Tweewekelijks informatieblad voor
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nummer van Globaal tot en met dinsdag
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uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
33e jaargang no. 4

28 februari 2018

Jubilarissen EHBO Vierlingsbeek e.o.
Tijdens de jaarvergadering hebben we de jubilarissen in het zonnetje gezet en voorzien van een bloemetje.
Gezien het aantal jubileumjaren kunnen we stellen dat we het hebben over zeer trouwe leden.
Dit jaar waren Peter Thijssen, Lucy Kusters, Leo de Rijck en Chris Reijnen 40 jaar lid, Wil Cuijpers zelfs
50 jaar!!
Chantal Nielen was 25 jaar lid en Joke Kessels 15 jaar. We hopen als vereniging dat we nog lang plezier
mogen hebben van deze trouwe leden.

(Joke Kessels ontbreekt op de foto)
Sinds kort kunnen we gebruik maken van een nieuw
gediplomeerd lotusslachtoffer, Neeltje Bulkens heeft de
lotusopleiding met goed gevolg afgerond waarvoor
felicitaties namens het bestuur.
Mocht u ook interesse hebben in een EHBO
opleiding (inclusief reanimatie en bedienen AED)
dan kunt u terecht voor meer informatie bij
Mevr. G. Baltussen tel nr : 0478-632239 of
via email: ehbovierlingsbeek@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.
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17 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
met live The Coincidences; zaal
open 20.30 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 mrt Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke;
zaal open 20:00 uur
24 t/m Koningskerkje: Expositie ‘Jacques van
25 mrt Bakel and friends 1’; van 11.00 tot
17.00 uur
26 t/m Collecte Samen Sterk voor
31 mrt goede doelen
30 mrt Gryphus: vinylavond: OP Losse GROEVEN;
aanvang 21.00 uur
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 m
/ 1 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
14 apr Gryphus: Duitse avond:
BIERGARTENFEST; zaal open 20.30 uur
15 apr Garage sale voor Vierlingsbeek en
Groeningen: Bèèk ruumt op en Gruuninge
ok! Van 12.00 uur tot 16.00 uur
22 apr 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 met medewerking van
Zangvereniging Vondel, het Groenings 		
koor, harmonie de Herleving en Gilde
7 mei Damesgymclub: fietstocht
8 mei VOVG: Bronlaak
14 mei Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering

Van de redactie:
●

●

●

Autoruiten krabben, ijsbloemen op de
ramen...., goed aankleden en dan buiten
een frisse neus halen!... Weerstand
opbouwen en daarbij ook nog eens
eetlust- en slaapbevorderend!
De omgeving van ons station heeft een
complete metamorfose ondergaan.
Samen met de verlichting geeft dat zonder
meer ook een groter gevoel van veiligheid.
Parkeermogelijkheden en
fietsenstallingen.....: Neem eens wat vaker
de trein!!!
Het is weer verkiezingstijd! Globaal biedt
de politieke partijen uit onze gemeente de
mogelijkheid om hun standpunten te uiten.
Daarvoor stellen we per partij een halve
pagina ter beschikking. Als een partij echter
meer of vaker een artikel wil plaatsen, dan
wordt dit gezien als advertorial, waarvoor
kosten worden berekend.

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.
1 mrt KBO: Bedevaart Smakt
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; Kom
Maar Op (try-out); zaal open: 20.30 uur
MVC’64: leden collecteren
5 t/m
10 mrt voor Jantje Beton
6 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag
9 mrt KBO: Jaarvergadering Joffershof
9 mrt Gryphus: Open podium: Talententuin: 		
Sovay + Balloon Busters + the Velvet State
zaal open 20.30 uur
12 mrt Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
17 mrt Koningskerkje: Luisterliedjes
aanvang 20.00 uur
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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aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Lia De Haas studio
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
PLUS Wandel4daagse i.s.m.
Stichting JOC
VOVG: Wandelavond
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2 juni Zangvereniging Vondel: Optreden met 		
fanfare Helpt Elkander uit Afferden
in de schouwburg van Cuijk
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
15 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m KBO: Meerdaagse reis
26 juni
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
2 juli Zangvereniging Vondel: Seizoensafsluiting
6t/m8 juli Outlands Open Air
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
20 aug Zangvereniging Vondel: Eerste repetitie
nieuwe seizoen
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:
17 mei
17 mei
17 t/m
20 mei
23 mei
26 mei

12 sept
15 sept
20 sept
23 sept
23 sept
24 sept
27 sept
29 sept
29 sept
2 okt
4 okt
6 okt
8 okt
8 okt
11 okt
23 okt
27 okt
27 okt
1 nov
3 nov
6 nov
12 nov
15 nov
15 nov
24 nov
24 nov
4 dec
10 dec
15 dec
16 dec
16 dec
18 dec
19 dec
23 dec
29 dec

Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Najaarsontmoeting
GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
KBO: Fietsmiddag
Zangvereniging Vondel: Optreden in 		
Museum De Locht in Melderslo
Groeningen: 2e Streekmarkt Informatie bij
Han Morsink 06-53319279 of
han.morsink55@gmail.com
Zonnebloem: Boottocht
VOVG: Bloemschikken
KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Groenings koor: bloemenactie
GroeVie: Finale avond en uitslag‘k Wèt’t
Interactieve Dorpsquiz Vierlingsbeek-		
Groeningen
VOVG: Lezing CaRin
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Spellenmiddag Joffershof
VOVG: Museum de Kantfabriek
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Bèkse Biercantus 2018
KBO: Kunst of Kitch Joffershof
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Herfstwandeling
VOVG: Winterse wandeling
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
KBO: Kerstfair De Locht
VOVG: Kerstmarkt
Zangvereniging Vondel:
Kerstconcert in het Koningskerkje
KBO: Kerstviering Concordia
VOVG: Kerstviering
Kerst Sing Along aanvang 18.30 uur
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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hoogtepunt ligt in de periode februari - april.
Hitsig rennen ze achter elkaar aan of staan soms
in bokshouding tegenover elkaar.

Voor alle zorg
Voor alle hulp
Voor alle steun
Voor, ten tijde van en na
het heengaan van onze lieve
vader en schoonvader

JAN PEETERS
Willen wij iedereen hartelijk danken.
Wat missen we pap en
wat missen we mam,

Haas
De kleine plassen zijn bedekt met ijs en het vriest
ook overdag nog, maar de Houtduiven koeren of
het voorjaar is en ook de Holenduif laat zijn monotone roep regelmatig horen. Op het dak van een
huis zit zelfs een Heggenmus al uitbundig te zingen.
Behalve het wild stromende water is het verder
rustig op de Molenbeek heel. Vandaag laat de
IJsvogel zich even niet zien. De IJsvogel doet zijn
naam geen eer aan want hij houdt helemaal niet
van ijs omdat hij dan geen visjes kan vangen. Mijn
fietstocht gaat verder richting de Maas op zoek
naar bijzonderheden. Het lijkt allemaal heel stil en
vredig totdat een paartje Patrijzen verschrikt opvliegt. Ik schrik net zo hard omdat ik ze niet gezien
had. Een eindje verderop strijken ze neer en drukken zich plat tegen de grond, vertrouwend op hun
schutkleur. Met mijn verrekijker kan ik ze nauwelijks vinden. Ik fiets weer verder en plotseling hoor
ik prrrrrt! Vier vogels kiezen zigzaggend het luchtruim. Ik rem, grijp mijn verrekijker en zie vier
Watersnippen snel de hoogte in gaan.
De Watersnip is een vogel die zich thuis voelt in
vochtige gebieden. Hij is bruin met zwarte vlekken.
De buik is wat lichter van kleur en over de rug lopen een aantal gele lengtestrepen. Op de kop
heeft hij donkere en lichte strepen. Het meest opvallend is echter de onevenredig lange snavel en
de typische zigzag vlucht als hij opvliegt. Men zegt
dat hij dit doet om de hagel uit jachtgeweren te
ontwijken.

