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32e jaargang no. 2              2 februari 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

7 februari 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Liedjesaovend 2017  
 “Al 55 jaor kei goed gemutst!

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek organiseerde 
afgelopen zaterdag 28 januari voor de 34ste  keer 
de liedjesavond “Ôjjem van Ège Bôjjem”. Met het 
thema “Al 55 jaor kei goed gemutst!”. Het was 
weer een zeer gezellige avond voor heel  
carnavalesk Bèèk en Gruuninge.

In een ontstuimige en spannende race is de GFT 
(Gruunings Feest Team) met hun nummer  
“Miene Muts” de winnaar geworden. 
Op de 2e en 3e plaats volgenden Wej Vier met het 
nummer “Ojojojo” en de groep 112 (brandweer) 
met het nummer “Miene Pruuk”.

De juryprijs, bestaande uit de Cuups Cup, ging 
ook naar GFT.

Verdere genomineerden voor de juryprijs waren 
Wej Vier, DeBekse Basterds en 112.

Goud van Oud
Naast het deelnemersveld traden ook dit jaar weer 
“Goud van Oud”-artiesten op. Een goed 
ontvangen aanvulling waarbij een ieder zichtbaar 
genoot, dit jaar sloten we de avond  af met het 
liedje “Boemele” van de Nilco’s uit 1985. 

CD
Met veel zorg en aandacht is er wederom een CD 
tot stand gekomen. Mocht u deze als nog willen 
bemachtigen dan is deze verkrijgbaar bij de 
servicebalie van de PLUS tegen contante 
betaling met een volle Plus-spaarkaart. De tekst 
van de liedjes kunt u terugvinden op de site www.
zev.zingt.nl

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek mag 
terugkijken op een zéér geslaagde Liedjesaovend 
Ôjjem van Ège Bôjjem.

Liedjesaovend 2017
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Van de redactie:
●	 Terug van weggeweest: de schepen op de 

Maas. Het was enkele weken "angstvallig" 
stil!

 En de Maas vrijwel streeploos strak vlak....
●	 Kom je vanuit Maashees ons mooie dorpje 

binnen dan "mis" je gelijk "iets".... de hoge 
bomen (populieren??) staan er niet meer.

 Dat is even wennen, dát wel!
●	 Afgelopen zondag was de derby 
 SSS18 - Volharding... Inmiddels weten we 

wat de eindstand was én hoe de wedstrijd 
en alles er omheen verlopen is.... 

 Werd er "stuivertje gewisseld" onderin de 
 1e Klasse D???
●	 Ook in 2017: Doppen voor Actie Hulphond: 

van harte welkom in het emmertje óf bij de 
voordeur van Vlasakker 25!! Hartelijk dank!!

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.
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
6 febr VOVG: Lezing Wensambulance
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
13 t/m

25 febr MVC’64: leden collecteren voor 
  Jantje Beton
14 febr VOVG: Bezoek aan breifabriek 
  Marcienne
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
26 febr Harmonie de Herleving: 
  Carnavalsconcert van de harmonie bij  
  het carnavalsontbijt
2 mrt KBO: Bedevaart Smakt
4 mrt Gryphus: Open podium: Talententuin
7 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 mrt VOVG: Viering Internationale 
  Vrouwendag
10 mrt KBO: Jaarvergadering  in ‘t Joffershof
11 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
23 mrt VOVG: Schemerwandeling IVN
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag  
25 mrt KBO: Nationale Opschoondag
25 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27-31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede 
  doelen
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
2 apr Groenings koor: Optreden in 
  zorgcentrum het Hoogveld te 
  St. Anthonis
3 apr VOVG: Workshop voorjaars bloemstuk
4 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Concert: Beukfeest
11 en
12 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
19 apr VOVG: Rayonreis
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
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11 mei VOVG: Wandelavond
12 mei KBO: uitleg walking voetbal bij 
  Volharding
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum  
  Concordia
19 mei KBO: wandelen olv wandelcoach
21 mei Harmonie de Herleving: 
  Voorjaarsconcert van de harmonie 
  ’s middags in Concordia
23 mei VOVG: Stadswandeling met gids door  
  Boxmeer
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!
4 juni Groenings koor: Openluch optreden bij
  kapel in Groeningen met Gilde van   
  Groeningen
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
8 juni VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
10 juni Kasteel De Voirt Groeningen: Concert
   met chromatische 
  mondharmonicaspeelster
  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
11 juni Harmonie de Herleving: 
  Limonadeconcert van harmonie en 
  slagwerkgroep ’s ochtends in Concordia
15 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
  2017
23 juni VOVG: Fietstocht
24 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
  Maas
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis aanvang
  19.00 uur
9 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  van harmonie en slagwerkgroep
  ’s ochtends  in het park
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
17 t/m

20 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en   
  Groeningen
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
10 sept Van Heure Zinge: Smartlappen & 
  Kapellenfestival in Vierlingsbeek
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: 
  Streekmarkt
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in 
  ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie van   
  Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
10 dec VOVG: Kerstmarkt
13 dec VOVG: Kerstviering
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
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Judoclub

Randori

Vierlingsbeek

e.o.

Uitstekende prestaties Judoka’s 
Vierlingsbeek

Sinds afgelopen oktober is Judoclub Randori 
Vierlingsbeek gestart met het aanbieden van 
specifiek wedstrijd gerichte trainingen. Elke 
zondagochtend vanaf 09.30 uur is de afgelopen 
periode hard gewerkt om conditie, kracht, 
techniek en overige wedstrijdzaken een selecte 
wedstrijd groep eigen te maken. De eerste 
resultaten beginnen inmiddels zichtbaar te worden.

Ergens in het voorjaar van 2016 werden de eerste 
plannen gesmeed om ook meer wedstrijdgerichte 
trainingen te gaan verzorgen. Tot die tijd had 
Randori zich meer als een recreatieve 
judovereniging aangeboden en werden zo nu en 
dan slechts toernooitjes in de regio afgewerkt. 
Natuurlijk helemaal prima voor de judoka’s die 
bewust kiezen voor het recreatieve en zonder druk 
uitoefenen van hun sport. Voor de meer wedstrijd 
georiënteerde judoka’s kon de behoefte echter 
niet volledig worden ingevuld.

Zoekend naar draagvlak en mogelijkheden om 
meer te kunnen bieden dan voorheen werd 
aansluiting gevonden bij de judovereniging in 
St. Anthonis (Kodokan). Kodokan en Randori 
hebben al decennia een zeer goede relatie. 
Inmiddels is er een verregaande samenwerking die 
heeft geresulteerd in het openstellen van elkaars 
trainingen voor de judoka’s van beide 
verenigingen. Op deze manier kan het aantal 
trainingsuren worden verdubbeld zonder echter 
kosten voor de judoka’s.

Na een aantal maanden van voorbereiding werd 
het tijd om de eerste stap op de wedstrijdmat te 
gaan zetten. Al in december werd aan 
2 bondtoernooien deelgenomen door de 
wedstrijdgroep van Randori. De doelstelling waren 
realistisch gesteld, een podium behoorde daar 
zeker nog niet bij. 

