Groeningen. Vorig jaar is er met succes voor 
een nieuwe opzet gekozen.

Nu krijgen meer mensen de gelegenheid om deze traditie en gezellige avond te bezoeken.

In de kapel is om 16.00 uur een viering waarbij de dag wordt geopend. Deze viering is toegankelijk voor 
iedereen die daar behoefte toe voelt, u bent van harte welkom. 

Na de viering is er bij de Zandpoort gelegenheid om de inwendige mens te versterken. Er wordt voldoende 
aangeboden in de vorm van een buffet. 

De nieuwe ruper Erwin Vousten heeft vorig jaar de Kop overgenomen van Frans Kusters en wij wensen hem 
veel succes in zijn nieuwe functie.

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 vleespakket te 
winnen is. 

Rond 22.00 uur zal het programma afgelopen zijn en worden de vleespakketten verdeeld onder de win-
naars.

Het varken waarop geboden wordt is groot geworden op Groeningse grond en diverse Groeningse mensen 
hebben meegeholpen om te zorgen dat het beestje goed gevoed werd en gezond kon opgroeien.

Dit jaar is een nieuwe stichting opgericht: St Antonius en St Nicolaas kapel. Deze stichting heeft een eigen 
rekening zodat zij de financiën zelf beheren 

Tot maandag 23 januari 

Naam  ...................................................................................................................... pers  ..........................................................................................................  

Wil graag gebruik maken van het stamppot buffet op 23 januari.
Graag opgave via dit briefje bij Anita Theunissen of 0613371623

✁

Van Gemert Installatiegroep viert 
vijftigjarig jubileum

Totaalinstallateur Van Gemert Installatiegroep be-
staat in januari 2017 maar liefst 50 jaar. 

Elke dag is Van Gemert Installatiegroep bezig met 
het leveren van een bijdrage aan de samenleving 
en een beter milieu. Zo sponsoren ze lokale ver-
enigingen, kopen waar mogelijk lokaal in en wek-
ken hun eigen energie op door de zonnepanelen 
op het pand in Overloon. Ter gelegenheid van het 
50-jarige bestaan willen ze toch nog graag iets ex-
tra’s doen. Daarom zal in 2017 per verkocht zon-
nepaneel een bedrag worden gedoneerd aan een 
lokaal goed doel.  
Welk maatschappelijk goed doel uit de regio steun 
gaat ontvangen, is nog niet bekend: de maanden 
januari en februari staan in het teken van deze 
zoektocht. Heeft u een goed idee? 

Op www.vangemertbv.nl staat vermeld hoe ieder-
een suggesties kan insturen. 

Op voorgrond directeur Martijn van Gemert. 
Op achtergrond oprichter Jo van Gemert met zijn 
vrouw Nelly. 



10

Allereerst wenst het bestuur iedereen een gelukkig 
en gezond 2017. We hebben de feestdagen weer 
achter de rug en we zijn al weer druk bezig met 
het nieuwe verenigingsjaar. De nieuwe kalender is 
weer af en staat weer vol met allerlei activiteiten. 
Woensdag 25 januari hebben we onze jaarlijkse 
ledenvergadering met onder andere: het jaarver-
slag van 2016, het financiële jaarverslag 2016 en 
natuurlijk de presentatie van het programma van 
2017. Je kunt je dan ook meteen opgeven voor 
de activiteiten tot aan de zomervakantie. Verder 
zullen we alle jubilarissen in het zonnetje zetten. 
Kortom we maken er een gezellige avond van. De 
vergadering begint om 19:30 en zal plaatsvinden 
bij Zaal de Wildeman.

Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek nieuws

Nieuws van de gebeurtenissen in de Laurenti-
uskerk Vierlingsbeek in december jl 
➢  Op 17 december is de kerststal door de kerst-

stalwerkgroep in de kerk opgebouwd. De kerst-
bomen zijn gesponsord door Gebr. Jansen 
Grotestraat Vierlingsbeek, waarvoor dank.

➢  1e en 2e kerstdag was de kerk geopend van 
11:00 tot 16:00 uur. Totaal hebben ruim 400 
mensen een bezoek gebracht aan de kerk en 
kerststal. Daarbij hebben ook nog 3 kleuter-
klassen van de basisschool de kerststal be-
zocht. Hierbij werd uitgebreid stilgestaan bij het 
verhaal rondom de geboorte van Jezus. Het 
maakte veel indruk bij de kinderen waarbij de 
juffrouw diverse vragen kon beantwoorden aan 
de hand van de mooie beelden in de kerststal. 

