Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
20 februari 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
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14 februari 2018

Deze avond luisteren zij op met zeer divers repertoire van pop tot jazz en soul.

Luisterliedjes
in het
Koningskerkje

Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 10,00 per persoon
Kaarten:
concertkoningskerkje@gmail.com

Staat zaterdagavond 17
maart 2018 al in uw agenda?

In verband met beperkte
capaciteit in het Koningskerkje zijn kaarten uitsluitend op
voorhand te reserveren.

Zangeres Helen Nillesen organiseerde vorig jaar
voor de eerste keer een concert in het Koningskerkje. Omdat deze prachtige locatie zo’n mooie
akoestiek en sfeer heeft, besloot zij hier in 2018
een vervolg aan te geven. Voor dit concert heeft zij
zanger en gitarist Roger Corneille en pianist Ruud
Jacobs uitgenodigd.

Potgrondactie Gilde Groeningen
Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,
Ook dit jaar organiseert het St. Anthonius & St.
Nicolaasgilde uit Groeningen weer de jaarlijkse
potgrondactie.
Op zaterdag 3 maart zullen vanaf 9 uur in
Groeningen en Vierlingsbeek verschillende groepen langs de deuren gaan. Zakken potgrond van
40 liter kosten € 5,00 per zak en zullen direct afgeleverd worden.
Bent u niet thuis? Geen probleem!
Er zal bij u een briefje worden achtergelaten met
telefoonnummers waar U de potgrond dan alsnog
kunt bestellen.
Mocht u vragen hebben, kunt u die sturen
naar sietse@gildegroeningen.nl.

Roger Corneille komt uit een muzikale familie en
groeide op met country, blues, jazz en rock & roll.
Naast eigen bandjes is Roger ook regelmatig te
vinden als gastartiest bij diverse projecten en
schrijft hij eigen nummers.
Ruud Jacobs studeerde in 2012 af voor zijn Master
of Music als Jazz-pianist aan het Conservatorium
van Maastricht en speelde met talloze orkesten en
bands in binnen- en buitenland.

Kijk voor meer informatie over ons gilde op
www.gildegroeningen.nl.
Wij hopen weer op uw medewerking te mogen rekenen.
Bestuur en leden van het St. Anthonius & St.
Nicolaasgilde Groeningen.

1

9 mrt KBO: Jaarvergadering Joffershof
12 mrt Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
17 mrt Koningskerkje: Luisterliedjes
aanvang 20.00 uur
18 mrt Zangvereniging Vondel: luistert de H. Mis
op in Smakt, Ter ere van de naamsdag 		
van Sint Jozef (19 maart).
19 mrt VOVG: Knutselen
21 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
21 mrt Ladies Event in Zalencentrum
Concordia van 19.00 tot 22.00 uur
24 mrt KBO i.s.m. damesgymclub:
Nationale Opschoondag 2018
24 t/m Koningskerkje: Expositie ‘Jacques
25 mrt van Bakel and friends 1’; van
11.00 tot 17.00 uur
26 t/m Collecte Samen Sterk voor
31 mrt goede doelen
31 mrt Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
31 mrt Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Koningskerkje: Expositie ‘Jacques
t
/m1 apr van Bakel and friends 2’; van
11.00 tot 17.00 uur
3 apr VOVG: Bezoek aan de Paardenmelkerij
3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 apr KBO: Lentewandeling
9 apr Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
10 apr KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
22 aapr Harmonie de Herleving: Voorjaarsconcert
om 11.00 uur bij Concordia
26 apr KBO: Storkmuseum excursie
26 apr VOVG: Rayonreis
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest voor
jong en oud
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op geheime
locatie
28 apr Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
8 mei VOVG: Bronlaak
14 mei Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m.
20 mei Stichting JO
23 mei VOVG: Wandelavond

Van de redactie:
●

●

●

●

●

De carnavalsversieringen zijn weer
opgeborgen, de wasmachine draait het
jaarlijkse carnavalswasje en langzaam
komen we weer in het gewone ritme...
De scholen zijn een weekje dicht!.
Na de 5-2 nederlaag bij onze "aartsrivaal"
SSS18 is carnaval een welkom feestje,
zeker voor de voetballers zelf! Kei Kei Kei
balen en nu Kei Kei Kei "er weer voor
gaan!". Want het is tenslotte: VOLHARDing!
Dat ons weer én klimaat van slag zijn
bewijst een wandeling in het buitengebied
van ons dorp. Sneeuwklokjes, krokussen,
katjes én MEIzoentjes...
Bijzonder mooi ook: zo'n 20 witte zwanen
in een weiland aan de Maasstraat!
Er is veel moois te zien (getuige de mooie
verhalen van Ton van den Berg), óók rond
ons dorp, je moet het echter wel willen zien:
GENIET van een mooie wandeling of
fietstocht!.

AGENDA
2018

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.Voor meer
info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10.00 uur voor geïnteresseerden.
19 febr VOVG: Lezing orgaandonatie
19 febr Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
22 febr KBO: Glazenier Estrella excursie
24 febr Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
24 febr Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
24 febr Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
1 mrt KBO: Bedevaart Smakt
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; Kom
Maar Op (try-out); zaal open: 20.30 uur
6 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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26 mei Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
7 juni VOVG: Theehuis Komkommerin
11 juni Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Fietsdag
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
16 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m KBO:
26 juni Meerdaagse reis
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
24 juni Harmonie de Herleving: Zomerconcert om
11.00 uur in het park
27 juni VOVG: Jubileumfeest
30 juni Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
30 juni Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 en Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in
30 juni Groeningen op het Gildeterrein aan de 		
Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de 		
Maasstraat
2 juli Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
6 t/m
Outlands Open Air
8 juli
12 juli KBO: Blauwe bessen excursie
28 juli Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
weer bellen.
14 aug KBO: Kermismatinee Joffershof
23 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
25 aug Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Groeningse kermis 2018
t
/m 3 sept
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 sept KBO: Busdagtocht
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
10 sept Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Zonnebloem: Boottocht