Tijdens bondstoernooien van Judo Bond 
Nederland komen veel toppers uit diverse 
districten samen om te strijden om de prijzen. 
Hoewel Randori een aantal talenten heeft moet er 
nog veel arbeid verricht worden om hier 
aansluiting mee te krijgen. 

Zondag 22 januari heeft de wedstrijdgroep van 
Randori deelgenomen aan het “Open nationale 
judotoernooi” in Gemert, ook weer een zwaar 
toernooi waar zelfs de Nederlandse top, in een 
aantal klasse, uitkomt.

De onderstaand judoka’s hebben hier vanuit 
Randori aan deelgenomen:

 ● Gio Simons
  о 1ste wedstrijd: gewonnen met een 
    Ippon.
  о 2de Wedstrijd: verloren met Yuko
  о 3de Wedstrijd: gewonnen met 
    Waza-Ari
  о 4de Wedstrijd: gewonnen met 
    Ippon (2x Waza-Ari)
  о 5de Wedstrijd: verloren met Ippon

Een meer dan prima resultaat voor Gio, al was het 
maar omdat het zijn eerste optreden was tijdens 
een bondstoernooi. Uiteindelijk 4de geworden van 
de 10 judoka’s in zijn poule.

 ● Jan  Willems
  о 1ste wedstrijd: Gewonnen met een 
    Ippon. 
  о 2de Wedstrijd: verloren met Ippon
  о 3de Wedstrijd: Gewonnen met Ippon
  о 4de Wedstrijd: Verloren met Ippon

Ook een prima resultaat voor Jan. Vooral zijn de 
gescoorde Ippon uit wedstijd 2, echt uit het 
boekje…..de tegenstander ging VOL op z’n rug.

 ● Max  Kollenburg
  о 1ste wedstrijd: Verloren met een Ippon. 
  о 2de Wedstrijd: Gewonnen met Ippon
  о 3de Wedstrijd: Verloren met Ippon

Echt goed gewerkt en lange wedstrijden op de 
mat gestaan. Extra moeilijkheidsgraad was dat 
Max voor de eerste keer een gewichtsklasse hoger 
was ingedeeld. Goed gewerkt en met veel ervaring 
weer terug de trainingsmat op.

 ● Daniel  Kuipers
  о Goed voorbeeld doet volgen. Daniel is

de hoofdtrainer van Judoclub Randori en 
was van mening dat hij zijn pupillen het 
goede voorbeeld moest geven. In de 
allerzwaarte klasse van de dag mocht hij 
het opnemen tegen 2 andere judoka’s. 
In een poule van 3 wordt altijd een 
dubbele competitie gedraaid. 
4 loodzware wedstrijden dus van 
5 minuten…..Resultaat: 2de prijs.
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De onderstaande judoka kwamen helaas niet 
verder dan 2 wedstrijden. In het afvalsysteem 
betekend dit dat je klaar bent.

 ● Ceriel Janssen - Colinda van der Zanden -
  Maikel Thoonen - Lieke van Oeffelt - 
  Zoë van Wijk
  о Allen hadden het echt lastig tegen de 

zware tegenstanders van diverse 
topsport scholen. Hoewel het verloop 
van de verschillende wedstrijd niet 
gelijk was, mag worden geconcludeerd 
dat onze judoka’s hun huid duur hebben 
verkocht. Dat is en compliment waard. 
Direct na de wedstrijden werden de 
opnames teruggekeken en konden 
leerpunten worden bijgeschreven in het 
schrift. 

Is je interesse gewekt, kom dan gerust een keer 
kijken hoe wij jonge kinderen spelenderwijs het 
judo en vallen aanleren.

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke 
dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van 
Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle 
groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. 

Voor meer informatie kijk op onze website: 
http://www.judo-vierlingsbeek.nl

CARNAVALSLOTERIJ

5e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 933 Naam: Willems
2e pries € 33,- Lotnr 405 Naam: Schilte
3e pries € 22,- Lotnr 1136 Naam: Koenen
4e pries Vrijkaart Pronkzitting
  Lotnr 623 Naam: Melskens

EXTRA PRIES
Waardebon t.w.v. € 40,-
  Lotnr. 1010 Naam: Smits

6e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 148 Naam: v. Es
2e pries € 33,- Lotnr 832 Naam: de Hoog
3e pries € 22,- Lotnr 563 Naam: de Jong

EXTRA PRIES
Waardebon t.w.v. € 40,-
  Lotnr. 327 Naam: Janssen

7e TREKKING
1e pries € 55,- Lotnr 951 Naam: Wolfs
2e pries € 33,- Lotnr 603 Naam: Kusters
3e pries € 22,- Lotnr 213 Naam: Tjin

EXTRA PRIES
Waardebon t.w.v. € 40,-
  Lotnr.479 Naam: Bus

Van Dongen Totaalfit; Fit worden met een flinke dosis gezelligheid!
Elke woensdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur staat de muziek hard aan bij fitnesszaal bij Fysiotherapie 
Van Dongen. In die tijd wordt er door deze groep enthousiaste dames hard gewerkt om hun conditie op pijl 
te houden en fit te worden en/of te blijven. En dat allemaal en altijd op hun eigen niveau. 

De lessen starten om 18.00 uur, 19.00 uur en om 20.00 uur. Gedurende de maand worden er 3 verschillende 
lessen gegeven: kracht/stabiliteits-training(2x), BBB-training (matjesdag) en de conditieles. Heel afwisselend dus.

Wegens enkele uitvallers is er in de groep van 20.00 uur nog ruimte om aan te sluiten.

Als jij ook lekker sportief bezig wilt zijn met een flinke dosis gezelligheid, twijfel dan niet meer en doe mee! 
Kom gewoon een keer kijken en meedoen. Dit is geheel vrijblijvend.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Wouter van Dongen (06-43201502 of 
info@vandongenvierlingsbeek.nl)

“Niets is ooit tot stand gekomen zonder beweging”
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‘HET EI VAN HET JAAR’
 HERINNERT U DIT NOG?

Wij, organisatie van de Vrêmde Vogel Festival 
hebben met het bestuur van Gryphus 
afgesproken dat we dit fenomeen weer nieuw 
leven in gaan blazen. Omdat het thema van het 
festival dit jaar ‘EEN EI HOORT ERBIJ’ is, hebben 
we een fantastische aftrap.