hopelijk hebben ze elkaar weer gevonden.
Joy Peeters
Inge & Frank Veenman-Peeters

ROZENKRANSGEBED IN DE
MARIAKAPEL VAN DE
LAURENTIUSKERK IN
VIERLINGSBEEK
Met Halfvasten 20 dagen na ASWOENSDAG
bidden we op WOENSDAG 7 MAART het
ROZENKRANSGEBED in de Mariakapel van de
Laurentiuskerk.
U bent welkom om deze dag samen het Rozenkransgebed te bidden. We bidden dan de
DROEVIGE GEHEIMEN.
Het dragen van het kruis, door Jezus, naar de
berg van CALVARIE, is een van de geheimen.
De viering is om 19.00 UUR IN DE MARIAKAPEL.
Aan het begin van de viering worden kaarsjes
aangestoken.
Zo gaan we samen naar PASEN DE
VERRIJZENIS VAN CHRISTUS.
LITURGIEGROEP VIERLINGSBEEK - MAASHEES

Berichten uit het veld
Als ik dit schrijf is het 7 februari. Het is nog winter,
maar al wel met een vleugje lente. Het rad van de
watermolen is bedekt met een laagje ijs dat spiegelt in de zon, maar langs de oevers van de Molenbeek bloeien de sneeuwklokjes volop. In het
weiland rennen een paar hazen fanatiek achter
elkaar aan. Het is rammeltijd (paartijd) voor de
hazen. In januari is het al begonnen, maar het

Watersnip

4

Hoe werkt dat dan?

De Watersnip is in Nederland het hele jaar te zien.
Hij broedt hier ook, maar de belangrijkste broedgebieden liggen toch in de vochtige gebieden van
Noord- en Oost-Europa. In de baltstijd laat het
mannetje een interessante vlucht zien. Hij vliegt
dan hoog in de lucht en maakt af en toe een
duikvlucht met gespreide staartveren. Door de
duikvlucht stroomt er lucht heel snel langs de
staartveren die deze laat trillen. Deze trilling klinkt
net als het blaten van een geit. Dat heeft hem de
bijnaam hemelgeit bezorgd.
Mijn dag kan al niet meer stuk, maar wordt nog
beter als ik even verderop een aantal Wintertalingen zie zwemmen op de Maas. De Wintertaling is
de kleinste Nederlandse eendensoort.
Het mannetje Wintertaling is goed herkenbaar aan
de roodbruine kop afgezet met een brede groene
streep met lichte randen. Bij de staart heeft hij een
opvallende geelwitte driehoek.
Zijn naam suggereert dat je hem alleen in de winter ziet, maar dat klopt niet helemaal. Er broeden
ongeveer 2000 paartjes in Nederland, maar in de
winter zijn er wel 97.000 Wintertalingen.

U koopt een consumptie en betaalt die met een
willekeurige munt en daarbij betaalt u ook nog
€ 1.00. Simpeler kan bijna niet.

Waarom?

Theunissen wil een daad stellen. De helft van de
horeca gaat heel ruimhartig met de munten om, de
andere helft doet dat heel krampachtig. Het is een
grote irritatie bij klanten in de kroeg als munten
niet meer geaccepteerd worden. Dat is niet goed
voor het imago van de totale horeca. Daar moet
wat aan gedaan worden en dit zou een manier
daarvoor kunnen zijn.
Het Oude Muntenbal (Alde muntenbal) zal
plaatsvinden op zaterdag 10 maart in
De Zandpoort in Groeningen.
Aanvang 21.00 uur.
Entree vrij.

Paaseieren zoeken
en
Paasvuur

Ton van den Berg

Beste Groeningers,

Uniek in Nederland.

Zoals elk jaar gebruikelijk organiseren wij ook dit
jaar weer in ons dorp de traditionele
paasgebruiken.
Op paaszondag 1 April is er eerst het
paaseieren zoeken op de Groeningse berg.
De kinderen en hun ouders vertrekken onder
tromgeroffel om 17.00 Uur bij de Lemse Kuul en
zijn ongeveer
om 18.30 uur weer terug.
Vervolgens peuzelen we de gevonden eieren op
en begint de schemering al bijna in te vallen.
Dan wordt het omstreeks 19.00 uur tijd voor het
aansteken paasvuur. Het wordt opgebouwd aan
de andere kant van de Maasstraat, recht tegenover de Lemse Kuul. Over de dijk kun je er dicht
bij komen om je lekker te warmen aan het vuur.

ALDE MUNTENBAL
Geschiedenis.

Albert Theunissen doet al jaren niet anders in zijn
café. Maar nu pakt hij het wel zeer groot aan. Als
iemand het café van Theunissen, De Zandpoort
in Groeningen bezoekt, dan kan hij gewoon met
munten betalen. Niet alleen met euro’s of met
munten van De Zandpoort, maar ook met munten
uit alle andere kroegen in de buurt. Met carnaval
werd daarover volop gesproken en toen werd het
idee geboren om met halfvasten een Alde Munten
Bal te gaan houden. Met alde munten worden al
de munten bedoeld die er in heel Nederland en de
grensregio van Duitsland, wanneer dan ook en bij
wie dan ook, bestaande of niet meer bestaande
kroegen, ooit aangeschaft zijn. Dus ook munten
die ooit 50 oude centen gekost hebben.

U kunt uw snoeihout brengen bij Laurens van Dijk,
Maasstraat 10 in Groeningen.

En wel op 17 - 24 en 31 maart
tussen 10.00 uur en 16.00 uur
Ophalen is niet mogelijk.
HET MAG ALLEEN SNOEIHOUT ZIJN.
Ander hout wordt niet geaccepteerd!
Verdere info over het paaseieren zoeken bij
Jeroen Rouwens, 06-15513483
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BÈÈK RUUMT OP & GRUUNINGE OK!
De lente komt eraan en dat betekent dat we
allemaal flink gaan opruimen. Daarom organiseren
wij, Esther Buunen en Marion Reefs, op 15 april,
een garage-sale: voor Vierlingsbeek en
Groeningen. Net zoals kringloopwinkels zijn
tegenwoordig ook garage-sales erg populair én
een mooie manier om uw spullen een tweede
leven te gunnen. Alle bewoners van Vierlingsbeek
en Groeningen kunnen hieraan mee doen en
vanuit hun eigen garage/schuur spullen verkopen.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,. Dit
bedrag komt helemaal ten goede aan Stichting
Groevie, dus voor onze twee dorpjes! De garagesale vindt plaats van 12.00u tot 16.00u en we
zullen zorgen voor flinke promotie.
Er is een facebookpagina en evenement
aangemaakt: www.facebook.com/beekruumtop.
Like deze pagina voor meer bekendheid.
Inschrijven kan vóór 30 maart via:
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groevie/
Er volgt snel meer informatie. Zijn er vragen, stel
ze via: beekruumtop@gmail.com

VOORAANKONDIGING
Expositie Koningskerkje
Jacques van Bakel & Friends 1 en 2
Op 24 en 25 maart én op 31 maart en 1
april zijn er twee prachtige exposities te
bewonderen van vrienden / leerlingen
van Jacques van Bakel uit Vierlingsbeek.