27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt Groenings koor: bloemenactie
6 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t
Interactieve Dorpsquiz Vierlingsbeek-		
Groeningen
8 okt VOVG: Lezing CaRin
8 okt Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 nov Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
24 nov Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
15 dec KBO: Kerstfair De Locht
16 dec VOVG: Kerstmarkt
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 		
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.
Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Berichten uit het veld
Op 27 en 28 januari was de Nationale Tuinvogeltelling. Natuurlijk heb ik zelf ook meegedaan, en
onze tuin gedurende een half uur nauwkeurig in de
gaten gehouden. We hadden al geruime tijd uitbundig gevoerd en de vogels als het ware de tuin
ingetrokken. Maar natuurlijk zijn vogels eigenwijs
zodat het kon gebeuren dat het trouwe paartje
Turkse Tortels zich totaal niet heeft laten zien. Ook
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de Keep die elke dag even langs komt bleef angstvallig weg. Zo ook de Winterkoning, de Zwarte
Kraaien, de Eksters, de Sperwer en de Zwarte
Mees. Alsof ze het afgesproken hadden.
De Zwarte Mees is een mees die sterk op de Koolmees lijkt maar dan kleiner. Het is de kleinste
mees van Europa. De Koolmees heeft een gele
buik met zwarte streep en een groene rug. De
Zwarte Mees heeft een bruingrijze buik zonder
zwarte streep en een blauwgrijze rug. De Zwarte
Mees heeft een witte vlek in de nek wat de Koolmees niet heeft. De Zwarte Mees leeft bijna uitsluitend in naaldbossen, maar komt ‘s winters af
en toe op voederplaatsen in tuinen. Meestal in een
groep samen met Koolmezen zodat je goed moet
opletten om hem te zien.

pelmees (19 vogels), op 5 de Groenling (18 vogels),
op 6 de Vink (17 vogels), op 7 de Kauw (4 vogels)
en op 8 de Ekster (1 vogel). Wat opvalt is de afwezigheid van de Merel in de top 5. Waarschijnlijk is
dat nog de nasleep van de Usutu-virus epidemie
van 2016. Dit virus heeft enorm huisgehouden onder de merels, vooral in het oosten van ons land.
Volgens de gegevens van Vogelbescherming staat
de Huismus dit jaar ook landelijk op 1. De Koolmees staat landelijk op 2, de Pimpelmees op 3, de
Kauw op 4, de Merel op 5, de Vink op 6, de Turkse Tortel op 7, de Houtduif op 8, de Ekster op 9 en
de Roodborst op 10.
De Tuinvogeltelling zit er voor dit jaar dus weer op,
maar er is nog genoeg te zien in de tuin. Zeker als
het nog een beetje winter wordt, zullen de vogels
steeds vaker in de tuinen voedsel gaan zoeken.
Vanachter een raam zijn ze dan mooi te bekijken.
Overigens verschenen daags na de telling de
Zwarte Kraaien, de Eksters, de Winterkoning , de
Turkse Tortels en de Keep gewoon weer in de tuin
alsof er niks gebeurd was. Ze zaten weer op de
voederplaats met een blik in de ogen van “waar
maak jij je druk over”.
Ton van den Berg

Wat een knalfeest of wat een
afknapper.....
Zwarte Mees

Vierlingsbeek is over het algemeen een rustig
dorp, omringd door een mooie natuur.
Helaas veranderd het dorp met name rond de jaarwisseling in een 'knaldorp'. En dit lijkt met de jaren
erger te worden. Het vuurwerk vliegt ons, inwoners van Vierlingsbeek, letterlijk om de oren.
Laten we voorop stellen dat wij absoluut niet tegen vuurwerk zijn. het hoort bij de jaarwisseling.
Maar ..... afgelopen december startte de verkoop
van het vuurwerk al op de 28ste.
Dezelfde avond moest het door de jeugd, en mogelijk enkele minder jeugdigen, uitgetest worden. Dit is enigszins wel te snappen. Wij zouden
dat ook doen. Even proberen of het vuurwerk wel
goed klinkt. Logisch.
Helaas stopte het vervolgens niet meer en bleef
het de dagen voor oud en nieuw, maar ook de dagen na oud/nieuw een 'knalfeest'.
En de knallen zijn niet meer zoals ze waren. Heden
ten dagen zijn ze keihard, galmend, waarschijnlijk
vaak 'illegaal' vuurwerk.
Deze brief schrijven we op 22 januari en er wordt
nog steeds geknald. Onze boosheid neemt alleen
maar toe merken we.
De vele knallen hebben niets meer met de jaarwisseling te maken. Het lijkt er eerder op dat er uit
baldadigheid gehandeld wordt en dat er niet meer
nagedacht over wat al dat geknal oproept bij anderen (mens of dier).
Wat wij willen aangeven is dat er veel mensen wonen die een of meerdere honden hebben of onge-

Gelukkig waren er nog genoeg andere vogels die
mij niet in de steek lieten. Ik wil u mijn lijstje niet
onthouden: 26 Huismussen, 6 Koolmezen, 4 Vinken, 4 Kauwen, 3 Pimpelmezen, 2 Groenlingen, 2
Heggenmussen, 1 Merel, 1 Roodborst, 1 Houtduif
en 1 Grote Bonte Specht.
In Vierlingsbeek en Groeningen hebben dit jaar in
totaal 7 tuinen meegedaan met de Tuinvogeltelling. De meest getelde vogel was de Huismus die
met een aantal van 58 met stip op 1 staat. Op 2
staat met een aantal van 25 de Ringmus, het neefje van de Huismus.

Ringmus
Op 3 staat de Koolmees (21 vogels), op 4 de Pim-
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stoord willen wandelen in de natuurrijke plekken
die ons dorp rijk is.
Het feit dat er al meer dan 5 tot 6 weken geknald
wordt maakt dat een wandeling een grote lijdensweg is voor menige viervoeter. De wandelingen
gaan/gingen gepaard met zeer veel stress/angst.
Het vuurwerk werd/wordt vaker op nog geen paar
meter van je vandaan (of je nu liep met of zonder
hond) afgeschoten.
Van genieten van de dagelijkse wandelingen was
er totaal geen sprake meer.
We hopen dat iedereen zich realiseert/gaat realiseren dat er genoeg mensen en dieren zijn die zeer
angstig worden van het geknal, daar je er niet op
voorbereid bent.
Als iedereen zich aan de wet zou houden dan was
het voor iedere wandelaar en/of hondenbezitter
duidelijk dat er op oudjaarsdag tussen 18 uur en
nieuwjaarsdag 02.00 uur geknald mag en zal worden.
We hopen op een ieders begrip en hopelijk wordt
er komende jaarwisseling meer rekening gehouden met iedereen die hier in Vierlingsbeek leeft en
worden de flinke knallen gedurende weken beperkt.

kopje koffie/thee te drinken.
Deze middag is er verder de mogelijkheid om de
kerktoren (aan de binnenkant) te beklimmen via de
trap. Ook is er een mogelijkheid om in de kerk bij
een rondleiding aan te sluiten.