Het begon in 1988 bij Gryphus en altijd op 
‘Goede Vrijdag’, het was Kees Vloet die de aftrap 
had. Hij had een nogal high Tech tap aangeschaft, 
wat voor flink wat hilariteit in het dorp zorgde. Er 
werd aan de inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen gevraagd om mensen te nomineren en 
natuurlijk met de reden hiervoor. Niet iedere 
genomineerde was hierover te spreken, de 
mensen van Gryphus herinneren zich nog wel 
enkele die dit niet konden waarderen. Een en 
ander ging ook weleens gepaard met wat 
dreigementjes, maar dat maakte de pret alleen 
maar groter. We kunnen nog enkele namen 
noemen die ooit verkozen zijn, zoals: Fun Janssen, 
die toen als gemeenteraadslid een voorstel had 
ingediend om ergens drempels te laten aanleggen 
alleen dat kon niet want het betrof een woonerf. 
De toenmalige burgemeester van de Moosdijk was 
ook een keer het ‘ei’, hij had een speech die niet 
helemaal van hem was en dan Ron Janssen die 
ten tijde niet zo’n hele slimme opmerking had naar 
de politie die voorbij het terras van ’t hoekje kwam 
rijden. Ron had niet in de gaten dat de politie het 
raam open had staan en dit dus goed kon horen. 
En dan hebben we nog Piet Verbeeten hij had iets 
met een songtekst wat niet helemaal van zijn hand 
kwam. In 2003 was de allerlaatste tijdens ‘het 
köpke van Jeu’ hoe toepasselijk was het toen, 
want de Carnavalsvereniging aan de beurt. Ze 
hadden een carnavalswagen met achterop het 
bordje  met de naam van de prins uit Sambeek. 
Kortom, er werd altijd veel plezier aan beleefd en 
dat gaan we dus vanaf nu doen op het 
Vrêmde Vogel Festival. Omdat dit toch uit de hoed 
van Gryphus komt,  zal de hoogheid van de 
Kéésteene de uitreiking komen doen.

We gaan een POLL starten op de facebook pagina  
van het Vrêmde Vogel festival, we hebben al wat 
genomineerde maar vragen aan jullie om ook 
namen te noemen en natuurlijk willen we dan 
graag weten waarom hij of zij een ‘ei’is. We 
hebben zelf al een paar mensen genomineerd, 
maar hopen op veel reacties van jullie kant.

• Rik Winkelmolen, hij repareert niet alleen  
auto’s maar kan ze ook slopen. 

• Petra Denen, een boerenbruid die er zelf niet 
bij de aftreed ceremonie aanwezig was.

• Tim Reefs, die met het parkeren een sloot over 
het hoofd had gezien en argeloos ging tennissen.

• Erik Smits, had een ongelukkige aanrijding met 
een wel heeele bekende Vierlingsbeekse auto. 

• Peter Theunissen, die werd bij de  
Burgemeester op het matje geroepen i.v.m. 
zijn afgenomen rijbewijs.

• Wouter van Dongen, die een rebelse actie had 
tijdens ‘Outlands’.

HET VRÊMDE VOGEL FESTIVAL

Het festival vind dit jaar voor de tweede keer 
plaats op carnavalszondag, bij Herberg Thijssen. 
Om 17:00 uur is het voedertijd en kan de innerlijke 
vogel dus goed gevuld worden. De kinderen kun-
nen zich dan prachtig laten schminken. Daarna 
wordt het lekker Vrêmd en hebben we veel Bêks 
en Gruunings talent. Als gastoptreden komt Gert 
Janssen uit Venray, die de stemming nog eens 
flink zal opzwepen.

TREK OP CARNAVALSZONDAG OUW 
MOJSTE EN VRÊMSTE PEKSKE AN, 
WANT DIT FESTIVAL MUGDE ZEKER 
NIE MISSEN.

Christa, Lisette, Marion, Maarten en Tineke

Politie Boxmeer krijgt 
onderkomen in Cuijk

De afgelopen jaren is het digitale contact tussen 
burgers en de politie enorm gegroeid. De 
technische ontwikkelingen gaan maar door. Ook 
bestaat sinds kort mogelijkheid om bij mensen 
thuis of op andere geschikte locaties aangiftes op 
te nemen. Daardoor kan de politie meer tijd 
doorbrengen op straat.

Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat de 
politie in de gemeente Boxmeer bewoners vanaf 
1 februari 2017 welkom heet op het bureau in 
Cuijk. Op die datum sluit namelijk het bureau in 
Boxmeer. Mensen uit de omgeving van Boxmeer 
zullen overigens weinig van de verhuizing merken. 
De politie blijft zichtbaar aanwezig in het hele 
gebied. Elders afspreken is ook mogelijk. Op 
politie.nl staat een overzicht van alle bureaus. 
Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te 
maken buiten het politiebureau.

Meld verdachte situaties!
Onveranderd blijft dat de politie er is wanneer dat 
nodig is. De politie roept bewoners op om 
intussen 112 te bellen bij spoed en bij verdachte 
situaties. Verder kunt is de politie 24/7 bereikbaar 
via 0900-8844 en politie.nl.
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Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,

De carnavalsperiode is weer begonnen: nog even 
en het carnavalsfeest barst ook op onze basis-
school weer helemaal los!

Op vrijdag 24 februari beginnen wij de dag met het 
ophalen van onze Jeugdprins Sam en zijn adjudant 
Max. In een kleurrijke optocht trekken wij door de 
straten van Vierlingsbeek. Het zou kei leuk zijn als 
u dan langs de kant staat om naar ons te kijken. 
Wij beloven u dat we, speciaal voor u, nóg meer 
ons best doen om er wat moois van te maken!

Hieronder ziet u welke route wij lopen. We starten 
om 8.30 vanaf school.

Kloosterstraat, d’n Hit, Spoorstraat, Hogeweg, 
De Roei, Heihoekscheweg, waar we stoppen om 
Prins Sam en adjudant Max op te halen, De Bunder, 
De Roei, Hogeweg, Spoorstraat, d’n Hit, 
Kloosterstraat en we eindigen op het schoolplein.

Graag tot 24 februari!               

   
Kinderen, leerkrachten en klasseouders van 
Basisschool Laurentiushof

Op woensdagavond 29 maart 2017 organiseren 
Harriët Verstappen (Tupperware consulent) en 
José van de Ven (Mylène Beauty consulent) bij 
Concordia in Vierlingsbeek een Ladies Event. 

Op deze avond zal een diversiteit aan ondernemers
uit de regio Boxmeer en Venray zichzelf presente-
ren.
Denk hierbij aan: nagelverzorging, eten, haarver-
zorging, kleding, tassen, sieraden, make-up en 
dergelijke om de vrouwen die het event bezoeken 
een fijne, lekkere, ontspannende avond te bieden. 

Het event vindt plaats bij Concordia, Vrijthof 1 te 
Vierlingsbeek op woensdagavond 29 maart 2017 
van 19.00 - 22.00 uur.
Entree: GRATIS

Ondernemers kunnen zich nog voor dit Event aan-
melden. 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u een 
e-mail sturen naar jose.vandeven@ziggo.nl 

Ons seizoen is weer gestart. 

