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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 10 december 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 23 4 december 2019

Prins Paul II en adjudant René 
voeren Keieschieters aan

Paul Deenen (52) is uitgeroepen tot prins Paul 
II van carnavalsvereniging De Keieschieters in 
 Vierlingsbeek-Groeningen.

De nieuwe prins woont in Vierlingsbeek samen 
met zijn partner Petra ('Peet') Brinkman. Prins Paul 
II is allround medewerker bij  OnderhoudPlus in 
Venlo, een onderdeel van Janssen de Jong. Zijn 

hobby's zijn voetbal, Volharding, stappen met 
vrienden en wandelen met de teckels Fluffy en 
Sep.

Tijdens zijn regeerperiode wordt prins Paul II bijge-
staan door zijn adjudant, vriend en plaatsgenoot 
René Derkx (49). De adjudant woont samen met 
zijn vriendin Sandra Janssen en werkt als Oracle 
business analyst bij Herbalife Nutrition in Venray. 
Zijn hobby's zijn voetbal, Volharding, zondags (af 
en toe) fietsen, carnaval, wandelen met de hond 
en het mede organiseren van plaatselijke evene-
menten als de kroegentocht, de herenzitting, de 
talkshow Uut ut kõpke van Jeu en het voetbalcafé 
Studio Soetendaal van Volharding.

Zowel de prins als de adjudant maken deel uit van 
de vriendengroep De Knôppers, die al meer prin-
sen carnaval en adjudanten leverde voor De Keie-
schieters. Ook dit carnavalsseizoen mogen de 
vrienden weer vol aan de bak met prins Paul II 
en adjudant René voorop. Het kersvers prinselijk 
duo kijkt ernaar uit. "Waar feest en bier is, zijn wij 
van de partij", zegt prins Paul II met een lach. Hun 
leus: 'Groot, klein, dun of dik, mak veul schik. Doe 
eens lekker maf, dan gut mit deze daag het dak 
eraf!'

Foto’s: Bas Delhij.
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Van de Redactie:

• Wat ziet het er weer sfeervol en gezellig 
uit, de verlichting in de bomen rondom ons 
dorpsplein!.

• Ook heel mooi en verzorgd was het kapel-
letje Op de Weerd. Éxtra mooi i.v.m. 
de herdenking van 75 jaar Bevrijding! 
Jammer en ook bizar dat telkens de 
nieuwe plantjes in de 2 bakken vóór het 
kapelletje verdwijnen... Het bijzonder 
mooie bloemstuk in de kleuren van de 
Nederlandse vlag pronkt in het midden... 
afblijven....... Kijkt U voor de herdenking én 
persoonlijke inbreng van de inwoners op de 
site van Dorpsraad Maashees!.

• Bijzonder druk was het 25 november jl. 
tijdens de Dorpsbijeenkomst in Concordia!. 
Kei hard hadden de 8 leden van de 
regiegroep gewerkt en zij ontvingen van 
háást iedereen een groene kaart! Groen 
voor hun voorstel..... het begin is er!.

• Tenslotte een tip voor eenieder die niet (zo) 
bekend is met het huidige gemeenschaps-
huis Joffershof: loop er eens binnen en zie 
waar we met zeer velen trots op zijn: fijne, 
mooie en functionele ruimtes met aandacht 
voor kleine details die het er gezellig maken 
met een zeer gastvrij en gedreven team vrij-
willigers! Jong en oud is er welkom en dat 
alles hopen we strakjes ZEKER terug te 
vinden in een toekomstige M.C.A !

• Onze volgende uitgave is ons kerst-
nummer en tevens de laatste uitgave van 
2019. Houdt U er rekening mee dat de 
kopij voor dit kerstnummer maar liefst 
de tijd tot 19 januari 2019 overbrugt!!! 
Onze 1e redactievergadering in 2020 is 
namelijk pas 7 januari.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl 

Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl 

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

www.dorpsbladglobaal.nl

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

6 t/m JOC: ophalen bestellingen
24 dec oliebollenactie
9 dec Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
13 dec Gryphus: cabaret; Thijs Kemperink; 
 zaal open: 20.30 uur
15 dec Zangvereniging Vondel: 
 Kerstconcert in het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
18 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along
 aanvang 18:30 uur
25 en Laurentiuskerk:
26 dec open tussen 11.00 – 16.00 uur, 
 voor bezoek aan kerststal
28 dec Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
 oud ijzer! In januari kunt u 
 Valentinus weer bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, 
 bezorgen bestellingen