Samen eten

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 28 februari om 17.00 uur bij Concordia
in Vierlingsbeek. Aanmelden kan t/m 21 februari bij
Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

Bedevaart Smakt

De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is
op donderdag 1 maart. De eucharistieviering begint om 14.30 uur. Na de viering kan men in het
Pelgrimshuis op eigen kosten een kopje koffie
drinken.

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag16 februari en 2 maart aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten

Biljarten in het Joffershof: 		
		
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- en vrijdagmiddag 		
Yoga in het Joffershof:
maandag van 17.45 - 18.45 uur
woensdag van 18.45 - 19.45 uur		
Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:			
dinsdag van 10.00 - 11.30 uur 			
Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof: 				
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur			
woensdag van 9.30 - 11.30 uur
donderdag van 9.30 - 11.30 uur
Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
woensdag van 13.00 - 14.00 uur
en van 14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 - 14.00 uur		
Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
donderdag van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof:
donderdag van 10.45 - 11.45 uur		
Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het Joffershof:
vrijdag van 9.15 - 10.15 uur			
en van 10.30 -11.30 uur
Info 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof:
1e zondag van de maand om 14.00 u.
Info 632028

Afzender
Bewoners, wandelaars met en zonder hond(en)

Vierlingsbeek/Groeningen
Bezoek Tweede Kamer

Het aantal opgaven voor het bezoek aan de Tweede Kamer is ruimschoots over de 50 personen
heen.
Jammer genoeg mogen er niet meer mensen
komen. De bus was binnen 4 dagen volgeboekt.
Voor degene die niet bij de eerste 50 personen
horen, willen wij proberen om in het najaar nog
een keer naar de Tweede Kamer te gaan. U kunt
zich dus nu wel opgeven maar dan telt het voor in
het najaar. Betalen is nu overbodig. Reeds betaalde bedragen van leden die in april niet meekunnen,
zullen worden teruggestort.

Excursie atelier Estrella en kerktoren

Donderdag 22 februari gaan we op excursie bij
Atelier Estrella aan de Grotestraat in Vierlingsbeek.
Frank Lindner is al meer dan 35 jaar specialist op
het gebied van glasbewerking. Het oude ambacht
wordt gecombineerd met nieuwe technieken.
Glas krijgt daardoor nieuwe waarde.
Er is een breed scala aan mogelijkheden voor velerlei toepassingen.
De excursie begint om 14.00 uur.
Daarna is er de mogelijkheid om in Joffershof een

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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21 maart 2018

de vereniging zijn.

Verkiezingen voor de gemeenteraad van Boxmeer.

Sinds 2011 geniet ik van mijn pensioen. In de tijd
die ik daardoor ter beschikking heb, zet ik mij
graag in voor de samenleving. Als raadslid kan ik
daardoor ook overdag burgers, bedrijven en bijeenkomsten bezoeken. Als iemand mij, bijvoorbeeld binnen de KBO, aanspreekt met een vraag
of een probleem, wil ik een luisterend oor zijn en
vind ik het heel belangrijk om later ook een terugkoppeling te geven over dat wat ik voor hem heb
kunnen betekenen. Of het probleem nu is opgelost
of niet. Die terugkoppeling geven, doen we als gemeente denk ik nog te weinig.

Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is verkiesbaar namens het

Mijn werkervaring en mijn ervaring als raadslid de
afgelopen jaren, helpen mij om de weg te vinden
binnen de gemeentelijke organisatie. Want dat die
organisatie niet altijd voor iedereen even inzichtelijk is en dat daar zeker verandering in mag komen,
dat staat vast.

In de vorige uitgave van Globaal heb ik jullie verteld wat ik in mijn werkzame leven gedaan heb,
waar ik mij in de afgelopen zestien jaar in de gemeenteraad mee bezig heb gehouden en wat ik de
komende jaren in de gemeenteraad wil gaan betekenen. Deze keer wil ik jullie wat meer over mijzelf
vertellen en over mijn motivatie om in de gemeentelijke politiek actief te zijn.

Het CDA is een landelijke partij, die met lokale
kandidaten goed geworteld is in de samenleving.
Wij willen als CDA’ers de wereld waarin wij leven,
zorgzaam behandelen en zodanig vormgeven dat
het ook voor de toekomst een fijne plek blijft om
te leven. In onze gemeente betekent dat, dat we er
voor alle kernen willen zijn. We hebben in bijna alle
dorpen kandidaat-raadsleden. Doordat ik voldoende tijd heb, fiets ik regelmatig naar de verschillende kernen toe om ter plekke bepaalde situaties te
bekijken en te bespreken. Die informatie neem ik
mee naar de vergaderingen om daar goed voorbereid besluiten te nemen.

Ik ben Jan Stoffelen en woon sinds 1985 in
Vierlingsbeek. Oorspronkelijk kom ik uit Milsbeek
(gemeente Ottersum). Voordat ik in Vierlingsbeek
kwam wonen heb ik een aantal jaren in Vilt,
(gemeente Berg en Terblijt), gewoond. Toevalligerwijs zijn mijn drie woonplaatsen allen in de tijd dat
ik daar woonde heringedeeld. In alle drie die dorpen heb ik tot op de dag van vandaag geen nadelen van de herindelingen gezien. De dorpen zijn
gebleven wat ze waren. Als we de komende jaren
binnen onze gemeente de kernendemocratie goed
vormgeven, verwacht ik dat ook een toekomstige
herindeling tot één gemeente binnen het Land van
Cuijk niet tot problemen voor de afzonderlijke dorpen leidt. De rol van de wijk- en dorpsraden zal
daarvoor goed moeten worden uitgebouwd en een
plaats moeten krijgen in de organisatie van de gemeente.