Op zondag 18 december 2016 was de eerste 
officiële wedstrijd van het seizoen. Deze werd ge-
houden in Odiliapeel. Hier kreeg bijna onze hele 
vereniging de vuurdoop van dit seizoen. Alleen 
Joyce Kusters was niet aanwezig op dit toernooi. 
Danique mocht de spits afbijten. Haar punten wa-
ren goed gestegen naar 229 punten. De Jumping 
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Stars (Danique Hendriks, Gwen van de Bosch, 
Isa Spee, Yasmine Thoonen, Silke Krijnen, Daphne 
v.d. Krabben en Joyce Kusters) moesten helaas 
1 danseres missen maar dat mocht de pret niet 
drukken en haalden een score van 207 punten. 
Ook de Dancing Stars ( Lianne Jaspers, Mirle 
Cornelissen, Sanne Egelmeers, Rachel van den 
Enden, Wiep Hermens, Elke van Oeffelt, Lynn 
Janssen, Iris Arts en Emmie Geurts) lieten op het 
podium zien wat ze konden en haalden een mooie 
derde plaats met 223 punten. Motivation (Willemien
Geurts, Marieke Geurts, Lisanne Rijs, Jolijn van 
Rosmalen, Melissa Pingen, Pien Kuijsten, 
Stephanie Henssen, Alyssa Snijders en Janne 
Hermens) maakten ook hun opwachting. Helaas 
voor Pien en Jolijn, zij konden niet meedoen door 
blessures. Voor een andere dame van de hoofd-
klasse was het extra spannend omdat zij vorig sei-
zoen nog bij een andere vereniging danste. 
Maar ze deden het goed en haalde een score van 
258 punten. Naast de gardedansen werd er na-
tuurlijk ook met de show opgetreden. Met de nieu-
we karakterdans Annie haalde deze gemotiveerde 
danseressen (Danique Hendriks, Gwen van de 
Bosch, Isa Spee, Yasmine Thoonen, Silke Krijnen, 
Daphne vd Krabben, Tess en Lynn Arts, Noor Jans 
en Joyce Kusters) een score van 206 punten. 
Helaas viel deze groep net buiten de prijzen. 

Lisanne en Willemien behaalde in hun categorie 
show duo hoofdklasse een 2e plaats met 260 pun-
ten. 

En als kers op de slagroomtaart behaalde onze 
groep X-tension (Lianne Jaspers, Mirle Cornelissen,
Sanne Egelmeers, Rachel van den Enden, Wiep 
Hermens, Elke van Oeffelt, Lynn Janssen, Iris Arts, 
Marieke Geurts en Emmie Geurts) uit de categorie
show modern jeugd vrije klasse promotiepunten 
namelijk 246 en daarbij behaalde ze een mooie 1e 
plaats! 

Al snel volgde het volgende toernooi. 
Op zondag 8 januari 2017 gehouden te Berghem.

Onze solo Joyce uit de categorie garde solo juni-
oren vrije klasse mocht het spits af bijten en was 
de eerste danseres van de dag. Met haar solo be-
haalde ze 226 punten.
Danique was als tweede aan de beurt. Danique 
danst ook in de categorie garde solo junioren vrije 
klasse en behaalde met haar solo dans 218 punten.
De garde groep Jumping Stars uit de categorie 
garde polka junioren vrije klasse. Ze hebben goed 
hun best gedaan en behaalde met hun dans 218 
punten.
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Harmonie
de
Herleving

We houden niet op, want ook onze groep Annie uit 
de categorie show karakter junioren behaalde 218 
punten met hun mooie dans.

Op naar het tweede deel van de dag. Hier mocht 
onze groep Dancing Stars uit de categorie garde 
polka jeugd vrije klasse dansen. Deze groep be-
haalde 225 punten. Dit gaf ze een mooie 1e plaats.
Motivation uit de categorie garde polka hoofd 
sportklasse behaalde 249 punten met hun garde 
dans.

X-tension uit de categorie show modern jeugd 
vrije klasse straalde op het podium en behaalde 
243 punten. Met deze punten stond X-tension bo-
ven aan op het ereschavot.

Na X-tension kwam onze groep X-citing. X-citing 
(Willemien Geurts, Tess en Pien Kuijsten, Lisanne 
Rijs, Stephanie Henssen, Melissa Pingen, Jolijn 
van Rosmalen, Alyssa Snijders en Janne Hermens) 
dansten vandaag voor het eerst dit seizoen en 
straalde in hun nieuwe pakken. In de categorie 
show modern hoofd sportklasse behaalde X-citing 
264 punten.

Als laatste was het de beurt aan Lisanne en 
Willemien. Ze behaalde duo uit de categorie show 
duo hoofdklasse 251 punten. Hiermee behaalde 
ze een 2e plaats!

2 april 2017 organiseert onze vereniging een toer-
nooi in De Pit te Overloon. Voor dit toernooi willen 
we graag iedereen uitnodigen om eens te komen 
kijken naar onze dansers. 

Verder willen we graag onder jullie aandacht 
brengen dat DV De Bekse Klinkertjes een eigen 
facebookpagina heeft. Graag willen we iederee uit-
nodigen om deze pagina te volgen zodat u direct 
op de hoogte bent met het laatste nieuws binnen 
onze vereniging.

Harmonie en Slagwerkgroep 
“De Herleving” 

hebben stoelen van The Voice en oude instrumen-
ten te koop. 

De stoelen van The Voice waren vier jaar lang de 
belangrijkste attributen van “The Voice van 
’t Vrijthof “, maar nu we stoppen met de Voice, 
gaan ze in de verkoop. 

• Vier gemakkelijk draaiende stoelen zoals deze 
ook bij “The Voice of Holland” worden gebruikt.

• Hand met microfoon, het symbool voor “The 
Voice of Holland”.

De 4 stoelen en de hand met microfoon zijn hand-
gemaakt en nog in prima staat voor iedereen die 
een Voice of Holland-achtig evenement wil orga-
niseren.

Ook biedt de harmonie oude, voor de vereniging 
niet meer bruikbare instrumenten te koop aan. De 
instrumenten kunnen nog wel bespeeld worden, 
maar kunnen ook als wandversiering of als basis 
voor een bloemstuk worden gebruikt. 

Heeft u interesse in deze stoelen of instrumenten, 
neem contact op met
Wiel Nillesen van harmonie De Herleving.             
Tel: 06 23200804.

Bestuur van Harmonie De Herleving. 

Jantje Beton Collecte door 
MVC 64 !

In de week van 13 t/m 25 februari wordt in Neder-
land de Jantje Beton Collecte georganiseerd, een 
collecte voor en door het jeugdwerk waarbij 50% 
van de opbrengst bestemd is voor de deelnemende 
clubs. De andere helft van de opbrengst besteedt 
Jantje Beton aan allerlei zinvolle projecten voor de 
jeugd in Nederland.

Het geld dat de deelnemende verenigingen en 
jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton Collecte 
blijft voor een groot deel in de eigen gemeenschap 
en is bestemd voor de financiering van de plaatse-
lijke projecten en activiteiten.

In Vierlingsbeek en Groeningen gaan de (jeugd)le-
den van MVC’64 voor het de elfde keer rond met 
de collectebus.
Door de unieke formule, 50% van de opbrengst 
gaat naar Jantje Beton en 50% naar MVC’64,
steunt U een goed doel en een vereniging uit eigen 
dorp.