2020:
7 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur in Joffershof
13 jan Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
24 jan Gryphus: cabaret; Jeroens Clan; 
 zaal open: 20.30 uur
25 jan Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
25 jan Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
25 jan CV de Keieschieters: 
 Rondbrengen carnavalskrant
25 jan Zanggroep Evergreen:  
 Liedjesavond in zaal Concordia
29 jan CV de Keieschieters: 
 Kaartverkoop Pronkzitting in Concordia
1 febr CV de Keieschieters: 
 Prinsenreceptie in Concordia
1 febr Beek an Toffel: Bij de kok thuis; 
 aanvang 19.00 uur
4 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
9 febr CV de Keieschieters: 
 Jeugdpronkzitting in zaal Concordia
10 febr Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
14 + CV de Keieschieters:

AGENDA
2019

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
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15 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr CV de Keieschieters: 
 Jeugdprins(es)en receptie in de 
 Wildeman
23 t/m CARNAVAL
25 febr 
29 febr Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
29 febr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
3 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in ‘t Koningskerkje
9 mrt Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
14 mrt Oude Schoenendoos:
 Tentoonstelling over de vrijheid en 
 wederopbouw van de oude gemeente
 Vierlingsbeek in zaal Concordia
27 mrt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers; 
 zaal open: 20.30 uur
28 mrt Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
28 mrt Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Collecte Samen Sterk
en 2 apr voor goede  Doelen
5 apr Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
 danstoernooi, De Pit, Overloon
6 apr Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
7 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
25 apr Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
25 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
26 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal; 
 aanvang 19:00 uur op een 
 geheime locatie
1 t/m Dansvereniging Bekse Klinkertjes
3 mei Eurodance 2020 De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking 
 vanaf Koningskerkje
11 mei Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
14 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m.
17 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
17 mei Smartlappenkoor VHZ:
 10 jarig bestaan
30 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
30 mei Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
2 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
8 juni Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
13 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2020

19 t/m Goei leven beleven
21 juni 
27 juni Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
27 juni Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
27 juni Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
7 juli Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
13 juli Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
25 juli Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde 
 oud ijzer! In augustus kunt u 
 Valentinus weer bellen.
29 aug Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
5 t/m  Groeningse kermis 2020
7 sept 
12 sept Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Een dag vol muziek met 
 een gouden tintje in het kader van het 
 50-jarig jubileum!
14 sept Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
26 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
6 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
10 okt GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t;
 Interactieve dorpsquiz Vierlingsbeek in 
 Zandpoort Groeningen
12 okt Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
3 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; 
 aanvang 19.00 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
22 nov CV de Keieschieters: 
 Receptie 66-jarig jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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ZEV	  organiseert	  	  

Ojjem	  van	  Ège	  Bojjem	  2020	  
	  

25	  januari,	  20.00	  uur	  
Zalencentrum	  Concordia	  

Zo	  as	  we	  vurrige	  keer	  al	  zejen	  hier	  	  
de	  volgende	  3	  groepen	  die	  6jdens	  	  
de	  liedjesoavend	  op	  de	  planken	  	  
zullen	  ston	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vur	  ut	  urst	  op	  de	  planken:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Soms	  nie	  ma	  meestal	  wel	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wej	  Vier	  	  -‐	  	  Winnaar	  van	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  jurypries	  2019	  

GFT	  	  -‐	  	  ut	  Gruunings	  Feest	  Team	  
	  
Dus	  zet	  ‘t	  mar	  vast	  in	  de	  agenda:	  	  
25	  januari	  2020	  
Liedjesoavend	  Ojjem	  van	  Ège	  Bojjem	  
20.00	  bej	  Nilles.	  	  
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Adventsactie 2019

De Adventsactie 2019 van de parochie Maria 
 Moeder van de Kerk is bestemd voor Syrische 
vluchtelingenkinderen in het pater Frans van der 
Lugt Centrum in Beiroet. De herinnering aan de 
Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt die vijf jaar 
geleden is vermoord in Syrië, is nog steeds bijzon-
der levendig bij de Syrische vluchtelingen in Liba-
non.