Ik wil graag ook de komende periode jullie volksvertegenwoordiger zijn. Met voldoende voorkeursstemmen – minimaal 200 – kan ik het belang van
Vierlingsbeek en Groeningen in Boxmeer blijven
inbrengen.
Dus stem CDA, stem op mij.
Met vriendelijke groet,

De gemeentepolitiek heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn vader is tien jaar wethouder geweest in Ottersum, daardoor werd
er thuis aan de keukentafel regelmatig over
politiek gesproken.
Tijdens mijn beroepsopleiding raakte ik
steeds meer geïnteresseerd. Ik studeerde
cultuurtechniek, een vakgebied dat heel
veel raakvlakken heeft met de taak van gemeenten.
Als inwoner van Vierlingsbeek ben ik
actief betrokken bij onze harmonie
‘De Herleving’. Ik sla bij de harmonie de
grote trom en ben ook actief als secretaris
en waarnemend voorzitter.
In deze rol hecht ik veel waarde aan het
verbinden, enthousiasmeren en activeren
van mensen, zodat we samen een bloeien-
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Er zullen verschillende onderwerpen aan bod komen als no waste, patisserie, vegetarisch. Daarnaast ook verschillende keukens zoals Aziatisch,
Turks, Italiaans. Inschrijving is per datum. Na die
avond neem je een heerlijke maaltijd mee naar
huis. Meer informatie in de volgende Globaal.

CARNAVALSLOTERIJ
9e TREKKING
1e pries € 55,2e pries € 33,3e pries € 22,-

Lotnr. 481 Naam: Evers
Lotnr. 503 Naam: Groot
Lotnr. 25 Naam: Joosten-Graat

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

EXTRA PRIES

Waardebon t.w.v. € 40,Lotnr. 517 Naam: van Sambeek

10e TREKKING
1e pries € 55,2e pries € 33,3e pries € 22,-

Lotnr. 151 Naam: Winkelmolen
Lotnr. 292 Naam: Vloet
Lotnr. 520 Naam: Deenen

EXTRA PRIES

Waardebon t.w.v. € 40,Lotnr. 605 Naam: Timmermans
Het grappige van gesproken taal is dat die voortdurend aan veranderingen onderhevig is.
Een van de kenmerken die daarbij een rol spelen
zijn de zogenaamde verkortingen. Woorden worden niet meer helemaal uitgesproken maar worden ingekort. Dat praat vlotter terwijl de betekenis
hetzelfde blijft. Dat kan vaak tot grappige woorden
leiden. We spreken b.v. nu van “bieb” i.p.v.
bibliotheek; van “effe“ i.p.v. eventjes; van “doka“
i.p.v. donkere kamer, van “memo“ i.p.v. memory;
van “Sint“ i.p.v. Sinterklaas.
Uit ons dialect kennen we:

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

1ste Nationale week
zonder vlees
5 t/m 11 maart 2018

De Nationale Week Zonder Vlees roept alle Nederlanders op om van 5-11 maart een week lang geen
vlees en vis te eten, en in plaats daarvan de verrassende mogelijkheden van de plantaardige keuken te ontdekken. Dit initiatief heeft als doel om
Nederland op een concrete manier bewust te maken van de positieve impact van minder vlees
eten, en te laten zien hoe gemakkelijk een dagje zonder vlees en vis eigenlijk kan zijn. Kijk voor
meer informatie op de website
www.weekzondervlees.nl of
de NWZV-facebookpagina.

“ Duk “ ( dikwijls )
“ Hej mot duk hoeste. “ Hij moet vaak hoesten.
“ Vort “ ( voortaan )
“ Nou mot ie vort zèlf zienen hof schoefele.”
Nu moet hij voortaan zelf zijn tuin schoffelen.
“ Àmmol “ ( allemaal )
“ Wàt hedde àmmol in ow boksetès zitte? “
Wat heb je allemaal in je broekzak zitten?
“ Ààlt “ ( altijd )
“ Tèj is ààlt in’t café te viende.”
Theo is altijd in het café te vinden.

LekkerBèks doet mee met de Nationale Week
Zonder Vlees. Ik daag iedereen uit om mee te
doen. Dit is een pleidooi voor lekker en leuk vegetarisch eten. Geen of minder vlees eten is goed
voor het milieu, dierenwelzijn en je gezondheid.
Wij hebben speciaal voor deze week een strippenkaart: 5 vegetarische maaltijden voor slechts € 25.
Laat je deze week verrassen door 5 overheerlijke
maaltijden van LekkerBèks zonder vlees.

“ Dalek “ ( dadelijk )
“ Kiek uut! Dalek velt den paol nog um! “.
Kijk uit! Dadelijk valt die paal nog om!
“ Blaar “ ( bladeren )
“ Vèèg die blaar efkes bejèn.”
Veeg die bladeren eventjes bij elkaar.

Kookworkshop

Rein Verhoeven
Voor suggesties en opmerkingen:
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com

In maart start LekkerBèks met kookworkshops.
Iedere 3de dinsdag van de maand zal er een kookworkshop plaatsvinden van 20:15 tot 22:30 uur.
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Geboortestenen

Van der Sluis gaat het aan het begin van de Veertigdagentijd hebben over Vasten: wanneer, waarom en hoe? Kom gezellig samen en neem uw
familie, vrienden en kennissen mee. Ontvangst
met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen
van gedachten over het thema. We hopen u te
mogen verwelkomen. Meer info of aanmelden
(niet verplicht maar wel fijn):
bax@parochiemariamoedervandekerk.nl
of 06-30517629.

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

Februari

Het mineraal amethist vertegenwoordigt de
maand februari. Omdat deze maand vaak koud en
donker is, helpt amethist mensen door het geven
van een beetje extra warmte en sterkte om de
maand door te komen. De steen wordt ook geassocieerd met vrede, moed en stabiliteit.
Hallo inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,
Het gaat er ook dit jaar weer van komen:
De Week van de Goede Doelen onder de noemer
van “Samen Sterk voor Goede Doelen”.
De collecte vindt dit jaar plaats op
dinsdag 27 maart en
donderdag 29 maart.
Dit jaar hebben we maar liefst 13 deelnemende
verenigingen/organisaties, nieuw zijn:

en

U heeft de mogelijkheid om al deze doelen in een
keer te steunen.

Geloofsbijeenkomst over Vasten
in parochiecentrum Sint Anthonis

Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek en Groeningen dit initiatief goed ontvangen en met een
gulle gift de doelen ondersteunen.