Collecte Jantje Beton 
13 t/m 25 februari 
door en voor de jeugd 
van MVC’64.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Lezing Hospice de Cocon - 
Sint Anthonis
Woensdag 15 februari wordt een lezing verzorgd 
door Miranda van den Broek over Hospice de 
Cocon. Een hospice is een huis waar mensen in 
hun laatste levensfase kunnen verblijven en geeft 
zorg “zoals thuis” met 24-uurs aanwezigheid van 
professionele zorgverleners en vrijwilligers. Verder 
bieden zij ondersteuning aan patiënt en hun naas-
ten. 
De lezing begint om 10.00 uur in gemeenschaps-
huis Joffershof. 
Aanmelden is niet nodig. 
U bent van harte welkom.

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 3 en 17 februari aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Biljarten in het Joffershof:      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag 
 woensdagmiddag competitie    
Yoga in het Joffershof:    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 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
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

De Schintaler, Golden Earring en 
Beethoven komen naar 
Vierlingsbeek Open Air 2017.

Vierlingsbeek Open Air wordt een tweedaags eve-
nement.
Afgelopen vrijdag hebben wij de bevestiging ge-
kregen van het management van De Schintaler dat 
zij op vrijdag 8 september naar Vierlingsbeek ko-
men. Hiermee gaat er weer een wens van ons als 
organisatie in vervulling.

De Schintaler is een begrip in Limburg en in de 
jaren ’90 zeer populair. Nummers als ‘Welkom in 
Limbug’, ‘Limburgse Meid’, ‘Veer hobbe zin drin’ 
waren o.a. grote hits van deze band. Nu nog klin-
ken met grote regelmaat de Schintalerklanken 
door de speakers van de radiostations. Een paar 
jaar na hun afscheid zullen de Schintaler weer 
terugkeren op de podia in de regio Limburg. 
De comeback welke de groep maakt zal zijn in 
de originele bezetting van begin jaren ’90. In de 
volksmond noemde men dit de “polka-bezetting”.
 
Vierlingsbeek Open Air keert niet alleen terug met 
twee grote hoofdacts 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 worden 
naar Sportpark Soetendaal. De 2017 editie keert 
zoals de naam luidt terug in de open air en terug 
naar het Vrijthof plein.

Dus op vrijdag 8 september komen de Schintaler 
naar Vierlingsbeek Open Air, de avond zal om 
20.00 uur beginnen.
 
En op zaterdag 9 september komt naast hoofdact
De Golden Earring ook nog de lokale Jackson’s 
Cage en Slagwerkgroep Vortum-Mullem een op-
treden verzorgen . En als laatste naam kunnen we 
ook nog Beethoven toevoegen aan de line-up. 
Deze line-up voor zaterdag is ook nog niet com-
pleet. Op termijn zullen hier één of meerdere ar-
tiesten/bands van landelijke bekendheid aan 
toegevoegd worden om zo weer een volwaardig 
programma neer te zetten voor de 2017 editie.
 
De kaartverkoop voor beide evenementen zal van 
start gaan op woensdag 1 februari 2017. Naast de 
reguliere verkoop zijn er ook Young & Happy tickets
te koop. Deze tickets zijn speciaal voor iedereen 
die op 8 en 9 september 2017 jonger is dan 18 jaar. 
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Met het tonen van het toegangsbewijs en 
identiteitskaart krijgen zij korting op de reguliere 
entreeprijs en er komt een speciale ingang voor 
hun tot het evenement.
 

X-tention gefeliciteerd met jullie promotie naar de sportklasse!!!
 

Mirle Cornelissen, Iris Arts, Lianne Jaspers, Rachel van den Enden, Emmie Geurts, Sanne Egelmeers, 
Wiep Hermens, Lynn Janssen en Marieke Geurts.

Voor de allerlaatste informatie met betrekking tot 
tickets, line-up en overige festival informatie kunt 
u vinden op onze website 
www.vierlingsbeekopenair.nl  en ook op de 
Facebook pagina van Vierlingsbeek Open Air. 
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IN MEMORIAM

Op 6 januari 2017 overleed Christel van Mierlo, 
in de leeftijd van 77 jaar.
Zij was vanaf 1977 gedurende een periode 
van 36 jaar een actief Vondellid.
Vanwege een verhuizing naar Reuver moest 
zij in februari 2013 afscheid nemen van haar 
koor.
Dit ging haar en alle koorleden zeer aan het 
hart.
Zolang haar gezondheidstoestand het toeliet, 
bleef zij daarna samen met haar man Tonne 
een trouwe bezoekster van alle uitvoeringen 
en concerten van het Vondelkoor.
Christel was naast haar liefde voor zang en 
muziek een sociaal bewogen en betrokken 
mens, die intens kon genieten van de natuur 
om haar heen.
Jarenlang was het ook een vertrouwd beeld 
als zij weer eens voor een of ander goed doel 
met de collectebus door de wijk trok.
Wij zullen haar missen en wensen haar familie 
veel sterkte.

De voorzitter, 
Martin van Rijswijck

Berichten uit het veld

Vervolg van mijn tocht langs de Molenbeek.
Verderop in het weiland nabij de oude kasteel-
boerderij van het Makken stond een Grote Zilver-
reiger. Het is een prachtige grote witte vogel met 
een grote gele dolkachtige snavel. Deze reiger 
komt van oorsprong uit warmere gebieden rond de 
Middellandse Zee. Door het steeds milder worden-
de klimaat kan hij zich hier nu ook handhaven. In de 
19de eeuw werd hij nog flink bejaagd om de mooie 
lange pluimachtige sierveren die de mannetjes 
‘s zomers in de vleugels hebben. In dit gebied had 
ik ze nog nooit gezien. 

Grote Zilverreiger

Ontstemd, omdat ze door mij in hun bezigheden 
gestoord werden, vlogen een paar Zwarte Kraaien 
op onder het uitroepen van een luid “kra-kra-kra”. 
Bij de brug nabij de kasteelboerderij draaide ik 
rechtsaf, liep het bospad in en volgde weer de 
oever van de beek. Vlak voor mij uit vloog een 
Roodborst van struikje naar struikje alsof hij me de 
weg wilde wijzen. Rechts in de bosrand scharrelden
een paar Merels tussen de bladeren op zoek naar 
zaden en insecten die zich daar verstopt hadden 
voor de winter. Wat hoger in een boom zat een 
Heggenmus en vanaf een akker aan de overkant 
van de beek vloog een groepje Veldleeuweriken op.
De Veldleeuwerik is een bruingeel gekleurd vogel-
tje met een gestreepte rug en borst en een kort 
onopvallend kuifje. De Veldleeuweriken die hier nu 
zijn, zijn overwinteraars uit Scandinavië. 
Onze eigen broedvogels die je hier, zij het heel 