➢  Dit is best een behoorlijk aantal.  Iedereen was 
vol lof over het initiatief en wat opgebouwd is. 
Enkele spontane reacties die op een board ge-
schreven waren:  ”Mooie kerststal”,  ”goede 
sfeer” , ”goed dat jullie dit doen”,  “hou vol!”,  
“prachtig dat dit nog kan, ondanks dat kerk ge-
sloten is”.

➢  Het is in ieder geval een mooie en verdiende 
opsteker voor de kerststalwerkgroep en voor 
Stichting Laurentius Vierlingsbeek.

➢  Hoe het komend jaar er uit zal zien weet de 
stichting ook niet. Zoals u inmiddels weet heeft 
het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk 
te Sint Anthonis  negatief gereageerd op het 
zgn PLAN VAN AANPAK. De stichting heeft 
middels een schrijven richting het parochie-
bestuur haar verbazing en teleurstelling geuit.  
Hierbij is vooral het ontbreken van vertrouwen 
in de gemeenschap Vierlingsbeek-Groeningen 
bij het parochiebestuur onderstreept. De stich-
ting roept het parochiebestuur op om kansen 
te zien en mogelijkheden te benutten om het 
kerkgebouw en al wat daar bij hoort, opnieuw 
en op breder terrein dienstbaar te laten zijn aan 
de gemeenschap. Op dit moment wacht de 
stichting op antwoord van het bestuur. 

➢  Alle stukken zoals PLAN VAN AANPAK en bijla-
gen als ook briefwisselingen zijn te lezen op de 
site www.vierlingsbeek-groeningen.nl/vereni-
gingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

Zo gauw er weer nieuws is brengen wij u hiervan 
op de hoogte.
Bestuur Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Joop Verbeeten - Rene Schaeffers - 
Sjaak Verstegen 

Let op! Afvalkalender 2017 valt 
eind januari op de mat

Uw huidige Afvalkalender loopt nog door tot en 
met januari 2017. Andere jaren ontvingen alle 
huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel de 
nieuwe Afvalkalender aan het einde van het jaar 
op de deurmat. Dit jaar loopt de kalender dus door 
tot 1 februari 2017. 

Eind januari ontvangt u een nieuwe Afvalkalender. 
Gooi uw kalender aan het einde van dit jaar niet bij 
het oud papier, maar bewaar deze nog een maand 
langer.

Samen werken aan 
100% afvalscheiding in 2030
Om dit doel te halen, voeren we een aantal veran-
deringen door. Vanaf 1 februari 2017 komen we 
iedere week het gft-afval bij u ophalen. Dat voor-
komt een hoop nare luchtjes! Want juist dat afval 
dat voor die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten 
en ander keukenafval (theezakjes, schillen, koffie-
drab) hoort in die gft-container. Plastic verpakking-
safval, blik en drankkartons blijven we 1 keer per 
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2 weken inzamelen. Restafval in de blauwe tarief-
zak halen we 1 keer per 4 weken aan huis op. U 
heeft over alle wijzigingen een brief ontvangen. Die 
informatie vindt u ook op www.afvalaanbieden.nl.  

Digitale afvalkalender
U kunt alle informatie over de inzameling van 
huishoudelijk afval en de afvalkalender vinden op 
www.afvalaanbieden.nl en in de AfvalApp van het 
Land van Cuijk en Boekel. Uw persoonlijke afval-
kalender kunt u downloaden op de website door 
uw postcode en huisnummer in te voeren. Met de 
AfvalApp heeft u op uw smartphone of tablet altijd 
actuele informatie over de afvalinzameling bij de 
hand. U kunt zelf instellen dat u een melding krijgt 
op uw telefoon de avond voorafgaand of ochtend 
van de inzamelingdag welk afval u aan de straat 
moet zetten. De App is gratis te downloaden en te 
vinden in de AppStore of Google Play Store onder 
DeAfvalApp. 