Dankzij dit initiatief wordt onder meer onderwijs 
verstrekt aan een 500-tal Syrische vluchtelingen-
kinderen. De jezuïeten verstrekken er ook gezond-
heidszorg. Helpt u mee om het werk van pater 
Frans voort te zetten? 
U kunt uw gift rechtstreeks overmaken aan St 
 Claverbond Nijmegen IBAN: NL46 ABNA 0518 
9918 30 (ANBI erkend), onder vermelding van 
Frans van der Lugt Adventsactie 2019 MMK. Ach-
ter in onze kerken staan ook collectebussen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift namens de 
vluchtelingenkinderen uit Syrië! 

===================================

Informatieavond  
Heilig Vormsel 2020

Voor ouders van kinderen in groep 8 van de basis-
school zijn in de Parochie Maria Moeder van Kerk 
twee dezelfde informatieavonden voor het Heilig 
Vormsel 2020 gepland op de volgende locaties:

1. Maandag 9 december 20.00 – 21.00 uur in het 
parochiecentrum Maria Moeder van de Kerk, 
Lepelstraat 13a, Sint Anthonis;

2. Donderdag 12 december van 20.00 – 21.00 
uur in de pastorie van de San Salvator kerk, 
Kerkplein 4, Oeffelt.

Op deze avonden krijgt u informatie over het 
vormselproject Vormfun2 en is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op de-
ze avond het aanmeldingsformulier. U wordt ver-
zocht het formulier uiterlijk 19 december in te le-

veren bij de vormselwerkgroep ter plaatse of op 
te sturen naar/af te geven bij het parochiecentrum 
 Maria Moeder van de Kerk, Lepelstraat 13a, 5845 
BK Sint Anthonis. 
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om 
op één van deze avonden aanwezig te zijn, dan 
kunt u een e-mail sturen naar  
secretariaat@mmvdk.nl of bellen naar 0485-
471246 (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur be-
halve donderdags) en wordt u een aanmeldings-
formulier toegezonden.

Oliebollenactie J.O.C.

Ook dit jaar zullen de vrijwilligers van het JOC tra-
ditiegetrouw op oudejaarsdag
oliebollen bakken voor de gemeenschap van Vier-
lingsbeek en Groeningen. Dit jaar vindt deze ac-
tie voor de 56e keer plaats. Evenals de laatste ja-
ren zullen er ook oliebollen zonder rozijnen worden 
gebakken.
De oliebollen – met of zonder rozijnen – zullen 
weer gebakken worden op dinsdag 31 december 
en vervolgens thuisbezorgd.
Om de oliebollen in huis te halen hoeft u het huis 
niet uit. Ze worden u thuisbezorgd door de vrijwil-
ligers van het JOC, als u een bestelling heeft ge-
plaatst bij een van onze vrijwilligers die bij u aan 
de deur zal komen of inmiddels is geweest tussen 
6 en 24 december.
Hebt u deze vrijwilliger gemist, geen paniek. U 
kunt de oliebollen ook telefonisch bestellen bij 
Hans Hendriks (tel. 631802).
Evenals de voorgaande jaren kunt u ook per e-mail 
oliebollen bestellen op het e-mailadres: 
oliebollenlijn@joc-vierlingsbeek.nl. 

Als u het aantal zakken, uw voorkeur (met of zon-
der rozijnen) en de naam en adres opgeeft, wor-
den de oliebollen op oudejaarsdag afgeleverd en 
verrekend
Tevens zijn er op 31 december van 8.30 uur tot 
17.00 uur bij de Plus supermarkt oliebollen te 
koop en in de loods van Johan van den Bogaard 
bij het veerpont (tot 12.00 uur).
De prijs dit jaar bedraagt € 6,-- per zak met 8 olie-
bollen. Voor deze prijs hoeft U het traditionele 
eten van oliebollen met de jaarwisseling niet over 
te slaan, mede gelet op de al jaren voortreffelijke 
kwaliteit van onze oliebollen!

De opbrengst van de oliebollenactie komt ge-
heel ten goede aan de verschillende clubs van het 
JOC.
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 Indien u de oliebollen 
 1 minuut bij een vermogen van 
 600 Watt in de  magnetron 
 legt, worden deze weer 
 heerlijk warm en vers!!!

Het bestuur van het JOC wenst u smakelijk eten, 
een prettige jaarwisseling en een  
voorspoedig 2020.