GELOOFSBIJEENKOMST

Op dinsdag 14 februari vindt er wederom een 
bijeenkomst rond een geloofsthema. 
Deze avond is een vervolg op de vorige 
geloofsbijeenkomst van dinsdag 10 januari. 
We zullen deel 2 uit de recente DVD-film 
“Testament van een Missie, Sporen van de 
Spiritijnen” kijken. Zoals bekend is pastor
Harrie Tullemans, die in onze parochie 
werkzaam is, pater van de Heilige Geest en 
lange tijd werkzaam geweest in Afrika. Behalve 
wat de paters van zijn Congregatie betekend 
hebben voor de plaatselijke geloofsgemeen-
schappen in “de derde wereld”, zullen we ons 
de vraag stellen wat missie vandaag de dag 
betekent, óók in “Nederland - missieland”. 
Hoe doe je dat, missie? 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur op het 
Parochieel Centrum in Sint Anthonis, en duurt 
tot 22.00 uur. Iedere belangstellende is van 
harte welkom. 
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sporadisch, hoog in de lucht kunt horen zingen, 
trekken merendeels weg. In de besdragende strui-
ken langs de akker zat een groepje Ringmussen te 
kwetteren en terwijl ik naderde vloog een Zanglijs-
ter weg. In de plassen die achtergebleven waren 
op de maïsakker zat een flinke groep Toendrariet-
ganzen. Deze bruingrijze ganzen met hun relatief 
kleine chocoladebruine kop hadden dus de weg 
vanaf de Russische en Scandinavische toendra’s 
naar Vierlingsbeek ook weer gevonden. Je ziet ze 
in deze tijd massaal op akkers zoekend naar res-
ten aardappels of maïs. Een paartje Eksters zat 
schetterend in de populieren langs de beek. 
Voorzichtig liep ik het pad op door het laaggelegen 
deel van de Ezelshemel. Het was nogal modderig 
en glibberig. Ook daar werd ik weer vergezeld 
door een Roodborst en een Heggenmus. Een Win-
terkoning die druk bezig was met voedsel zoeken, 
kruiste mijn pad. Aan het einde van het pad, waar 
dit rechtsaf het bos verlaat, keek ik even uit over 
het moerasje aldaar. In de bomen zaten een paar 
Houtduiven, maar verder was het rustig. 
Ik vervolgde mijn route richting de Sleijbergweg. 
Weg van het beekdal. Op het ooievaarsnest zaten 
een paartje Holenduiven. Ze beseften nog niet dat 
het winter was want het mannetje riep hartstochte-
lijk. Aangekomen bij de watermolen speurde ik de 
oevers van de beek af, maar ook hier was alles 
rustig. Ik vervolgde mijn weg richting de Dokters-
kuul. In de tuin links zaten allerlei vogels: Vinken, 
Huismussen, Koolmezen, Pimpelmezen, en een 
paar Merels. Een groepje Kraaien wandelden door 
het lager gelegen weiland rechts.
Bij de Dokterskuul kwam ik drie jongens tegen. Ze 
waren daar aan het spelen en op mijn vraag wezen 
ze mij de beste manier om het stroompje over te 
steken. Druk keuvelend en vragen stellend liepen 
ze met mij mee richting de monding van de beek 
in Maas. Op het laatste stuk werd ik weer aange-
naam verrast door een IJsvogel die dezelfde kant 
op vloog. Hij is bijna niet meer te missen op deze 
plek waar de Molenbeek in de Maas uitmondt. In 
de monding van de beek dook een klein pluizig 
bolletje plots onder water. Het was een Dodaars.

Dodaars

Deze kleinste futensoort van Nederland leeft van 
kleine visjes die hij duikend vangt. Hij is niet groter 
dan een Merel. Het winterkleed van de Dodaars 
is bruinachtig met een roestrode keel en hals. De 
mondhoeken zijn opvallend geel, al is daar in het 
winterkleed slechts een geelwitte stip onder de 
snavel van over. Hij heeft een pluizig wit achter-
werk dat goed te zien is als hij duikt. De Dodaars 
is vrij schuw en blijft bij gevaar zo lang mogelijk 
onder water.
In de struiken langs de beekmonding zat een 
groepje Huismussen die plotseling opgeschrikt 
werden door een jagende Sperwer. Gelukkig wis-
ten ze allemaal op tijd te ontsnappen. Daar waar 
het water van de Molenbeek zich mengt met dat 
van de Maas, vlogen een aantal Kokmeeuwen. Af 
en toe streken ze neer op het water. Het eindpunt 
van mijn tocht. Bijna onopgemerkt was de zon ge-
daald en bereikte bijna de horizon. Tijd om naar 
huis te gaan.

Ton van den Berg
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Tienerpoli diabetes Maaszieken-
huis slaat aan

Vier reguliere spreekuren per jaar vinden tieners 
met diabetes ‘saai’. De afdeling Kindergeneeskun-
de van het Maasziekenhuis heeft daarop het juiste 
antwoord. Twee van de vier spreekuren zijn ver-
vangen door interactieve groepsconsulten voor 
tieners met diabetes. Tijdens deze zogenoemde 
‘tienerpoli’s’ leren de tieners niet alleen van het 
kinderdiabetes-team, maar ook van elkaar: 
“Dit is veel leuker.”

Onderwerp van tieners
Kinderarts Paul van Rijssel is erg tevreden over het 
succes. “De onderwerpen sluiten goed aan bij de 
belevingswereld van de tieners. Bijvoorbeeld sport,
voeding, volwassen worden, uitgaan, alcohol, 
drugs en seks. Tijdens deze gezamenlijke bijeen-
komsten worden de tieners op een leuke manier 
geïnformeerd. Ik kijk nu al weer uit naar onze vol-
gende tienerpoli.”

Met leeftijdgenoten praten
“Dit is veel leuker dan alleen maar praten met de 
dokter en diabetesverpleegkundige. Je kunt nu ook 
met leeftijdgenoten over diabetes praten”, zijn ook 
veel gehoorde reacties van de tieners zelf bij de 
tienerpoli die onlangs plaatsvond. Deze had alco-
hol en drugs als thema en werd gehouden met 
mensen van verslavingszorg Novadic Kentron en 
met de diabetesverpleegkundigen Wendy Litjens 
en Hanneke van Els. Daarnaast waren diëtiste Elly 
Jacobs en kinderarts Paul van Rijssel aanwezig. 
Een kleine twintig tieners hadden zich met hun 
ouders hiervoor aangemeld.

Filmpjes, quiz en spel
Tieners van zestien jaar en ouder werden met film-
pjes, een quiz en een spel op praktische wijze ge-
informeerd over drugsgebruik. De jongere tieners 
werden op dezelfde wijze geïnformeerd over alco-
holgebruik. De ouders kregen in een andere ruimte 
informatie over deze thema’s.
Bij de quiz met algemene vragen bleken de tieners 
heel goed op de hoogte te zijn van het risico van 
alcoholgebruik als diabetespatiënt. Bijvoorbeeld 
bij een hypo (te lage bloedsuikerspiegel) tijdens 
of na alcoholgebruik geeft de lever voorrang aan 
het verwerken en afvoeren van de alcohol. Dit in 
plaats van het vrijmaken van suiker om dit in het 
bloed weer op peil te brengen.