Iedereen die meer wil weten over ‘vasten’ is van
harte welkom op de Geloofsbijeenkomst dinsdag
20 februari van 20.00 – 22.00 uur in het parochiecentrum, Lepelstraat 13a, Sint Anthonis. Pastoor

Want alleen met uw gift staan wij “Samen Sterk
voor Goede Doelen”
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niets. En ook op ons kantoor in Cuijk verandert er
niets.
Waarom dan toch een nieuwe naam, nieuwe kleuren, een nieuwe uitstraling? Om iets duidelijk te
maken. Het Steunpunt was altijd al een kennis- en
informatiecentrum. Iedereen die iets wilde weten
over mantelzorg, kon bij ons terecht, zowel mantelzorgers als zorgprofessionals en vrijwilligers in
de zorg. Maar deze groepen mensen hebben niet
allemaal dezelfde informatie en ondersteuning nodig. Een bijeenkomst voor mantelzorgers is iets
heel anders dan beleidsrichtlijnen voor werkgevers, om maar iets te noemen. Vanaf nu is het in
één oogopslag duidelijk voor wie de informatie
(hoofdzakelijk) bedoeld is. Ben je mantelzorger?
Dan is alles met oranje interessant voor jou. Ben je
zorgprofessional? Dan kies je voor groen.

Alzheimer Café
afdeling Land van
Cuijk & Gennep.
Gennep: 19 februari, Bibliotheek;
Ellen Hoffmannplein 2 in Gennep
19.30 uur:
Thema: “vergeetachtigheid of toch dementie?”
In Nederland wonen steeds meer ouderen thuis
en steeds vaker krijgt men in de directe omgeving
te maken met iemand die de diagnose dementie
krijgt. Maar wanneer is er nu sprake van dementie
en hoe word de diagnose gesteld?
Deze en andere vragen komen deze avond aan
bod.

Wist je dat ons (Expertise)Centrum een van de
voorlopers is in Nederland? Ons centrum bestaat
al bijna 16 jaar en wij timmeren flink aan de weg
als het gaat om actuele onderwerpen als Mantelzorg & Werk en Samenspel in de Zorg. Onze ervaring en expertise gaan we als ExpertiseCentrum
actiever aanbieden aan zorginstellingen om de afstemming tussen professionele zorg en mantelzorg te verbeteren.

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers,
hulpverleners en andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige
bijdrage kunt deponeren.

Wil je reageren op de nieuwe naam en uitstraling?
Ga dan naar onze facebookpagina en laat iets van
je horen!

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in de
Bibliotheek, Ellen Hoffmanplein 2, Gennep
Initiatief:
Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep
De zaal is open vanaf 19.00 uur
Programma: 19.30 tot 21.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de avondcoördinator Corry Hopman, Team Toegang gemeente Gennep, 0485-494141.

Vrijdag 16 maart presentatie Schrijven als
tweede natuur in Schouwburg Cuijk

De Kneep als nieuw regionaal
taalbolwerk met een boek als
blikvanger
Een regionaal Boekenbal op vrijdag 16 maart
in Schouwburg Cuijk, een speciaal boek geschreven door regioschrijvers, samenwerkingsverbanden met BiblioPlus, Schouwburg
Cuijk en Cultureel Centrum De Weijer, scholenworkshops, het komt allemaal uit de koker
van De Kneep. Een regionale stichting die
taaluitingen in de breedste zin des woords wil
stimuleren.

Zelfde jasje, nieuwe kleuren
Vanaf 1 januari 2018 heeft het Steunpunt Mantelzorg een nieuwe naam: Centrum Mantelzorg. En
dat is niet het enige, er is nóg een nieuwe naam:
ExpertiseCentrum Mantelzorg. Het oude vertrouwde Steunpunt heeft zich opgesplitst. Voor jullie,
mantelzorgers, verandert er eigenlijk helemaal

De kiem voor De Kneep werd eind 2016 gelegd in
de Boxmeerse bibliotheek waar enkele taalliefhebbers op initiatief van schrijver, dichter en theatermaker Marco van der Plasse bijeenkwamen. 'Hoe
kunnen we meer aandacht besteden aan de regio-
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nale schrijver en aan taal in het algemeen', was de
casus. De bedoeling was om tijdens de Boekenweek van afgelopen maart al met een project naar
buiten te komen. Dat lukte niet. Wel was er vervolgens alle tijd om verdere plannen uit te broeden.

Schrijven als tweede natuur samenstelt en vormgeeft. Het boek bevat een breed palet aan verhalen, gedichten en columns.

Podia

De Kneep maakt 16 maart in Schouwburg Cuijk
gebruik van drie podia. Daarop vinden uiteenlopende voordrachten plaats die natuurlijk alles
met taal hebben te maken. Daarna wordt het
boek Schrijven als tweede natuur gepresenteerd.
Het boek is die avond te koop (12,95 euro) in de
schouwburg. De avond wordt vervolgens verder ingevuld met onder meer muziek van de Hello
Goodbye Band. Aan de precieze invulling van het
programma wordt nog gewerkt.
De vijf Land van Cuijkse gemeenten omarmen het
initiatief van De Kneep en hebben toegezegd het
nieuwe taalbolwerk financieel een steuntje in de
rug te geven.
Meer info: DeKneep.nl
Uiteindelijk zag ruim een half jaar terug De Kneep
(de kneep is het 'scharnier' van een gebonden
boek) het levenslicht. Boxmerenaar Peter Verdijk,
oud-directeur van Stichting Actief en fervent muziekliefhebber, heeft bij De Kneep de voorzittershamer in handen. "We willen op allerlei gebied
aandacht gaan geven aan taal," zegt Verdijk. "We
zetten eerst het regionale Boekenbal goed op poten. Daarna willen we breder aan de slag met bijvoorbeeld taalworkshops in samenwerking met
scholen. Voor regionale schrijvers willen we wat
gaan betekenen met cursussen. Dat BiblioPlus en
De Kneep elkaar hebben gevonden is daarom niet
gek."
Ook Schouwburg Cuijk en De Weijer in Boxmeer
willen graag participeren.
De Kneep beperkt zich nu nog tot het Land van
Cuijk. Maar het is volgens Verdijk zeker niet uitgesloten dat omliggende gemeenten als Gennep en
Venray erbij worden betrokken. "De contacten zijn
er al. Maar we willen het eerst hier goed voor elkaar hebben.”

Mooi juryrapport
Fairtrade Boxmeer
Gemeente Boxmeer blijft met een uitstekend juryrapport een Fairtrade gemeente. Hiertoe heeft de
onafhankelijke jury van de landelijke Stichting Fairtrade besloten. De jury was met name lovend over
de goede samenwerking tussen werkgroep en gemeente en geeft complimenten voor het grote
aantal winkels, horecagelegenheden, bedrijven en
instellingen dat voldoet aan de criteria.