FLESSENACTIE

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

Om de reis gedeeltelijk te bekostigen, gaan de 
kinderen op ZATERDAG 4 JANUARI 2020 in 
Vierlingsbeek en Groeningen tussen 10.00 en 
12.00 uur langs de deur om uw lege statiegeld 
flessen/kratjes op te halen. U mag deze die 
dag ook zelf afgeven tussen 09.00 en 12.00 op 
het Vrijthof. Wij hopen dat u uw lege statiegeld 
flessen/kratjes van de feestdagen voor onze 
kinderen bewaard.

Korfbalvereniging DES is op zoek 
naar geïnteresseerden voor  
Walking Korfbal!

In mei zijn twee oud-leden naar een bijeenkomst 
over Walking Korfbal geweest. Zij zijn hier erg 
 enthousiast van terug gekomen en nu willen we 
kijken of ook andere personen uit Vierlingsbeek, 
Groeningen en omliggende dorpen interesse heb-
ben.
Wat houdt Walking Korfbal in: je speelt 4 tegen 4 
in (snel)wandeltempo in de buitenlucht. Je mag 
niet rennen en springen. Voor verdedigd schieten 
wordt niet gefloten.

Doelgroep: oud-korfbalsters, maar ook voor 
 iedereen die nog nooit heeft gekorfbald en op 
zoek is naar een gezonde en sportieve invulling 
van de vrije tijd.

Waar: Sportpark Soetendaal 
Wanneer: bij voldoende belangstelling begin 
maart 2020. Dag en tijdstip zal in overleg met 

 aanmelders worden afgestemd.

Heeft u n.a.v. het lezen van bovenstaand stukje in-
teresse of wilt u meer weten, dan kunt u een mail-
tje sturen aan secretariaat@des-vierlingsbeek.nl

Hobby Atelier Vierlingsbeek/ 
Groeningen.

Het is zo ver. We gaan alvast de eerste deur ope-
nen van Hobby Atelier Vierlingsbeek/Groeningen.
U bent van harte welkom om op een of meerdere 
middagen/avond Uw hobby te komen uitoefenen 
en andere hobbyisten te ontmoeten.
Ook wanneer U (nog) geen hobby heeft kunt U 
 binnenlopen om inspiratie op te doen.

Waar?
In De Joffershof mogen wij een ruimte gebrui-
ken van Alles Bijeen. Deze ruimte heet "De Gara-
ge" en is bereikbaar via de hoofdingang van De 
 Joffershof. Wij zijn heel erg blij met de spontane 
medewerking van de mensen van Alles Bijeen.

Wanneer?
Op dinsdag 7 januari 2020 gaan we beginnen met 
de eerste middag. Voor mensen die overdag niet 
in de gelegenheid zijn hebben we ook wekelijks 
een avond ingepland.
De openingstijden zijn:
Dinsdag 14.00 uur tot 16.30 uur
Donderdag 19.00 uur tot 21.30 uur
Vrijdag 14.00 uur tot 16.30 uur

Voor de duidelijkheid:
Wij bieden U de ruimte aan zodat U andere men-
sen met andere hobby's kunt ontmoeten.
Wij kunnen (nu nog) geen materialen beschikbaar 
stellen, U dient Uw eigen hobby-benodigdheden 
mee te nemen.
De Garage is een stille ruimte, d.w.z. dat het een 
geschikte ruimte is voor tekenen, schilderen, 
handwerken, boetseren, modelbouw etc. 
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 
De entree per dagdeel bedraagt 1,50 euro.
Koffie/thee kunt U kopen bij De Joffershof.

U kunt vrijblijvend binnenlopen, het verplicht U tot 
niets en wij zullen U graag ontvangen.
In de toekomst zullen wij meer van ons laten ho-
ren, omdat we ook graag een ruimte beschikbaar 
willen stellen voor hobby's die meer lawaai maken. 
U kunt hierbij denken aan timmeren, zagen, koper 
slaan en dergelijke.

Tot Ziens bij Hobby-Atelier Vierlingsbeek/ 
Groeningen

Jeanne Ermers-Vloet
Lucie Pellen
hobby.atelier.vbeek@gmail.com
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Gevraagd:
Enthousiate dames en heren die willen deel-
nemen aan de werkgroep Hobby-Atelier 
 Vierlingsbeek/Groeningen.
Wij zoeken een vrouw/man die affiniteit heeft 
met financiën en een vrouw/man die affiniteit 
heeft met technische zaken. Verder is iedereen 
die zich wil aansluiten van harte welkom. Het 
neemt niet veel tijd in beslag, vele handen ma-
ken het werk lichter immers. U kunt zich altijd 
bij ons aanmelden.