Voor meer informatie
Bekijk onze website:  www.afvalaanbieden.nl
Download onze AfvalApp:  www.deafvalapp.nl 
Stuur ons een e-mail:  info@afvalaanbieden.nl 
Volg ons op Twitter:  @BCA_LvCB
Bel onze Afvalinfolijn:  (0485) 338 352

Gft-afval hele jaar door iedere week

Plastic verpakkingsafval, blik en drank-
kartons 1 keer per 2 weken

Restafval 1 keer per 4 weken

De inzameling kan voor u op een 
andere dag en/of een andere tijd zijn 
dan u gewend was.
Bovendien kan het zo zijn dat bijvoor-
beeld uw gft-container 's ochtends al 
geleegd is en dat uw blauwe tariefzak 
een paar uur later wordt opgehaald.

Berichten uit het veld

Na een paar jaar van graven, ploegen en herin-
richten is het plan “Herinrichting Molenbeek” 
voltooid. Het resultaat is een mooie meanderende 
beek met verschillende oevertypes en begroeiing.
In dat kader werd mij gevraagd of ik niet wilde 
kijken wat het effect van al die herstelwerkzaam-
heden op de vogelbevolking is. Nou dat wilde ik 
wel! Het was de bedoeling om het gehele traject 
vanaf de duiker onder de spoorlijn in de Smakt 
tot aan de monding in de Maas te onderzoeken. 
Welnu, zo gevraagd zo gedaan. Een paar stevige 
wandelschoenen aangetrokken en op pad. Meteen 
al bij de spoorlijn in de Smakt was het raak. Een 

Aalscholver zat in de winterzon in een boom zijn 
vleugels te drogen nadat hij een maaltje vis gevan-
gen had. Ze hebben geen vet in hun verenpak 
zoals andere watervogels, zodat ze na elke duik 
met gespreide vleugels in de zon moeten drogen. 
Ze worden nat tot op hun vel.

Aalscholver drogend

Deze “beroepsvisser” onder de watervogels komt 
niet zo snel op ondiepe beken, dus dat was een 
mooie start van mijn tocht.
Even verderop, nabij Holthees, zaten en lagen een 
flink aantal Wilde Eenden langs de oever van de 
beek en in de weilanden. Daar tussendoor liepen 
zenuwachtig een groep waterhoentjes. Naarstig 
op zoek naar voedsel. Hun staartjes wipten op en 
neer en lieten zo hun kenmerkende witte ondersta-
art zien. Hun rode voorhoofden doken telkens in 
het gras op zoek naar insecten.
In het drassige weiland zochten ook een paar Nijl-
ganzen naar voedsel. De donkerbruine vlek rond 
hun ogen viel meteen op tegen de achtergrond 
van de lichte kop.

Nijlganzen

Oorspronkelijk komt de Nijlgans uit Egypte en dan 
vooral uit het gebied langs de Nijl. Zijn naam 
verraadt het al. Voor de oude Egyptenaren was dit 
een heilige vogel die daarom ook op verschillende 
oude muurschilderingen in Egypte te vinden is. 
De Nijlganzen die je hier nu ziet, zijn allemaal 
afstammelingen van in Nederland gehouden en 
ontsnapte vogels.
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Tussen de Nijlganzen zag ik iets grijsblauws staan; 
een Blauwe Reiger. Hij leek een beetje dromerig 
voor zich uit te staren, maar in werkelijkheid was 
hij heel alert op mollenjacht. 
Links en rechts van mij in de wilgen waren Kool-
mezen en Pimpelmezen druk op zoek naar voed-
sel. Het is winter nu en ze hebben de weinige uren 
daglicht hard nodig om hun kostje bij elkaar te 
scharrelen. Bij de spoorwegovergang in Holthees 
stak ik de weg over en volgende de oever van de 
beek langs de spoorlijn. Het gebied waar de beek 
hier doorheen kronkelt is laag, drassig en begroeid 
met biezen. In de tuinen achter de huizen in 
Holthees zochten Huismussen en Vinken naar 
voedsel en op de daken zaten enkele Spreeuwen, 
die er in de winter mooi gespikkeld uitzien. Een 
groepje Kauwen vloog buitelend tussen de huizen 
door en in een kale boom zaten een paartje Turkse 
Tortels op de lente te wachten. In het weiland vlak-
bij de kapel lagen twee Knobbelzwanen te genie-
ten in de winterzon. Het was een paartje. Heel 
trouw blijven ze ook ‘s winters bij elkaar. Ook hier 
weer graasden een aantal Nijlganzen.
Uit de Elzen links van mij vloog met een harde 
schreeuw een Gaai weg. Voorheen heette de vogel 
Vlaamse Gaai. Waarom is onduidelijk want hij komt
niet alleen in Vlaanderen voor, maar in een groot 
deel van Europa. Misschien omdat hij in het frans 
Gai Flammant heet, maar dit verwijst naar zijn 
felgekleurde verenkleed. 