Natuur

De blikvanger van het eerste De Kneepfestival
wordt het boek waaraan een kleine veertig regionale schrijvers hun bijdrage aan leveren. Ze beten
hun tanden stuk op het thema natuur, Een speciale commissie, met enkele schrijvers aan boord,
is daarmee aan de slag gegaan. In de brief aan
schrijvers wordt benadrukt dat ook scribenten uit
Maasduinen aan mogen schuiven.
Het thema van het regionale Boekenweekboek is
natuur. Op dat vlak volgt De Kneep de nationale
Boekenweek, waarbij natuur eveneens het hoofdthema is. 'Het moet een staalkaart zijn van regio-schrijvers en -schrijfsters die een breed scala
weergeven van stijlen en benaderingswijzen van
het onderwerp natuur', laat Willem van Beek weten. De Boxmerenaar voert de vierkoppige redactie aan die het eerste De Kneepboek met als titel

Waardering

Boxmeer is sinds 2014 formeel een ‘Fairtrade Gemeente’. Het college van B&W heeft enorme waardering voor het enthousiasme en de inzet van de
Werkgroep Fairtrade. Deze weet steeds weer op
een nieuwe manier de aandacht te vestigen op
fairtrade. Zo is de werkgroep in 2017 intensief
betrokken geweest bij een internationaal scholenbezoek rondom het thema fairtrade, heeft de
werkgroep twee prachtige, levensgrote bomen gemaakt met op ieder boomblad de naam van een
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Leergeld Land van Cuijk
misschien ook voor uw kind?

gemeentelijk fairtrade erkende onderneming én
heeft ze gezorgd voor een mooie gemeentelijke
fairtradevlag.
Inmiddels heeft wethouder Hendriks-van Haren al
46 gemeentelijke Fairtrade-erkenningen uitgereikt
en binnenkort zullen er nog meer uitreikingen volgen. Daarnaast zijn zowel Metameer Boxmeer en
basisschool De Peppels officiële fairtrade-scholen
en is ’t Molenhuys in Rijkevoort een officieel fairtrade-restaurant.

“Alle kinderen mogen meedoen, want
nu meedoen is straks meetellen!”

Fairtrade campagne

De titel Fairtrade gemeente toont aan dat een
lokale overheid, winkels, bedrijven, horeca, organisaties en inwoners samen zorgen voor meer
eerlijke handel. In Nederland zijn 81 Fairtrade
Gemeenten en 145 zijn actief bezig met fairtrade.
Een onafhankelijke jury, onder leiding van
Jacobine Geel, oordeelt allereerst of gemeenten
voldoen aan zes campagnecriteria en in aanmerking komen voor de titel. Na het behalen van de
titel oordeelt de jury op gezette tijden of de gemeenten nog steeds voldoen aan de criteria en
hun titel mogen behouden
De campagne is actief in 40 landen. Meer dan
2.000 ‘Fairtrade Towns’ zorgen dat meer boeren
en producenten in ontwikkelingslanden kunnen
werken onder fairtrade voorwaarden, zodat zij zelf
kunnen investeren in een duurzame toekomst voor
hun bedrijf en familie. Via fairtrade krijgen zij een
goede betaling en kunnen zij werken en leven onder veilige en gezonde omstandigheden. Wereldwijd profiteren meer dan zes miljoen mensen in
ontwikkelingslanden van de effecten van fairtrade.

Leergeld Nederland is een landelijke organisatie
met circa 90 regionale afdelingen, waaronder het
Land van Cuijk. Elke regio opereert zelfstandig.
Stichting Leergeld wil dat kinderen van 4 tot 18
jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben
toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die
voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn.
Dat gaat soms niet alleen om ouders met en bijstandsinkomen.
Helaas overkomt het ook anderen dat ze (tijdelijk)
een laag inkomen hebben.
Ook zij kunnen een aanvraag indienen.
Hoe een en ander verder verloopt, kunt u lezen op
onze website.
Deelname aan het verenigingsleven, zoals sport,
muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de
aanschaf van een fiets behoort soms tot de mogelijkheden.
Kunt u die kosten niet meer betalen? Leergeld kan
u misschien helpen.
De zgn. ‘wettelijk voorliggende voorzieningen’ van
de gemeente gaan altijd voor!
Wilt u meer weten, neem dan contact op met
Leergeld Land van Cuijk.
Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Telefonische bereikbaar op maandagochtend en
donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur
onder de nummers 06-57102296 en 06-57102302
of via info@leergeldlandvancuijk.nl of kijk op de
website: www.leergeldlandvancuijk.nl
Kijk voor meer informatie ook eens op de landelijke website: www.leergeld.nl

Winkels, bedrijven en instellingen die in aanmerking willen komen voor de gemeentelijke fairtradeerkenning kunnen contact opnemen met de Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer. Ook iedereen
die belangstelling heeft om een steentje bij te
dragen aan de werkgroep is van harte welkom.
Neem dan contact op met Theo Peters, tel. 0485571071, e-mail thhapeters@kpnmail.nl of met
Anke Schellekens,
e-mail a.schellekens@boxmeer.nl.
Op de website www.boxmeer.nl/fairtrade is te zien
wat er in Boxmeer allemaal aan fairtrade gebeurt.
Fairtrade Boxmeer is ook op Facebook actief.

Maasziekenhuis Pantein ontvangt
belangrijk kwaliteitslabel NIAZ
Maasziekenhuis Pantein heeft op donderdag
25 januari een belangrijk kwaliteitscertificaat in
ontvangst genomen van het Nederlands Instituut
voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), namelijk NIAZ
Qmentum.
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Cliëntenraad Maasziekenhuis
zoekt nieuw lid
Door het aflopen van de zittingstermijn van één
van zijn leden is de Cliëntenraad van Maasziekenhuis Pantein op zoek naar een nieuw lid uit het
Land van Cuijk of Noord-Limburg.

Doel

De Cliëntenraad is er voor de algemene belangen
van de huidige cliënten met hun familie, maar ook
voor alle potentiële klanten in het verzorgingsgebied, voor hun familie en voor de bezoekers van
het Maasziekenhuis. De Cliëntenraad behartigt
als ‘pro-actief meedenker’ deze belangen en adviseert over een breed scala aan onderwerpen die
de kwaliteitsbeleving van patiënten beïnvloeden
zoals:
●
de kwaliteit van de zorg
●
voeding
●
hygiëne
●
patiëntveiligheid
●
patiëntenparticipatie

Werkzaamheden

Belangrijk kwaliteitslabel

De Cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner
voor de Raad van Bestuur en andere zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis. De raad vergadert
twaalf keer per jaar en zes keer per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur. Verder is er regelmatig overleg en steeds meer samenwerking met
de cliëntenraden van Thuiszorg Pantein en Zorgcentra Pantein.

Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein:
“de voortekenen waren al positief, maar nu de
definitieve uitkomst bekend is, groeit de trots.
Als een van de weinigen ook nog eens zonder verdere opmerkingen hebben we NIAZ Qmentum gehaald. Voor ons als ziekenhuis is dit een belangrijk
kwaliteitslabel. Zo’n traject doorloop je niet zomaar.
Ons ziekenhuis is op meer dan 2000 punten beoordeeld en heeft op al die punten goed gescoord.
Zeven onafhankelijke deskundigen hebben vier dagen lang van ’s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
bij ons in huis meegelopen met artsen, verpleegkundigen, patiënten en vrijwilligers. Daarbij werden
de zorg en bedrijfsvoering op afdelingen, poli’s en
ook operatiekamers getoetst volgens zeer strenge criteria. Met deze accreditatie weten patiënten,
verwijzers, samenwerkingspartners, zorgverzekeraars en andere partijen die de kwaliteit van zorg
beoordelen, dat we volgens een zeer hoge kwaliteitsstandaard werken.”

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat uit zeven personen (drie
mannen en vier vrouwen). Gezien de spreiding
van de leden over het verzorgingsgebied van het
Maasziekenhuis hebben belangstellenden uit het
gebied Milsbeek, Gennep, Afferden, Bergen een
pré. Verder gaat de voorkeur uit naar kandidaten
die affiniteit met financiën hebben.

Informatie

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij
Jacques Cuppes, voorzitter Cliëntenraad, telefoon
06 53 39 73 22. Uw sollicitatie kunt u voor 1 maart
2018 mailen naar de secretaresse van de Cliëntenraad, mevrouw A. Hubers: a.hubers@pantein.nl

Kroon op het werk

De directeur-bestuurder van NIAZ, Kees van Dun,
heeft aan Pauline Terwijn laten weten zeer onder
de indruk te zijn van ons resultaat. De accreditatie
is nu voor de vijfde keer toegekend aan het Maasziekenhuis. Dat is een enorm goede prestatie.
Slechts 2 andere ziekenhuizen in Nederland voldoen hieraan. “Het is de kroon op het werk van alle
professionals die zich dagelijks inzetten voor goede patiëntenzorg in de regio. Het geeft patiënten
bovendien de zekerheid dat we in het Maasziekenhuis volgens een hele hoge kwaliteitsstandaard
werken. En daar doen we het voor: hele goede
zorg bieden aan patiënten”, aldus Pauline Terwijn.

Nieuwe behandeling in Maasziekenhuis
Pantein: penisprothese bij ernstig erectieprobleem.
De meeste mannen praten er niet graag over,
maar erectieproblemen komen vaker voor dan gedacht. Met reguliere behandelingen zoals een
erectiepil of injecties kunnen veel mannen geholpen worden. Als deze behandelingen geen oplossing bieden voor de erectieproblemen, kunnen
mannen vanaf nu in Maasziekenhuis Pantein te-
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recht voor het plaatsen van een penisprothese. Dit
gebeurt door de urologen Balk van Maasziekenhuis Pantein en D’Hauwers van het Radboudumc.

wil gaan en doen werk dat niemand wil doen Ze
helpen de allerarmste families die getroffen zijn
door de hiv-epidemie weer op eigen benen te
staan. Ouders zijn overleden of zijn te zwak om
te werken, kinderen blijven achter of belanden bij
hun grootouders. De zusters zijn de enige grote
religieuze hulporganisatie in deze regio die op het
gebied van hiv en aids werkt.

Uitgebreid vooronderzoek

Voordat een man in aanmerking komt voor een
penisprothese vindt een uitgebreid vooronderzoek
plaats. In dit traject worden mannen intensief begeleid door de uroloog, seksuoloog en eventueel
psycholoog. Uroloog Balk legt uit: “Erectieproblemen kunnen ontstaan door allerlei factoren. Het is
belangrijk om eerst vast te stellen wat de oorzaken zijn. Medische, maar ook psychische of sociale factoren kunnen erectieproblemen veroorzaken.
Afhankelijk hiervan wordt eerst een conservatieve
behandeling gestart. Als er sprake is van een medische oorzaak wordt een behandeling gestart
met medicatie: bijvoorbeeld met een erectiepil,
een vacuümpomp of injecties. Pas als dit geen oplossing biedt voor de erectieproblemen, komt het
plaatsen van een penisprothese met kunstmatige
zwellichamen ter sprake.”

Doel van het project
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang)
te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud
te voorzien. Het project zal ze leren hoe ze hun
eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden,
ze een startkapitaal bieden of een starterspakket
om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie
jaar hebben de deelnemers aan het programma
voldoende inkomen om goed voor hun familie
te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700
mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt
worden, waarvan 12.600 indirect.

Specialistische behandeling

Hoe kunt u helpen?
Wilt u de allerarmste families in Mbala helpen?
Dat kan via de Vastenactie 2018 op de Goede
Doelenlijsten van Landhorst, Oeffelt, Oploo,
Overloon, Vierlingsbeek en Groeningen en via de
collectebussen in de kerken van Sint Anthonis,
Wanroij en Westerbeek of rechtstreeks via NL21
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag,
met name voor de deelparochies Ledeacker,
Maashees, Rijkevoort en Stevensbeek. U kunt
ook via de website doneren: www.vastenactie.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de
allerarmsten uit Zambia!

Het plaatsen van een penisprothese is een specialistische ingreep die slechts in een eer beperkt
aantal ziekenhuizen in Nederland wordt gedaan.
Na verwijzing van de huisarts kunnen mannen in
het Maasziekenhuis terecht voor deze behandeling.

Vastenactie 2018 Zambia
Help de armste gezinnen in Mbala,
Zambia
Even minderen … voor een ander!

zaterdag 24 februari > concert > BEUKFEEST: SHINIGAMI + HORDEARII + INFERUM

De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat
samen met de Goede Doelenacties van
Landhorst, Oeffelt, Oploo, Overloon, Vierlingsbeek
en Groeningen campagne voeren voor het
Vastenactieproject 2018 van de zusters van de
Heilige Harten van Jezus en Maria in het uiterste
noorden van Zambia, het district Mbala.