Wekelijks krijgen zij van Jacques tips en adviezen bij hun
schilderactiviteiten. Het Koningskerkje wil graag een podium
bieden aan deze lokale kunstenaars en heeft daarom de
deuren geopend voor deze exposities op 24, 25, 31 maart en
1 april tussen 11.00u en 17.00u.
REMINDER 1
DORPSKWIS ‘k Wèt’t
Vierlingsbeek/Groeningen
15-9-2018: Quiz-avond ‘k Wèt’t
6-10-2018: Finale-avond ‘k Wèt’t

REMINDER 2

OK DE KIENDEREN RUUMEN OP!
Voor kinderen is er de gelegenheid om bij
Herberg Thijssen hun speelgoed te verkopen.
Hiervoor wordt speciaal voor hen een kindermarkt
ingericht. Geef je gratis op via
beekruumtop@gmail.com. VOL=VOL. Na opgave
sturen we meer informatie op.

BEEK AN TÔFFEL, data:
• 24 februari 2018
• 27 april 2018 (de koks koken gezamenlijk een
koningsmaal)
• 15 juni 2018
• 3 november 2018
Opgeven kan via www.vierlingsbeekgroeningen.nl/verkoop-verhuur/
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groepen van de Liedjesavond. Samen met de Hofkapel en alle Prinselijke Hoogheden van
Vierlingsbeek en Groeningen en de muzikale omlijsting door Jac Craenmehr werd en flink gezongen en gesjoenkeld. Het was een prachtig feest.

Vierlingsbeek/Groeningen
Verslag SENIORENCARNAVAL

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.

Vrijdag 9 februari werd het seniorencarnaval gevierd in het Joffershof.
Vele verklede KBO-ers kwamen vol enthousiasme
binnen in een mooi versierd Joffershof waar we
welkom werden geheten door de voorzitter (voor
vandaag de spreekstalmeester). Hij werd bijgestaan door lakei Marius en de dames Joke en Ria.
Er werd afscheid genomen van Prins Piet
(Verbeeten) die na één jaar zijn mantel weer moest
inleveren. Dan is het wachten op de nieuwe prins
of prinses. In plaats van een Prins kwam Sinterklaas binnen met op zijn hielen Zwarte Piet. Ze
maakten samen met het hele gepeupel een rondje door de zaal en toen moest het er toch van
komen. Sinterklaas werd ontdaan van zijn Sinterklaaskleding en zo kwam onze Prins Carnaval
2018, Geert de Groot, tevoorschijn. Zijn Zwarte
Piet werd vertolkt door Truus.

Alleengaanden

Zondag 4 maart is er een bijeenkomst van alleengaanden in Joffershof van 14.00 tot 16.00 uur

Jaarvergadering

Vrijdag 9 maart wordt de jaarvergadering gehouden in gemeenschapshuis Joffershof.
Deze begint om 13.30 uur. Twee bestuursleden
gaan stoppen met hun bestuurswerk.
Verder mogen wij 8 leden huldigen met hun jarenlange lidmaatschap. Indien de tijd het toelaat zullen de foto’s van de seniorencarnaval te zien zijn.
Wij hopen op een goede opkomst.

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
tussen 14.00 tot 16.00 uur.

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 2 en 16 maart aanvang: 13.45 uur

Seniorenbios

De volgende voorstelling is dinsdag 13 maart met
de film: “Victoria & Abdul”.
Dit historisch drama vertelt over de jonge Indiase
klerk Abdul Karim. Hij reist naar Engeland om mee
te werken aan de viering van het jubileum van
koningin Victoria. Er is een klik tussen de koningin
en de klerk en er ontstaat een bijzondere vriendschap. De bedienden van de koningin doen er
alles aan om hun band te verbreken maar dat
maakt de band alleen maar hechter.
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd
tarief (€ 7,- i.p.v. €10,20). Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het
nummer 024 - 622 13 46 of via internet
www.cinetwins.nl).
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b,
6581 AC Malden.

Met zijn mooie welkomstspeech kreeg hij de zaal
op zijn hand. De middag werd gevuld met drie
tonproaters t.w. Leo Aarts, Jan Pijnenborg en Rien
van Genugten die alle drie een mooie buut brachten. Verder genoten we van enkele mooie dansen
van de Bèkse Klinkertjes en optredens van enkele

Vaste activiteiten

Biljarten in het Joffershof: 		
		
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- en vrijdagmiddag 		
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Yoga in het Joffershof: 			
maandag van 17.45 - 18.45 uur
woensdag van 18.45 - 19.45 uur		
Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal:
dinsdag van 10.00 - 11.30 uur
		
Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof: 				
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur			
woensdag van 9.30 - 11.30 uur
donderdag van 9.30 - 11.30 uur
Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:
woensdag van 13.00 - 14.00 uur
en van 14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 - 14.00 uur		
Info 06 43201502

Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:
donderdag van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof:
donderdag van 10.45 - 11.45 uur		
Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof:
vrijdag van 9.15 - 10.15 uur			
en van 10.30 - 11.30 uur
Info 631232
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof:
1e zondag van de maand om 14.00 uur. 		
Info 632028
Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl
Riet in het zonnetje gezet. Een koorlid met een
diamanten randje! Sjraar Klaassens zong enkele
toepasselijke liederen voor Riet met pianobegeleiding van Frans Stegers. Afscheid namen we van
de voorzitter Marjan Stegers. Na 10 jaar besturen,
waarvan 8 jaar als voorzitter, wordt Els OpheijVerhoeven voorzitter ad interim. Els bedankte
Marjan voor haar groot verantwoordelijkheidsgevoel, organisatievermogen en probleemoplossend
werken. Verder verzorgde ze tientallen stukjes
voor Globaal over het reilen en zeilen van het koor.
Met een cadeau en een lied door de leden werd
afscheid genomen van Marjan als voorzitter.

Op 29 januari jl. hield het Groenings koor haar jaarvergadering. De voorzitter, Marjan Stegers, blikte
terug op een mooi koorjaar met diverse geslaagde
uitvoeringen, met als hoogtepunt de concertreis
naar Annen, op het afsluitende buffet namen we
afscheid van Hans van Zeeland die 7 jaar onze
dirigent is geweest. Sjraar Klaassens volgde hem
op. Sjraar is eerder onze dirigent geweest en geeft
nu het koor wederom een nieuwe impuls.
We vierden een bijzonder jubileum: Riet Peters was
60 jaar koorlid. De voorzitter roemde haar inzet als
zeer muzikale sopraan. Riet staat altijd klaar voor
het koor; zo verzorgt zij o.a. al jaren de koffie, thee
en drank op de kooravonden. Met bloemen werd

Al met al was het een geslaagde jaarvergadering
van een springlevend koor.
Vrijblijvend een keer meeluisteren op een repetitie kan want nieuwe leden kunnen we altijd gebruiken.
Op maandag 19.45 in de Zandpoort oefenen we
met veel plezier.