Gaai

Zijn wetenschappelijke naam is Garrulus glanda-
rius, wat zoveel betekend als schreeuwerige eikel-
zoeker. Nou die naam past perfect bij hem. Hij is 
ook een goed imitator. Mij heeft hij ook wel eens 
op het verkeerde been gezet met zijn bijna per-
fecte imitatie van de roep van een Buizerd.
Over de Buizerd gesproken; vanaf mijn startpunt 
bij de kruising van spoor en beek tot aan de kapel 
in Holthees had ik inmiddels al twee Buizerden 
gezien. Prachtige donkere exemplaren met felgele 
poten en snavels. Ook zij speurden naar muizen 
en mollen vanaf hun uitkijkpost op een weipaaltje.
In de volgende aflevering vervolg ik mijn tocht.

Ton van den Berg

Beoogde locatie speeltuin bekend

Donderdag 15 december heeft het bestuur van de 
Stichting Recreatie en Meer de buurtbewoners van 
de beoogde locatie geïnformeerd over de plannen 
omtrent de toekomstige speeltuin. De plannen wer-
den kritisch beoordeeld maar positief ontvangen 
en na veel input van de buurt zelf zijn ook de buurt-
bewoners geënthousiasmeerd. Fijn om te zien dat 
ook hier draagvlak is, de eerste vrijwilliger heeft 
zich al gemeld vanuit de buurt! De buurt had de 
primeur! Maar dan nu toch eindelijk de beoogde 
locatie naar buiten brengen voor de vele geïnte-
resseerden die de ontwikkeling van de speeltuin 
op de voet volgen. Dit blijkt wel uit het feit dat de 
Facebookpagina van de speeltuin inmiddels al 
meer dan 1000  volgers heeft. Vlak nabij de afrit 
van de A73 ligt een mooi groot braak stuk grond 
tussen de aspergevelden en het restaurant de 
OverBeek verscholen. Dit perceel van 1,2 ha biedt 
volop mogelijkheden voor de realisatie van de 
speeltuin, een avonturenbos, kinderboerderij en 
een plek waar in een later stadium werkgelegen-
heid gecreëerd kan worden voor mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. 
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De Gemeente Boxmeer heeft de beoogde loca-
tie positief en enthousiast ontvangen en is deze 
week gestart met de uitvoering van de quickscan. 
Na groen licht van de gemeente hoopt de stich-
ting in het nieuwe jaar zo snel mogelijk van start te 
gaan met de sponsor gesprekken om de benodig-
de financiële middelen bij elkaar te krijgen om de 
speeltuin nog in 2017 te realiseren. Daarnaast kan 
Twan Bierens van W&B Consultants dan einde-
lijk van start met de subsidie- en fondsenaanvraag 
omdat dit tot zover nog niet mogelijk was zonder 
beoogde locatie.
Kortom, zeer positief nieuws dus om het jaar mee 
in te luiden. 

Golden Earring hoofdact 
Vierlingsbeek Open Air 2017
 
Vierlingsbeek Open Air zal plaats vinden op 9 sep-
tember 2017. Na de eerdere edities met Rowwen 
Hèze (2015) en Guus Meeuwis (2016) is de orga-
nisatie er in geslaagd een zeer waardige opvolger 
te contracteren voor het evenement. Golden Ear-
ring, Nederlands oudste nog bestaande rockband 
en een van de langst bestaande bands ter wereld, 
is internationaal bekend met hits als Radar Love, 
Twilight Zone en When the Lady Smiles, en hun al-
bums Moontan en Cut.
 
Vierlingsbeek Open Air keert niet alleen terug met 
een grote hoofdact maar keert ook terug naar het 
plein in het dorp. De vorige editie werd, vanwege 
de datum later in het jaar, gekozen voor een grote 
feesttent en daardoor moest er uitgeweken wor-
den naar Sportpark Soetendaal. De 2017 editie 
keert zoals de naam luidt terug in de open air en 
terug naar het Vrijthofplein.
 