Inferum opent de 30e editie van Beukfeest. Mechanisich strakke, groovy, moderne death metal
met progressieve twists en zware vocalen. De
band is eind 2016 opgericht en heeft al een aantal
sterke optredens, waaronder Stonehenge, Wacken
en Baroeg Open Air op zijn naam staan. Tevens
heeft dit jonge kwintet als support opgetreden van
Suicide Silence en Cryptopsy. Eind 2017 is de EP
Modern Massacre ter wereld gekomen en dit minialbum kreeg overal lovende reacties.

Gaan waar niemand gaat en doen wat niemand
doet
De zusters zetten zich in waar de nood het hoogst
is. Zij gaan naar sloppenwijken waar niemand
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Na deze wonderlijke wending realiseert de cabaretier uit Sterksel zich dat het tweede deel van zijn
leven is begonnen. Radio, televisie en theaters ver
buiten de Brabantse grenzen bespeelt hij inmiddels
met veel plezier en succes. In zijn tweede show
vertelt Rob aan de hand van scherpe, herkenbare
en humoristische anekdotes over alledaagse situaties en de verrassingen die zomaar kunnen opduiken. Of Rob daar klaar voor is? Kom maar op!
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

Hordearii, een bijnaam gegeven aan gladiatoren
die vochten voor hun vrijheid, stond drie jaar geleden ook al eens op Beukfeest. Destijds onder de
naam Tribal Spirits. Vanwege de brede muzikale
smaak van de bandleden is er een grote verscheidenheid aan stijlen die door de nummers heen te
horen zijn. Het viertal wordt geïnspireerd door
bands als Lamb Of God, DevilDriver en Cannibal
Corpse. Stevige gitaarriffs, opzwepende drums en
een flinke strot, oftewel: Heavy Thrash Metal!
God van de dood, geest der dood, Magere Hein;
het zijn slechts enkele interpretaties van het Japanse woord Shinigami. Maar denk maar niet dat de
band uit Japan komt, of met een zeis te werk gaat.
Shinigami is ontstaan door een samenkomst van
leden van bands als MaYan, Orphanage, Bleeding
Gods, Tribal Spirits en Silicon Head. Doodgewoon
Nederlands dus. Met de EP The Arcane Order
bracht de band eind 2016 zijn eerste werk uit. Een
lekkere mix van thrash en death metal. Knoop je
veters maar goed vast en maak je klaar voor een
rondje in de moshpit!
Rotterdam en de Zwarte Cross.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: www.gryphus.nl

vrijdag 9 maart > open podium >

TALENTENTUIN: SOVAY + BALLOON
BUSTERS + THE VELVET STATE

Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent
staat als een paal boven water. Alle reden voor
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek,
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater
of welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden
zich te presenteren. Een open podium om precies
te zijn: de Talententuin. De zesde aflevering inmiddels met deze keer in de hoofdrollen: Sovay, Balloon Busters en The Velvet State.

vrijdag 2 maart > cabaret > ROB
SCHEEPERS > KOM MAAR OP (try-out)

Rob Scheepers won de Padoem Patsss Oneliner
Extravaganza in Toomler, mocht aanschuiven bij
DWDD en Jinek, kreeg een wekelijkse radiocolumn
en werd een van de steunpilaren van het tv-programma Padoem Patsss. En dat terwijl zijn nieuwjaarsconferènces in het zuiden van het land avond na
avond uitverkocht raakten én hij met zijn debuutprogramma Schroot met veel succes ook boven
de grote rivieren debuteerde.

In het najaar van 2017 vonden drummer Karlijn
en gitarist/zanger Frankie eindelijk hun nieuwe
muzikale maatjes Tess op de basgitaar en Hugo
op de leadgitaar. Sovay was geboren en in
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oktober 2017 werd er voor de eerste keer gerepeteerd. Zoekende naar een eigen sound binnen de indierock haalt het jonge Boxmeerse
viertal inspiratie uit bands als Wolf Alice en Always. Balloon Busters is een indierockband uit
Boxmeer en omstreken en kenmerkt zich door
een dromerige maar toch scherpe muziekstijl.
De band bestaat uit Anna Baartmans (zang en
bas), Xan van Kempen (gitaar), Camiel Vink (gitaar) en Vince Henraat (drums). The Velvet State
is een pop- en funkrockband uit Nijmegen met
een verleden in The Ruby’s. Overal waar dit
krachtige kwartet komt bouwt het een feestje.
De onlangs uitgebrachte EP Ruby Red Velveti s
hier het levendige bewijs van. Zonder twijfel
wordt dit een prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: gratis

Warme Bakker Degen
Reclame: 19 t/m 24 februari
● Appelkruimelvlaai
● Spelt meergranen donker
● 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Reclame: 26 februari t/m 3 maart
● Cappuccinovlaai
● Volkorenbrood
● 5 harde broodjes naar keuze
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

in petto

➢ zaterdag 17 maart > ierse avond > ST.
PATRICK’S EVE met live: THE COINCIDENCES
➢ zaterdag 24 maart > bandwedstrijd > OP UT
TUFFELKE

€ 7,35
€ 1,90

€ 10,35
€ 1,95
€ 1,80

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw

Gryphus?

huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

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

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.

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.
Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl
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20% KORTING
Actie geldt van 19 februari t/m 3 maart 2018
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Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

Vraag naar de voorwaarden

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

06-30003764

kijk op de website www.salontoine.nl

Te Koop

www.johnebbers.nl

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

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

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage

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

medical taping

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.

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

ACTIE!!!
In Januari en Februari 10%
korting op alle banden!

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
Tel. 0478-63 40 20
info@muldersautos.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

www.muldersautos.nl
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ontspanning
dansen
genieten
vrij zijn
Joffershof Vierlingsbeek

www.movewise.nl

iedere maandagavond

06 10235305

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
Woensdag
Zaterdag
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18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

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

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

Ik wil mijn
eigen bedrijf
starten maar
waar begin ik?

Hoeveel
pensioen
heb ik straks
opgebouwd?

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Is het slim mijn
hypotheek nu
over te sluiten?

Wie kan mij
helpen met
internetbankieren?

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






Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl





Restaurant - Grand café - Proeverij

Opzoek naar nieuwe meubels?

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

Neem eens contact op met ons. Wij maken
meubels speciaal voor u op maat.
Schootsveld 5

Bouw

Vierlingsbeek

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

0478-632232

s
u
l
k
en o p m a a t

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

op maat

112
0900-8880

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

René Gerrits

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

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