8

Jantje Beton Collecte
door MVC 64 !

Luisterliedjes
in het
Koningskerkje

In de week van 5 t/m 10 maart wordt in
Nederland 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.

Staat zaterdagavond 17
maart 2018 al in uw agenda?
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.

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

Voor dit concert heeft zij zanger en gitarist Roger
Corneille en pianist Ruud Jacobs uitgenodigd.

In Vierlingsbeek en Groeningen gaan de (jeugd)
leden van MVC’64 voor de twaalfde 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 5 t/m 10 maart
door en voor de jeugd van MVC’64.

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.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Is uw kind geboren tussen 1 juni 2014 en 31 mei
2015 én denkt u erover om uw kind op basisschool
Laurentiushof te plaatsen, bent u van harte welkom
om uw zoon/dochter aan te melden als leerling van
onze school. Op dinsdag 6 maart óf donderdag
8 maart kunt u tussen 9.30 uur en 11.30 uur,
tijdens een ‘open lesmorgen’, kennismaken met
basisschool Laurentiushof. Onder leiding van
kinderen uit groep 8 kunt u de school bezichtigen
en in bedrijf zien. U bent van harte welkom!

Deze avond luisteren zij op met zeer divers
repertoire van pop tot jazz en soul.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 10,00 per persoon
Kaarten:
concertkoningskerkje@gmail.com
In verband met beperkte
capaciteit in het
Koningskerkje zijn kaarten
uitsluitend op voorhand te
reserveren.

Mochten er al kinderen uit uw gezin leerling van
onze school zijn en heeft u geen behoefte aan een
rondleiding, bieden wij u de mogelijkheid om het
inschrijfformulier in de groepen 1-2 op te halen.
Vanaf 5 maart ligt deze voor u klaar.
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Opschoondag Vierlingsbeek en
Groeningen.

Dit jaar hebben we maar liefst 13 deelnemende
verenigingen/organisaties, nieuw zijn:
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Reumafonds
Het geld van het reumafonds wordt ook gebruikt
om de Reuma patiëntenverenigingen te voorzien
van subsidies waar wij als RPV Land van Cuijk U
zeer erkentelijk voor zijn
Voor inwoners die niet weten wie we zijn:

Op zaterdag 24 maart aanstaande wordt in heel
Nederland de Landelijke Opschoondag gehouden.
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO
Vierlingsbeek/Groeningen zijn de verenigingen, die
in Vierlingsbeek en Groeningen het zwerfafval op
willen ruimen.
De deelnemers van de Opschoondag komen om
09.30 uur bij elkaar in Gemeenschapshuis Joffershof, waar koffie/thee met een stukje vlaai aan de
deelnemers van de Opschoondag wordt aangeboden.
In groepjes wordt om 10.00 uur begonnen met het
opruimen van zwerfafval. Iedereen krijgt een route
aangewezen. Met veiligheidshesjes, handschoenen
en prikstokken, die door de Afvalinzameling Land
van Cuijk beschikbaar worden gesteld, worden de
straten en pleinen van Vierlingsbeek en Groeningen
ontdaan van zwerfvuil. Dit zwerfafval wordt in vuilniszakken verzameld. Om 12.00 uur wordt iedereen
weer terug verwacht in de Joffershof en daar wordt
de deelnemers soep en broodjes aangeboden.

Reuma Patiënten Vereniging Land van Cuijk
(RPV land van Cuijk)
Doel van de vereniging is lotgenotencontact, informatieverstrekking aan leden/niet leden, wetregelgeving, behandeling en medicijnen, bewegingsactiviteiten promoten en organiseren, activiteiten
organiseren.
We werken samen met het Reumafonds, de Reumalijn, het meldpunt medicijnen, het meldpunt
zorg, reumaconsulenten en Reumatologen van de
Maartenskliniek en het Radboudumc.
De RPV richt zich op de regio Land van Cuik; de
gemeentes Cuijk, Mill, Boxmeer, Grave, Uden, St.
Anthonis en Gennep.

De dorpsraden van Vierlingsbeek en Groeningen
hechten grote waarde aan dit project en stimuleren
de deelnemers aan de Opschoondag met een stukje vlaai en soep met broodjes. Damesgymclub en
KBO krijgen voor het meedoen aan de Landelijke
Opschoondag een bijdrage van de Afvalinzameling.
Meer deelnemers aan de Opschoonactie betekent
ook weer meer inkomsten voor de verenigingen.
Maar niet alleen de leden van beide verenigingen
kunnen mee doen aan de Landelijke Opschoondag.
Iedereen uit Vierlingsbeek en Groeningen is van
harte welkom om van deze landelijke schoonmaakactie van onze dorpen een succes maken. Voor kinderen ligt een presentje klaar!!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, des te schoner
worden onze dorpen!

Een aantal vaste activiteiten worden door RPV
aangeboden:
* Hydrotherapie (bewegen in extra verwarmd water), deze wordt gegeven in Fitland Mill en Gennep en Hoogkoor Boxmeer (in samenwerking
met fysiotherapie Maassen).
* Yoga bewegingsgroep: elke dinsdagavond in
Mill onder begeleiding van Regina Schaap.
Regina geeft extra aandacht aan pijnklachten,
en de yoga is voor iedereen toegankelijk. Oefeningen worden aangepast aan ieders kunnen.
* Nordic walking of gewoon wandelen, elke drie
weken vanuit een andere plaats.Het tempo
wordt aangepast aan langzaamste loper.

Deelnemers aan de Opschoondag worden verzocht
om zich vóór 20 maart op te geven bij Wilma van
Boekel, voorzitter Damesgymclub Vierlingsbeek e.o.
of bij Jos van Boekel, penningmeester KBO
Vierlingsbeek/Groeningen.
Telefoon: 0478-631839.

Elke 2 maanden wordt er een extra activiteit aangeboden, zoals bloemschikken, lezingen, Sinterklaas/Kerst viering, jaarlijkse busreis in een aangepaste bus.
Bent U nieuwsgierig geworden kijk dan even op de
website www.RPVlandvancuijk.nl

Staat de collecteweek van:
“Samen Sterk voor Goede Doelen”
al op uw kalender van 2018?
De collecte,
van de 13 deelnemende
organisaties, zal plaatsvinden op:
dinsdag 27 en
donderdag 29 maart.

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.
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ben, staan vooraan in de agenda van Globaal.
Wil iemand nog meer informatie over Vondel?
Kijk op: www.zangvereniging-vondel.nl en like ook
onze facebook pagina.
Wilt u weer een keer naar een gezongen mis?
Dat kan!
Op zondag 18 maart zingt Vondel de H.Mis ter
gelegenheid van de naamdag van de Heilige
Jozef in Smakt (is eigenlijk 19 maart).
De mis begint om 11.00 uur
Een oude traditie blazen we nieuw leven in.