De organisatie heeft echter nog meer verrassingen 
voor de aankomende editie. Aanvankelijk werd 
Vierlingsbeek Open Air opgezet als een eendaags 
evenement. Voor deze derde editie hebben zij de 
alom bekende band De Schintaler bijna weten te 
strikken. Enkele bandleden van De Schintaler zit-

ten in het orkest van André Rieu die nog concerten 
moet inhalen in Engeland. We wachten dus nog in 
spanning af op een akkoord van het management 
voor deze vrijdag.
 
Wat wel al zeker is dat de lokale Jackson’s Cage 
en Slagwerkgroep Vortum-Mullem een optreden 
zullen verzorgen op 9 september. Deze line-up 
voor zaterdag is ook nog niet compleet. Op termijn 
zullen hier één of meerdere artiesten/bands van 
landelijke bekendheid aan toegevoegd worden om 
zo weer een volwaardig programma neer te zetten 
voor de 2017 editie.
 
De kaartverkoop voor dit evenement zal van start 
gaan op woensdag 1 februari 2017. Naast de re-
guliere verkoop zijn er ook Young & Happy tickets 
te koop. Deze tickets zijn speciaal voor iedereen 
die op 9 september 2017 jonger is dan 18 jaar. 
Met het tonen van het toegangsbewijs en identi-
teitskaart krijgen zij korting op de reguliere entree-
prijs  en er komt een speciale ingang voor hen tot 
het evenement.
 
Voor de allerlaatste informatie met betrekking tot 
tickets, line-up en overige festival informatie kunt 
u vinden op onze website www.vierlingsbeekope-
nair.nl  en ook op de Facebook pagina van 
Vierlingsbeek Open Air. 
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zaterdag 21 januari > concert > BEUK-
FEEST: DISQUIET + RISING CONFLICT 
+ PROCREATION
De jubileum editie van oktober was weer een fijn 
(Beuk)feestje, maar het is nog lang niet genoeg 
geweest.  En dus gaan we vrolijk verder met drie 
moddervette bands: Disquiet, Rising Conflict en 
Procreation!

Het feest begint met de mannen van Procreation. 
Dit kwartet speelt een mix van death metal met in-
vloeden uit de black en thrash metal. Begonnen 
als side-project en uitgegroeid tot een volwaardige 
band, kwam in 2014 het debuutalbum Ghostwood 
ui,t welke negen tracks herbergt die naar eigen 
zeggen “veel variatie kennen maar wel één geheel 
vormen”. Vuige en over het algemeen snelle death 

Meer geboortes in
Maasziekenhuis Pantein

In Maasziekenhuis Pantein zijn afgelopen jaar 
1161 baby’s geboren. Vorig jaar waren dat er 
1083. Gemiddeld worden er drie kinderen per dag 
geboren. Bij de verdeling naar geslacht wonnen de 
jongens het net van de meisjes, respectievelijk 487 
en 464.

Laatste en eerste
Bij de jaarwisseling in het Maasziekenhuis werd 
het jaar 2016 uitgeluid met de geboorte op zater-
dag 31 december van Raniyah el Baktit. Zij is de 
eerste baby voor Sandra Kuenen en Abdelhak el 
Baktit uit Cuijk.
Het nieuwe geboortejaar werd op 1 januari inge-
luid door de Limburger Finn van Dijk uit Bergen. 
Ook voor zijn ouders Miranda Schwertz en Jelmer 
van Dijk is dit het eerste kindje. 

Populaire namen
Populaire jongensnamen in 2016 waren Daan (9 
keer), direct gevolgd door Finn (7) en Lucas (6). 
Roos en Tess (beide 8 keer) zijn voor de meisjes 
de meest populaire namen. Op de derde plaats 
komt Sofie/Sophie (7).