Parcours met hindernissen
Ook stond er een parcours met hindernissen op 
het programma. Eerst een keer nuchter en vervol-
gens met een alcoholbril. Een soort skibril, waar-
door je wazig en dubbel ziet en daarmee dronken-
schap wordt gesimuleerd (zie foto). Met alcoholbril 
duurde het ruim  twee keer zo lang om het par-
cours af te leggen en de wijze waarop leverde hila-
rische momenten op.

Diabetestalk
Onder de noemer Diabetestalk werd het diabetes-
spel Take Control gespeeld. Dit is een bordspel 
waarbij aan de hand van vragen praktische situa-
ties in het alledaagse leven van tieners met diabe-
tes werden besproken. Bijvoorbeeld: Stel je gaat 
met vrienden op vakantie. Er wordt veel gedron-
ken en van gezond en regelmatig leven komt wei-
nig terecht. Wat doe jij?

Coloscopiecentrum Maaszieken-
huis opnieuw ‘excellent’

Het coloscopiecentrum van het Maasziekenhuis 
-onderdeel van het landelijk preventief darmon-
derzoek- is ook bij de derde audit sinds de start in 
2013 benoemd tot ‘excellent onderzoekscentrum’. 

Vijfhonderd onderzoeken
In 2016 hebben in Nederland ruim één miljoen 
mensen aan dit preventief onderzoek deelgeno-
men. Voor de regio rond het Maasziekenhuis ging 
het om plusminus vijfduizend mensen. Daarvan 
zijn er vijfhonderd opgeroepen voor een daadwer-
kelijk darmonderzoek (scopie).
Alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar 
worden gefaseerd opgeroepen voor het bevol-
kingsonderzoek darmkanker. Bij het onderzoek 
wordt gekeken of er in de ingeleverde ontlasting 
bloedsporen zitten, wat kan duiden op de aanwe-
zigheid van darmkanker. Omdat dit niet altijd met 
het blote oog zichtbaar is, wordt de ontlasting in 
het laboratorium onderzocht. 

Hoe eerder, hoe beter
Maag- Darm- Leverarts L. Epping van het Maas-
ziekenhuis noemt dit onderzoek heel belangrijk. 
Hij is dan ook blij dat veel inwoners van de regio 
gebruik maken van deze mogelijkheid tot vroegtij-
dige opsporing. “Dankzij het bevolkingsonderzoek 
kan darmkanker eerder worden opgespoord en 
behandeld. Hoe eerder we er bij zijn, hoe groter de 
kans op genezing.”
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Op vakantie met het Rode Kruis
 
Vakanties zijn belangrijk voor iedereen. Lekker 
uitrusten, een paar dagen er tussen uit en alle 
dagelijkse zorgen vergeten.
Even de mantelzorgen ontlasten of samen met de 
mantelzorger, zodat u toch samen op vakantie 
kunt, en wij als vrijwilligers van het Rode Kruis de 
zorg over nemen zodat u ook kunt genieten.
Voor mensen die gehandicapt of chronisch ziek 
zijn of niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.
Voor deze mensen van het hele Land van Cuijk 
biedt het Rode Kruis van 08 - 12 mei in de Putse 
Hoeve in Bergeijk een midweek vakantie aan.
De kosten zijn € 400,- excl. de annulerings-
verzekering. Ook het vervoer van en naar de 
accommodatie moet u zelf regelen, verder is alles 
inclusief.
 
Hebt u interesse dan kunt u contact opnemen met 
Corry Claassen  06-17119139.

Café Brein Land van Cuijk: 

Ook dit jaar is er weer Café Brein. Café Brein is 
een trefpunt voor volwassenen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, 
partners, familieleden, vrienden en professionals. 
NAH kan bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van een 
beroerte, ongeval, hersentumor, MS, Parkinson of 
reanimatie. 
Kijk voor meer informatie op 
www.nahnobrabant.nl. 

In Café Brein worden wisselende onderwerpen 
besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op contact, erkenning, herkenning en 
voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit 
te leggen wat er aan de hand is. 

Informatiebijeenkomst: 
Veranderingen in de zorg 

‘Welke regelingen zijn er voor u in 2017?’ 
 
Ook in 2017 gaan er weer dingen veranderen op 
het gebied van wet- en regelgeving in de zorg. 
Veranderingen waar u als mantelzorger mee te 
maken kunt krijgen. Hierbij kunt u denken aan 
voorzieningen, regelingen en toeslagen die gelden 
voor uw zorgvrager of voor u als mantelzorger. 
Het is belangrijk om uzelf hierover goed te laten 
informeren over deze verandering.

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
daarom een informatiebijeenkomst waar Berthel 
Goossens van het Advies en Informatiepunt 
(Sociom) voorlichting zal geven.
 
Datum en tijd: 7 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie:  Myllesweerd, Kerkstraat 3, Mill 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle 
mantelzorgers en beroepskrachten/vrijwilligers uit 
het Land van Cuijk. Voor meer informatie en 
aanmelden, neem contact op met het Steunpunt 
Mantelzorg via telefoonnummer 0485-846739 of 
via onze website www.mantelzorglvc.nl. 

Goede kans op genezing
Darmkanker wordt ook wel een sluipmoordenaar 
genoemd. Het duurt lang voordat de ziekte zich 
ontwikkelt en klachten geeft. Mensen gaan daar-
door vaak pas laat met klachten naar een arts. 
Dankzij het landelijk bevolkingsonderzoek werd 
het afgelopen jaar in het Maasziekenhuis bij tien 
procent van de vijfhonderd onderzochte mensen 
darmkanker opgespoord. Epping: “Mede door dit 
bevolkingsonderzoek ontdekken we darmkanker 
vrijwel altijd in een vroeg stadium, waardoor er een 
goede kans op genezing is. Bij vroege ontdekking 
is de behandeling ook minder zwaar. Bij ruim 38 
procent van de mensen worden vergevorderde 
poliepen verwijderd omdat deze namelijk kunnen 
uitgroeien tot darmkanker. Door ze te verwijderen 
wordt darmkanker voorkomen.”

Meer informatie 
Mensen tussen de 55 en 75 jaar die nog niet zijn 
opgeroepen voor een preventief onderzoek kun-
nen, op de website van het Bevolkingsonderzoek 
Zuid het jaar van hun oproep tot deelname aan het 
onderzoek vinden: https://www.bevolkingsonder-
zoekzuid.nl/darmkanker/uw-uitnodiging
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Dit jaar zijn de bijeenkomsten op een nieuwe 
locatie in Cuijk, namelijk in dienstencentrum/
welzijnsplein op de derde etage bij Steunpunt 
Mantelzorg, aan de Zwaanstraat 7 te Cuijk. Er is 
een lift aanwezig en er is voldoende parkeergele-
genheid aan de achterkant van het gebouw.