Joke Frederix
Bestuurslid Zangvereniging Vondel

Op 19 februari jl. hebben wij onze
70ste jaarvergadering gehouden.
In deze vergadering van Vondel
werd tevreden teruggeblikt op een
bijzonder jubileumjaar. Hoogtepunt
in 2017: het Jubileumconcert op
24 september. Op geheel eigen en
persoonlijke wijze hebben wij dit concert georganiseerd en gevierd, dat voor iedereen gratis toegankelijk was.
Het Kerstconcert was ons tweede hoogtepunt;
een goede mix van zang en muziek. Complimenten voor onze leden.
Wij zijn onze dirigent, Eric Roefs, bijzonder erkentelijk voor zijn voortreffelijke leiding en visie in de
gevarieerde muziekkeuze en uitvoering hiervan.

De 1e activiteit die op onze jaarkalender stond was
een Workshop handletteren. De basismaterialen
lagen aan het begin van deze avond al voor iedereen klaar en na enkele aanwijzingen van onze
voorzitter Menta, die in het handletteren al geruime
tijd een hobby heeft, ging iedereen aan de slag.
De deelnemers waren erg enthousiast en binnen
de kortste keren werden er verassende kaartjes en
andere letterkunststukjes gemaakt.
De deelnemers kunnen nu met het bij de workshop
inbegrepen basismateriaal thuis zelf aan de slag.

Wij staan een moment stil dat helaas een drietal
(ex) leden ons begin 2017 zijn ontvallen. Christel
van Mierlo, Theo Gerrits en Nelly van Gerven.

Maandag 19 februari gaf Ida Feller, bij ons beter
bekend als Ida Welbers, namens de Nederlandse
transplantatie Stichting een lezing over orgaandonatie. Ze heeft haar indrukwekkende verhaal rondom het verlies van haar 1e man Frank Welbers op
papier gezet en heeft dit deze avond aan ons
voorgelezen. Hij kreeg een ernstige hersenbloeding
waarvan hij niet meer zou kunnen herstellen. Vandaar werd er besloten om te starten met de procedure voor orgaandonatie. Ida vertelde over al de
daar bij horende protocollen. Met de beslissing van
het doneren van Franks’ lever, beide nieren, de
hoornvliezen en 2 hartkleppen, zijn maar liefst 7
mensen geholpen Ook kregen we volop informatie
over de nieuwe orgaanwet die in 2020 in werking
treedt. Dan is elke Nederlander orgaandonor, tenzij bezwaar wordt aangetekend. Voor informatie
kun je kijken op de site van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Vondel heeft trouwe leden en met vereende krachten hebben we van 2017 een bijzonder jaar gemaakt.
Op deze avond
is Dorette van
Loon in het
zonnetje gezet
en werd van
harte gefeliciteerd met haar
12,5 jarig
jubileum bij
Zangvereniging Vondel.
Dorette is een
trouw lid dat iedere week vanuit Maashees
naar
Vierlingsbeek
komt en zingt bij Vondel het hoogste lied.
Uit handen van onze penningmeester Frans Thijs
kreeg zij een fleurig, welverdiend bloemetje aangeboden.

Donderdag 8 maart vieren we weer de Internationale Vrouwendag. Deze dag staat elk jaar in het
teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale
Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan
doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten,
onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Onze vereniging viert deze dag ook al heel
wat jaartjes. Deze keer gaan we ’s avonds lekker
eten bij ’t Genot. Het belooft een gezellig avond te
worden.

Concerten/optredens die wij in 2018 gepland heb-
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VDB/LO is een lokale partij, die het bijzonder belangrijk vindt dat de
belangen van de dorpskernen in de nieuwe gemeenteraad van de
gemeente Boxmeer stevig vertegenwoordigd worden.
Zeker als er in de toekomst een grote gemeente Land van Cuijk komt, is het
belangrijker dan ooit dat lokale geluiden luid en duidelijk hoorbaar blijven
in het grote geheel.

Stem 21 maart op team Groeningen
Even voorstellen: Iwan Peters uit Groeningen
(nummer 7 op lijst 5)

Werkzaam als Plant – Manager bij Teunesen zand en grind.
20 jaar woonachtig in Groeningen en ben ik actief betrokken bij de dorpen
Vierlingsbeek en Groeningen. Inmiddels ben ik twee jaar lid van VDB/LO. Hier denk en
spreek ik mee over belangrijke zaken, die onze dorpskernen aangaan. Mijn ervaringen
liggen veelal , in de bouw en infra toekomst en ondernemend gericht. Hierin wil ik
mijn bijdrage leveren binnen onze partij.

Even voorstellen: Sander Oudenhoven
uit Vierlingsbeek/Groeningen (nummer 5 op lijst 5)

Inmiddels ben ik 12 jaar lid van VDB/LO en 8 jaar betrokken in de gemeentepolitiek
als burgerraadslid in de Gemeente Boxmeer. Namens het Vijf Dorpen Belang/ Lijst
Overloon sta ik op een verkiesbare plaats, namelijk nummer 5. Na 8 jaar actief te zijn
geweest als burgerraadslid en dus veel ervaring op te hebben gedaan, ben ik nu
klaar voor het echte werk.

en houdt zich met name bezig met de WMO en
verkeersveiligheid.
Op 5 Alies Ligtvoet. Alies is een van de leden van
PK die altijd oog heeft voor de ontwikkelingen binnen onze gemeente en de gevolgen daarvan voor
onze leefomgeving.
De volledige lijst en ons programma vindt u op
www.pkboxmeer.nl
Nadat in december 2017 Han Welbers door de
leden van PK tot lijstrekker is gekozen is in januari de volgorde van de kieslijst door de leden bepaald.
Op 2 staat een nieuw gezicht. Thomas van der
Meer, jong enthousiast en betrokken. Thomas wil
zich met name inzetten om extra kansen te bieden
voor de jongeren in de gemeente Boxmeer.
Zelf wil hij zich nog extra inzetten om kansen te
bieden voor alle jongeren in de gemeente. Laten
we samen met alle jongeren onderzoeken waar we
willen dat de Gemeente Boxmeer in de toekomst
heen gaat.

Beste mensen van Vierlingsbeek en Groeningen.
Graag willen wij ons aan u voorstellen.
Wij zijn Judith Logtens en Marco van den Berg.
Judith woont met haar gezin in Boxmeer,
Marco met zijn gezin in Beugen. Al jaren zijn wij
actief voor de VVD Boxmeer. Judith als huidige
fractievoorzitter, en Marco als burgerraadslid.
Graag zouden wij uw vertrouwen krijgen voor een
plaats in de raad van Boxmeer.

Op 3 Sjoerd van Lierop. Sjoerd heeft als raadslid
met name aandacht gevraagd voor een toekomstbestendig Boxmeer. Sjoerd is werkzaam als
docent op Metameer.
Op 4 Eric Smits. Eric is al jaren actief binnen PK
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Het is tijd voor verandering! U kunt ons over alle
thema’s aanspreken, maar een aantal van onze
belangrijke speerpunten voor de komende periode zijn:

Dit nooit meer! En maak je fouten?
Dan neem je je verantwoordelijkheid. Zorg dat
mensen het vertrouwen in de politiek behouden

Waarom VVD Boxmeer?