Regiosamenwerking verkort 
wachttijd ooroperaties

Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein werken 
sinds kort intensief samen om ooroperaties snel-
ler uit te voeren. De laatste tijd is het aantal pati-
enten in het Radboudumc toegenomen waardoor 
de wachttijd langer is geworden. Het ziekenhuis 
heeft om die reden besloten om extra operatieda-
gen te organiseren in het Maasziekenhuis. Dankzij 
een goede samenwerking tussen de KNO artsen 
van Radboudumc en de KNO artsen van Maaszie-
kenhuis kan de wachttijd sterk verkort worden en 
zijn patiënten sneller geholpen. De eerste opera-
ties zijn vorige week gestart en worden uitgevoerd 
door KNO-artsen van het Radboudumc. Het voor- 
en natraject wordt uitgevoerd door KNO artsen 

van Maasziekenhuis Pantein. De Raden van Be-
stuur van beide ziekenhuizen zijn trots op het feit 
dat de regiosamenwerking eraan bijdraagt dat de 
ziekenhuiscapaciteit optimaal benut wordt en dat 
samenwerking tussen artsen zo goed verloopt. Dit 
draagt bij aan goede patiëntenzorg in de regio en 
kortere wachttijden. 
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 
 
 
 
 

Vanaf januari 2017 is Alles bijeen vijf 
dagen per week open en bieden wij 
iedere dag, naast de gebruikelijke 

lunch met soep en brood, een 
warme maaltijd, tegen een geringe 

bijdrage, aan. 
U bent van harte welkom! 

 

metal belegd met een zalige laag melodie.

De stijl van Rising Conflict is het beste te omschrij-
ven als een mix van Whitechapel, Six Feet Under 
en Ocean. Oftewel deathcore. Halverwege 2016 is 
de EP Destructive Culture uitgebracht. De kritische 
teksten gaan over de huidige staat van de wereld 
en hoe wij daar op een negatieve manier aan bij-
dragen. Het motto van Rising Conflict is niet voor 
niets Defend Animals, Protect Earth!

De roots van Disquiet liggen in de thrash metal. 
Het uitkomen van het debuutalbum Scars Of Un-
dying Grief  werd bijzonder goed ontvangen en de 
heren stonden op grote festivals als Wacken Open 
Air (2012) en Dong Open Air (2014). De melodieu-
ze thrash is beïnvloed door de Bay Area-stijl van 
Testament, de melodeath van Arch Enemy en mo-
derne metalcore. Na een bezettingswisseling is 
afgelopen jaar de tweede langspeler The Condem-
nation uitgebracht. Disquiet laat Gryphus op z’n 
grondvesten schudden!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

donderdag 9 februari > BEGIJN LE 
BLEU > MET MIJ GAAT ALLES GOED
Volgens de Westerse maatschappij zijn er maar 
drie woorden die er toe doen in deze wereld: pluk 
de dag. Al het andere is bagage. Hoe de Vlaamse 
Begijn Le Bleu er toch telkens in slaagt het leven 
moeilijker te maken dan het is, laat hij zien in Met 
Mij Gaat Alles Goed. Omdat u graag lacht om lo-
sers, maar ook omdat u zichzelf er stiekem in her-
kent, is dit echt een voorstelling voor u!

Begijn Le Bleu is onder meer bekend van het 
Vlaamse tv-programma Foute Vrienden, dat en-
thousiast werd opgepikt door DWDD. Zijn auditie 
voor het dansprogramma So You Think You Can 
Dance werd een hit op YouTube. In 2005 won hij 
de jury- en publieksprijs van Cameretten in Rotter-
dam. Sindsdien is Begijn een graag geziene gast 
in Gryphus waar hij met ál zijn voorstellingen op de 
planken stond.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
• De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
• De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame: 23 t/m 28 januari
 ●  Appel speciaal vlaai € 10,35
 ●  Rozijnenbrood klein € 1,95
 ● Tarwebrood € 1,85

Reclame: 30 januari t/m 4 februari
 ●  Appelvlaai € 7,25
 ●  Waldkornbrood € 2,30 

 ●  Appeljesbrood € 2,00

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl



17

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

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

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

TE KOOP in Vierlingsbeek:

Catharina de Berthoutstraat 12
Ruime 2-onder-1-kap met aanbouw op 
perceel van 270 m2 .
€ 229.500,- k.k. 
voor interesse of bezichtiging bel: 
06-51272633. 
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus
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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

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

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Bandenhandel Groeningen 

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

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

Boukje Weel

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

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

 

 

                     
       
                     ontspanning 
                                                                   dansen 

                                                                      genieten 

                                                               vrij zijn 

  Joffershof Vierlingsbeek             iedere maandagavond 

       www.movewise.nl    06 10235305 

                                                              

                 