De volgende thema’s komen in 2017 aan bod:

• 13 maart 2017. Een ervaringsdeskundige met 
NAH zal vertellen over haar ervaringen met  
behandelprogramma Herzens. 

• 15 mei 2017. Informatieavond over NAH.  
Genoeg gelegenheid om vragen te stellen over 
NAH. 

• 11 september 2017. Karakterveranderingen 
bij NAH

Café Brein is van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. 

Café Brein is een samenwerking van Pluryn, 
Syntein, Pantein, SWZ, Steunpunt Mantelzorg en 
MEE Noordoost Brabant. 

Neem voor meer 
informatie contact op met
Harm Wijnhoven 
MEE Noordoost Brabant 
0413-334733 of 088-4653711

Raaymeppers Badmintontoernooi 
2017 weer een succes

Op zondag 22 januari jl. werd voor de derde maal 
op rij het Raaymeppers badmintontoernooi 
gehouden. Het was net als vorig jaar een enorm 
succes. Daarmee lijkt de traditie van een 
succesvol regionaal badmintontoernooi een feit. 
Zo’n 22 teams hadden zich dit jaar ingeschreven. 
Van Grave tot Oploo. Elk team is van tevoren 
ingedeeld naar speelniveau, zowel de recreanten 
als de ervaren spelers. De banen waren 
permanent bezet en er zijn veel spannende 
wedstrijden gespeeld. Rond het middaguur had de 
organisatie gezorgd voor een kop soep.
Na de lunch werd er fanatiek verder gespeeld en 
rond 16.00 uur werd het toernooi afgesloten met 
de prijsuitreiking. De wederom ludieke  prijzen 
werden ter beschikking gesteld door onze 
prijssponsoren. De winnaars zijn naar huis gegaan 
met een gratis week sporten bij All4Fit, een 
Verdaasdonk-soeppakket,  tegoedbonnen van 
Smulwereld en een gratis racketbespanning van 
MR badminton, en dat alles voor twee personen.
Een woord van dank gaat ook uit naar onze 
baansponsoren die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt. Iedereen die een impressie wil krijgen 
van dit toernooi, kan de foto’s bekijken op:  
www.raaymeppers.nl of bij 
www.fotoalbertoverloon.nl

Denk je, dit wil ik ook! Kom dan langs op onze 
vaste speelavond. Zowel recreanten als wel 
geoefende spelers zijn welkom op woensdag van 
20.00 uur tot 22.30 uur. Wil je eerst meer weten, 
kijk dan op www.raaymeppers.nl  of mail dan naar 
info@raaymeppers.nl



17

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 
losers, maar ook omdat u zichzelf er stiekem in 
herkent, 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 > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > 
reserveren: 0478.631802/630508 of 
www.gryphus.nl > win gratis entreekaarten bij 
PLUS Verbeeten

zoaterdag 25 fibbrewari > carneval > 
33E KÈÈSTEENEBAL: KWELLUK DE 
MOEITE WERD!
Ja minse, hier is wer zò’n fijn stukske vur de carne-
val, mar ut is KWELLUK DE MOEITE WERD! En òk 
al is ut dizze keer un jubelejumediesie van ut Kèè-

steenebal, ut is KWELLUK DE MOEITE WERD! 
Dus ge hoeft op zoaterdag 25 fibbrewari echt nie 
as haantje de vurste al bej ut opedrèèje van de 
vurdeur um neege ovver neege ow feestneus noar 
binne te stèèke, want d’n oavend is KWELLUK DE 
MOEITE WERD! Kom vurral nie um noar kneiters 
van carnavalshits te luustere, want de muzziek is 
KWELLUK DE MOEITE WERD! En kom vurral ok nie 
um te lache um de grapjes van de presentatore, 
want hun humor is KWELLUK DE MOEITE WERD! 
En verwààcht ok nie det ge dizzen oavend mojje 
prieskes wint, want die zien KWELLUK DE MOEITE 
WERD! En ge mot nie dinke det ge dizzen oavend 
wat wíezer wordt, want ut intelligentienivo is KWEL-
LUK DE MOEITE WERD! En kom vurral ok nie um 
zat te worre, want de hoeveulheid bier ien de soos 
is KWELLUK DE MOEITE WERD! En kom ok nie 
um ouw dure neije pekske te sjowwe, want ut be-
kieke is KWELLUK DE MOEITE WERD! En kom al 
zeker nie um te geniete van goeje optreejes, want 
die zien allemoal KWELLUK DE MOEITE WERD! 
En verwààcht nie det ur dizzen oavend un goeje 
prins opstut, want ok dit joar is de neije heerser 
KWELLUK DE MOEITE WERD! Dus of ge nou al-
leen carneval goat viere of dèt ge dà mit zien alle 
goat dóen, ut is allemoal KWELLUK DE MOEITE 
WERD! 
anvang: neege ovver neege > intree: vur niks

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met stich-
ting Op De Tôffel op zaterdag 22 april 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-
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

dium als ‘beste’ uit de bus komt verdient het ope-
ningsoptreden van popfestival Op De Tôffel 2017 
dat gehouden wordt op zondag 18 juni op het 
Vrijthof in Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om 
deel te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen vóór 
1 maart een demo met biografie sturen naar: 
Gryphus, onder vermelding van Op Ut Tuffelke, 
postbus 15, 5820 AA Vierlingsbeek. Meer weten 
over Op Ut Tuffelke? Surf naar www.gryphus.nl 
of www.opdetoffel.nl of stuur een mailtje naar 
info@gryphus.nl.

In petto:
➢	 zaterdag 4 maart > open podium > 
 TALENTENTUIN: JANET + JUNXION + 
 DELIRIUM
➢	 zaterdag 11 maart > ierse avond > 
 ST. PATRICK’S EVE met live: STAC POLLY

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

☞ adverteren
doet verkopen

Actie geldt van 6 t/m 18 februari 2017

OP GORDIJNEN & VLOEREN

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
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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                                                   

 
 

 

Warme Bakker Degen
Reclame: 6 t/m 11 februari
	 ●  Appelkruimelvlaai €7,25
	 ●  Spelt meergranen donker €1,85
	 ●  Rogge-/zoet-/volkorenrogge €1,15
Reclame: 13 t/m 18 februari
	 ●  Rijst + slagroom €10,35
	 ●  Zonnebrood €2,30
	 ●  Croissant €0,65

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.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

Zorgmarkt

Wanneer: 16-02-2017
Tijd: 13:30 – 16:30
Waar: De Pit in Overloon
Voor wie: cliënten, familie en geïnteresseerden 

U bent van harte welkom!

Een markt met informatie om op een fijne manier,
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen
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Fons Peltenburg

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

Gradje Tweewielers 
 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Bikkel Dealer 
Voor al u fietsreparatie 

Onderdelen op voorraad 
 
 
 

 

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit 
Tae kwon do - Kung fu - Aikido

Interesse, meld je aan 
bij Maarten Evers
06-48367188

Donderdag
van 20.00-21.30 uur

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de 
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8
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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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.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

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589



23

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       












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

 
 
 
 
 

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! 

 