Wel het landelijke en provinciale netwerk, maar
gewoon onze eigen koers varen.
Liberaal, maar wel lokaal! Bekijk onze standpunten
op de website en zie hoe wij ons eigen beleid bepalen ten opzichte van de landelijke visie. En maak
kennis met de mensen die dit voor u willen gaan
doen.
www.boxmeer.vvd.nl
Judith Logtens - Lijst 6 - plaats 1
(fractievoorzitter)		
Marco van den Berg - Lijst 6 - plaats 2		
(wethouder kandidaat)
Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 26 mei
t/m 3 juni met de bus, en van 28 t/m 2 juni en
van 11 t/m 16 september met het vliegtuig naar
Lourdes.
Nieuw in 2018 is de gezinsbedevaart, deze
reis wordt gesubsidieerd, d.w.z. dat U met extra
hoge korting kunt deelnemen. Deze reis is van
13 t/m 20 oktober.
Ook als U CZ verzekerd bent kunt U in 2018
weer in aanmerking komen voor een korting van
maar liefst € 600,00.
Dit zijn medisch verzorgende reizen en zijn geschikt voor jonge en oude, zieken en gezonde
mensen. Lourdesgroep Maas en Peel reist
onder de vlag van de Organisatie Limburgse
Bedevaart. Meer informatie is verkrijgbaar bij
Cristien Goumans via telefoon (0478)636676 /
0623532814 of kijk op
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl.

Krachtige kernen met een eigen identiteit: Ieder
dorp een sterke dorpsraad met een eigen budget.
U moet dan denken aan onder andere onderhoud
van wegen, evenementen, verenigingen etc. Maar
ook inspraak in bestemmingsplannen!
Allemaal als opstap naar een kernendemocratie in
een groter geheel.

Werk naar de regio:

Bij ons ligt de focus op het genereren van werk.
Niet alleen het faciliteren van de grote werkgevers,
maar ook het stimuleren van kleine ondernemingen,
de middenstand, ZZP, toerisme, horeca etc.
Wij maken het voor starters op de woningmarkt
maximaal interessant om in onze prachtige dorpen
te willen wonen. Flexibiliteit met vrijkomende agrarische gronden. Werkgelegenheid is de beste manier om krimp tegen te gaan.

Wandelen met Mantelzorgers
Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert
op donderdagmiddag 8 maart 2018 van 14.00 uur
tot 16.00 uur in samenwerking met de IVN een
wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisselen met andere
mantelzorgers.
We verzamelen om 14.00 uur bij Zorgboerderij Samen, Venrayseweg 19, Overloon. Van hieruit gaan
we weer een mooie wandeling maken. U hoeft zich
niet op te geven voor deze activiteit. De wandeling
zal tot ongeveer 15.30 uur duren. Hierna is er de
mogelijkheid om op eigen rekening een consumptie te gebruiken bij Zorgboerderij Samen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Centrum Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl Aanmelden is
niet nodig.

Communicatie, transparantie en
verantwoordelijkheid:

De eerste stap is altijd luisteren naar de mensen.
Het mag gewoon niet zo zijn dat een college niet
meer ‘on speaking terms’ is met een dorpsraad.
Zo snel mogelijk weer in gesprek met Holthees op
basis van wederzijds begrip en respect! Ook geen
doofpot cultuur meer. Zaken worden openlijk besproken. Het heeft ons veel tijd en energie gekost
om eindelijk eens openheid van zaken te krijgen in
het Hansa dossier, ondanks veel tegenwerking.
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Advertorial

VDB/LO is een lokale partij, die het bijzonder belangrijk vindt dat de belangen van de
dorpskernen in de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Boxmeer stevig
vertegenwoordigd worden.

Stem 21 maart Team Vierlingsbeek
Marc Oudenhoven (nummer 2 op lijst 5)

Sinds 1998 lid van het VDB/LO. Inmiddels 18 jaar ervaring als
raadslid en wethouder. Mijn doel is om midden in de gemeenschap te staan en me
daardoor verbonden voel met de inwoners en de verenigingen waarin ik actief ben.
Specialisme in de politiek voor mij zijn wonen, economie, ruimte en leefbaarheid.

Sander Oudenhoven (nummer 5 op lijst 5)
Inmiddels ben ik 12 jaar lid van VDB/LO en 8 jaar betrokken in de gemeentepolitiek als
burgerraadslid in de Gemeente Boxmeer. Namens het Vijf Dorpen Belang/ Lijst
Overloon sta ik op een verkiesbare plaats, namelijk nummer 5. Na 8 jaar actief te zijn
geweest als burgerraadslid en dus veel ervaring op te hebben gedaan, ben ik nu klaar
voor het echte werk.

Ria Linders – de Wijs (nummer 11 op lijst 5)

Mijn leven lang, op 6 maanden na, ben ik woonachtig in het mooie Vierlingsbeek. Wat
mij vooral aanspreekt in de doelstellingen van VDB/LO : de leefbaarheid van de kernen,
de vergrijzing voorkomen door middel van nieuwbouw, het milieu: bermen en
buitengebied schoonhouden, kwaliteit van de wegen/fietspaden en de
groenvoorziening waarborgen in de gemeente. Ik vind het erg belangrijk dat onze
belangen worden behartigd in de gemeente Boxmeer.

Maren Oudenhoven (nummer 12 op lijst 5)

Een 20-jarige studente aan de NHTV Breda. Ik ben lid geworden van het VDB/LO,
omdat politiek mij interesseert en ik het belangrijk vind dat jongeren
vertegenwoordigd zijn in de politiek. Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeente
Boxmeer het aantrekkelijker maakt voor jongeren om in deze gemeente te blijven
wonen. Ik wil mij binnen de gemeente Boxmeer inzetten voor veiligheid, toerisme,
openbaar vervoer en sport.

Ton Swinkels (nummer 13 op lijst 5)

Sinds acht jaar ben ik actief lid van het VDB/LO en de laatste vier jaar als burgerraadslid,
in deze functie zijn algemeen bestuur en financiën mijn specialisaties.
Ook door dorpsraadsvergaderingen te bezoeken houd ik een vinger aan de pols. Denk
hierbij aan zaken zoals: zitbankje aan de maas, voetpad aanleggen naar het Vrijthof,
aanpakken Gildehoed, fietspad langs de Molenweg, bouwplannen op ’t Hulder etc. Dit
soort lokale issues kunnen op mijn (politieke) steun rekenen!

Mark Arts (nummer 14 op lijst 5)

Een 29-jarige melkveehouder uit Vierlingsbeek. Ik vind het belangrijk dat er jonge
ondernemers in de gemeenteraad zitten, zodat die ook inspraak hebben wat er in de
gemeente gebeurt. Ook vind ik het belangrijk dat we proberen de jeugd in de
gemeente te houden zodat scholen e.d. in de kernen open kunnen blijven.
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Advertorial

Op 21 maart 2018 zijn er
verkiezingen voor de
gemeenteraad van Boxmeer
en

-minimaal 200is een zetel haalbaar
Ik was voor mijn pensionering in 2011 in het
dagelijks leven werkzaam als projectleider bij het
waterschap Peel en Maasvallei in Noord en
Midden Limburg. Ik heb bijna 40 jaar ambtelijke
ervaring op de vakgebieden weg- en waterbouw,
cultuurtechniek en ruimtelijke ordening.

Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is verkiesbaar namens het

Ik heb me in de raad onder meer ingezet voor de
vakgebieden milieu, ruimtelijke zaken,
woningbouw en subsidiebeleid, de herziening van
de welstandnota, de aanleg van fietspaden,
snelheidsbeperking Molenweg, de actualisatie van
de bestemmingsplannen en het bouwrijp maken
van nieuwe woongebieden, zodat er op veel
plaatsen weer kan worden gebouwd.
Voor de komende jaren zullen we de handen vol
hebben aan het financieel gezond houden van onze
gemeente. We zullen goed na moeten denken
waar we de beperkte middelen aan kunnen besteden. Ik wil mijn vakkennis inzetten om er voor te
zorgen dat we tegen zo laag mogelijke kosten in
staat blijven om de groenvoorzieningen, onze
wegen en rioleringen in een goede staat houden
opdat we geen erfenis van achterstallig onderhoud
doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.
We willen een wethouder Duurzaamheid en
Innovatie, één zorgloket voor alle zorgvragen, etc.
Voor al die zaken wil ik mij inspannen en hoop
daarvoor uw steun te krijgen.

Lijst 1, kandidaat nummer 5.

Ook nodig ik u hierbij uit om onze vergaderingen
van de achterban te bezoeken. Ook niet-leden zijn
van harte welkom.
Het vergaderschema staat op onze website:
www. cdaboxmeer.nl
Een sterk CDA kan door haar directe invloed in
Den Bosch en Den Haag veel meer voor Boxmeer
betekenen dan vele andere partijen.

Geef uw steun aan het CDA en
stem bij voorkeur op mij zodat het
belang van Vierlingsbeek en
Groeningen in
Boxmeer kan worden ingebracht.
Tel. 0478-632205 of 06-48236890
Email: jstoffelen@ziggo.nl
jan.stoffelen@cdaboxmeer.nl

Ik heb de afgelopen zestien jaar voor u in de
gemeenteraad gewerkt en wil dit graag de
komende vier jaar blijven doen.
Hiervoor heb ik uw stem nodig.

Met voldoende voorkeurstemmen
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“ zwelf “ (zwaluw) “ Dor zit ’n zwelf te broeie. “.
Daar zit een zwaluw te broeden.
Rein Verhoeven

TREKKING 7

1e Pries € 55,- Lotnr: 363
2e Pries € 33,- Lotnr: 716
3e Pries € 22,- Lotnr: 197

Voor opmerkingen of suggesties:
06-28578247
reinverhoeven@gmail.com

Naam: Reijnen
Naam: Michiels
Naam: Cremers

Extra Pries

Waardebon t.w.v. € 40,Lotnr: 565

Naam: De Houdt

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

PLUS Kleffenloop 2018
Op zondag 15 april 2018 organiseert A.V. Sporting
Boxmeer de 8e editie van de PLUS Kleffenloop.
Met een parcours door de bossen van Overloon
is dit een prachtig hardloopevenement voor jong
en oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank
en onder de Bailey-brug door. Ook loop je langs
recreatieplas het Schaartven en de 25 meter hoge
uitkijktoren midden in de Overloonse bossen.
Kortom: een van de mooiste hardloopwedstrijden
in de regio.

Plat praote 3
Dat ons dialect nog leeft blijkt wel uit de diverse
reacties die ik tot nu toe heb ontvangen waaronder
die van Herman Gerrits uit Groeningen die mij attendeerde op het werk van zijn broer Wim Gerrits.
Die heeft een leuke bijdrage geleverd aan het vastleggen van uitdrukkingen en woorden uit het
Gruunings dialect. Zie daarvoor op internet
plaatsengids.nl en typ Groeningen in.
Zoek dan verder onder: Site voor het Groenings
dialect.
Een ander geboren Groeninger Jan Denen heeft
ook veel woorden en uitdrukkingen uit het dialect
verzameld. Hij heeft al eerder verhalen van vroeger
in Globaal gepubliceerd onder de naam Nelson.
Zijn bijdrage kunt u over een tijdje ook verwachten.
De vorige keer kon u kennis maken met enkele
grappige verkortingen/samenvoegingen.
Hier komen er nog een paar.

De starttijden en afstanden die gelopen kunnen
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter
(10.15 uur), Jeugloop 1 kilometer (10.05 uur),
5 kilometer (10.25 uur), 10- en 15 kilometer
(10.00 uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot
14 april 2018 en is voor iedere afstand goedkoper
dan na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot
een half uur vóór de start van de wedstrijd. Onder
de eerste 20 kinderen die online inschrijven worden
leuke prijzen verloot.

“ èvvel “ (evenwel) “ Dè’s èvvel moi mitgenome. “
Dat is evenwel mooi meegenomen.
“ wannie “ (waar of niet) “ Dè’s toch raar! Wannie?
“ Dat is toch raar! Waar of niet?
“ schaai “ (schade) “ De schaai viel wel mit.”
De schade viel wel mee.
“ zaal “ (zadel) “ ’t Zaal van miene fiets is zeiknat! “
Het zadel van mijn fiets is kletsnat!
“ vrommes “ (vrouwmens) “ Kende gej dè vrommes? “ Ken jij die mevrouw?
“ grei “ (gerei) “ Smiet ôw grei mar daor ner. “
Gooi je spullen maar daar neer.
“ vùn “ (voor een) “ Wàt het den vùn raar zök àn! “
Wat heeft die voor een rare kousen aan.

De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan de
Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende kleed- en
doucheruimte aanwezig.
Voor alle jeugd deelnemers is er na afloop een
leuke herinnering en voor de podiumplaatsen een
mooie beker.
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Vierlingsbeek uitgenodigd.
Van Heure Zinge is het beste te omschrijven als
uitbundig, dynamisch en vrolijk. De smart is meestal ver te zoeken bij dit smartlappenkoor.
Het koor brengt verrassende interpretaties van
zowel bekende als minder bekende, aloude en
juist heel eigentijdse liederen. Onder leiding van
de heer Frenk van Aggelen en met begeleiding van
pianist Joop Verbeeten en de accordeoniste
Marjan Geurts maakt dit 70 koppige koor van elk
optreden een feestje.
Joyful en Van Heure Zinge zullen afwisselend hun
repertoire ten gehore brengen. Het belooft een
gezellige zondagmiddag te worden voor jong en
oud om heerlijk mee te zingen en mee te deinen.
De koren zullen de middag samen afsluiten met
een voor Brabant heel toepasselijk nummer.

Voor meer informatie bezoek:
www.avsportingboxmeer.nl of
www.facebook.com/avsportingboxmeer
of neem contact op met Anja Hermans,
telefoon: 0478-641361, e-mail:
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Zoals in een eerder bericht al aangekondigd, zingt
zanggroep Joyful in mei 2018 al 40 jaar met veel
plezier. Dat vieren we op 26 en 27 mei met een
jubileumconcert. Via dit artikel brengen we u op
de hoogte wat de invulling van deze twee concerten is.
Op zaterdagavond heeft het koor Noisy Voices uit
Cuijk toegezegd om samen met Joyful een mooie,
muzikale avond te verzorgen.
Noisy Voices is ook een gemengd popkoor dat
bestaat uit ongeveer 50 leden. Een groep enthousiaste zangers en zangeressen die 4, 5 of soms
zelfs 6-stemmig zingt. Sinds de start in 2002, heeft
het koor inmiddels een uitgebreid repertoire opgebouwd. Dit alles onder de bezielende leiding van
hun vakbekwame dirigent de heer Peter
Broekmans. Er wordt veel aandacht besteed aan
kwaliteit, zangtechniek en presentatie, maar de
gezelligheid en goede sfeer daarbij zijn minstens
zo belangrijk.
Joyful en Noisy Voices zullen afwisselend een aantal liedjes ten gehore brengen. De avond wordt
afgesloten met een ‘battle’, wel met een knipoog,
waarbij beide koren hun uiterste best zullen doen
om een goede beoordeling van de jury te krijgen
en zo deze ‘battle’ te winnen. De jury bestaat uit
deskundige mensen die een grote bekendheid
genieten in de hedendaagse muziek.

We hopen dat u door ons programma enthousiast
bent geworden en aanwezig wilt zijn tijdens één of
misschien wel beide jubileumconcerten. Reserveer
deze data daarom alvast in uw agenda! Informatie
over kaartverkoop en aanvangstijden volgt te zijner
tijd. Wij hebben er zin in en kijken er naar uit om u
op één of misschien wel beide dagen te mogen
verwelkomen als publiek.

Alzheimer Café afdeling Land van Cuijk &
Gennep.
Pantein Op t Hoogveld, Paulusstraat 1
Sint Anthonis:
19 Maart, 19.30 uur :
Thema:”Hoe zorg je voor jezelf en wat kan de
WMO van de gemeente hierin betekenen?“
Een ambtenaar van de gemeente zal toelichting
geven over datgene wat vanuit de WMO geregeld
wordt, hoe de aanvraag precies verloopt en op
welke manier er wordt beoordeeld of uw WMO
passend is bij uw situatie. Er is volop gelegenheid
voor het stellen van vragen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de avondcoördinator Gerry Janszen, Coördinator
Informele Zorg Op t Hoogveld Sint Anthonis
06-22545819.
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.

Zondagmiddag staat in het teken van de
bekende Brabantse gezelligheid. Hiervoor is
het smartlappenkoor Van Heure Zinge uit

17

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in
Sint Anthonis;
Zorgcentrum Pantein Op t Hoogveld
Paulusstraat 1

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 >
UITVERKOCHT > win gratis entreekaarten bij
PLUS Verbeeten

Initiatief: Alzheimer afdeling
Land van Cuijk & Gennep
De zaal is open vanaf 19.00 uur
Programma: 19.30 tot 21.30 uur.

vrijdag 9 maart > open podium >
TALENTENTUIN: SOVAY + BALLOON
BUSTERS + 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.

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 zevende aflevering inmiddels met deze keer in de hoofdrollen: Sovay,
Balloon Busters en The Velvet State.

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 oktober 2017 werd er voor de eerste keer gerepeteerd. Zoekende naar een eigen sound binnen
de indierock haalt het jonge Nijmeegse 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
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in petto

(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 is 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

➢ zaterdag 24 maart > bandwedstrijd >
OP UT TUFFELKE
➢ vrijdag 30 maart > vinylavond >
OP LOSSE GROEVEN

Gryphus?

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

zaterdag 17 maart > ierse avond >
ST. PATRICK’S EVE met live:
THE COINCIDENCES

Op de Ierse nationale feestdag wordt Gryphus
omgetoverd tot een heuse Irish pub. Waan U in
het Temple Bar District in Dublin of waar dan ook
op het groene beloofde eiland en vier het feest der
feesten. Met een pint Guinness in de ene en een
glas Murphy’s in de andere hand. En dit allemaal
om de sterfdag van de heilige Paddy te herdenken.
Rare jongens, die Ieren. Maar o zo gezellig!

Treffer

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

En het wordt alleen maar plezanter door de muziek
van The Coincidences. Lekkere Ierse folk van hoog
niveau gemaakt door een bont gezelschap van
acht mannen en vrouwen uit het Gelderse land.
Soms mooi en intiem, dan weer ruw en hard in de
hoogste versnelling. Traditionals, evergreens, jigs
& reels. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

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



adverteren
doet verkopen

GEZOCHT
Leerling BBL Metaalbewerking
Introductie 7 maart van 13:30 – 16:00
Contact: 0478-64 22 00
a.vanderkrabben@henra.nl
Ben jij 15 jaar of ouder en
lijkt het je leuk
om regelmatig op zondag
in de bediening te werken.
Info.
PANNEKOEKHUIS DE BOLLE BUIK
TEL. 0478 636558
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Wielerspeciaalzaak

Te huur: Royale feesttent

Ben jij op zoek naar een royale feesttent voor
bijvoorbeeld een buurt-barbecue, seizoen
afsluiting of gewoonweg een knaller van een
(examen)feest, dan ben je bij Op De Tôffel aan
het juiste adres! Voor een bedrag van slechts
€ 150,- is onze tent (5 x 10 meter, geheel te
sluiten en inclusief verlichting) voor twee dagen
van jou... En dan zetten we 'm ook nog eens
gratis voor je op! Interesse? Of wil je meer
informatie? Mail naar: tent@opdetoffel.nl.
Dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor
reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102
6591 GV GENNEP
tel. 0485 51 31 80
e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl
Facebook Profile Gennep
Gesloten op maandag

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

bouwadvies en -begeleiding

info@blommesteintuin.nl

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

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 06 83 67 68 12
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Warme Bakker Degen
Reclame: 5 t/m 10 maart
● Stroopwafelvlaai
€ 10,35
● Oer meergranenbrood
€ 2,00
● 4 Mueslibollen + 1 gratis
Reclame: 12 t/m 17 maart
● Kruimelvlaai
● V-kornbrood
● Kaiserbroodje

€ 7,35
€ 2,35
€ 0,30

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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

De Zandpoort

Uw gezondheid... mijn zorg!

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

Te Koop

zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees
Geert Linssen

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.
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Als een graf zelf verzorgen
niet meer kan of gaat
Bel vrijblijvend met

Margriet Winkelmolen:

Vergeet
mij niet

M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

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

of met

Diny Bartels:

M: 06 48 21 77 96
U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!!
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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

Klusbedrijf

Vierlingsbeek

op maat

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

René Gerrits

Harold Janssen

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

Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl
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Wij zoeken graag voor u de perfecte auto!
De voordelen van een zoekopdracht bij autobedrijf Kusters:
- Geheel vrijblijvend!
- Alle merken van A tot Z
- Dagelijks word er naar uw toekomstige auto gezocht
- Een groter netwerk dan u als particulier
- Er wordt ook op locatie met een specialistisch oog naar de auto gekeken
- Importeren mogelijk
- De garage in de buurt voor onderhoud maar zeker ook voor de garantie
- De service van autobedrijf Kusters

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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

Fons Peltenburg

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

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

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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