Gevraagd:
Heeft U thuis nog bruikbare hobby spullen lig-
gen? Wij nemen ze graag in ontvangst.
Penselen, verf, haaknaalden, scharen, aller-
lei soorten klei, kleurpotloden, kleurboeken 
voor volwassenen, gekleurd of wit papier, wij 
kunnen het gebruiken. Wanneer U een mailtje 
stuurt komen wij het bij U ophalen.

Troost & Zo bij Linda 
bestaat 1 jaar !!!

Op 1 december a.s. bestaat Troost & Zo bij  Linda 
alweer 1 jaar. Ik, Linda Jeuken, ben de trotse 
 eigenaresse van deze gezellige kadowinkel in het 
hart van Vierlingsbeek, in de voormalige  Rabobank 
naast de bibliotheek. Ik ben 43 jaren jong, ge-
trouwd en heb een zoon van 6 jaar. Het idee voor 
deze winkel ontstond 2 jaar geleden na een zwa-
re periode in mijn eigen leven na het overlijden na 
onze jongste zoon. Bij Troost & Zo vind je een ruim 
assortiment speciale geschenken. Bijvoorbeeld 
voor iemand die gezakt voor een examen, een 
vriendin die liefdesverdriet heeft of voor iemand 
die er gewoon even doorheen zit en wat troost, 
geluk en liefde kan gebruiken. Ook zijn er bijzon-
dere artikelen te vinden rondom het overlijden van 

dierbaren. Er zit voor iedereen wel een kadootje 
bij. Zelfs als je geen troost zoekt kun je hier even 
heerlijk rondsnuffelen, want er zijn ook gewoon 
leuke (woon-)accessoires te vinden.

Ik vind het contact met de mensen erg belangrijk. 
Tegenwoordig is er steeds minder tijd voor jezelf 
en elkaar; de tijd gaat steeds sneller en we heb-
ben het steeds drukker. Ik probeer altijd tijd vrij te 
maken voor een gesprek. Er staat een grote ta-
fel midden in de ruimte, waar voor mijn klanten de 
gelegenheid is voor een Bakkie Troost. Naast mijn 
werkzaamheden voor de winkel ben ik ook coach 
bij rouw en verlies. Dus ga jij een moeilijke periode 
door vanwege verlies van een dierbare, van -een 
deel van- je gezondheid, van je relatie, vrucht-
baarheid of van werk en loop je hierin vast; weet je 
even niet meer weet hoe je verder moet? Ik help je 
hier graag weer mee op weg.

Ter gelegenheid van dit 1-jarig bestaan van Troost 
& Zo bij Linda wordt er op zondag 8 december 
a.s. van 13.30 tot 17.30 uur een Kerstevent geor-
ganiseerd bij de winkel aan het Vrijthof. Er zijn ver-
schillende mooie stands, veel gezelligheid en een 
hapje en een drankje. Tevens is er aandacht voor 
 WereldLichtjesDag. Op deze dag steken mensen 
over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachte-
nis aan overleden kinderen. 

Voor meer informatie info@troostenzobijlinda.nl / 
06-42721267

Groeningen, 17 november 2019. 
Ontbijt vrijwilligers van en voor 
het Gilde Groeningen.
Voor de vrijwilligers in het  
verleden, heden en toekomst.

Dit jaar hebben wij als Gilde Groeningen voor het 
eerste een ontbijt georganiseerd voor iedereen die 
zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Gilde.
Deze morgen is door ongeveer 35 personen be-
zocht. Er werd door de organisatoren gekozen 
voor een Engels buffet. Dit buffet bestond uit: ge-
bakken, gekookte en roereieren, gegrilde tomaten, 
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gebakken bloedworst, gebakken worstjes, witten 
bonen in tomatensaus, diverse broodsoorten, di-
verse beleg, diverse dranken (geen alcohol) en di-
verse soorten fruit. Hier werd door iedereen dank-
baar gebruik van gemaakt.

Kortom het was een heerlijk ontbijt en daarbij was 
het ook erg gezellig. Er kwam dan ook de vraag: 
Kunnen wij dit niet elke zondag doen?
Wij als bestuur hopen dat hierdoor de vrijwilligheid 
gestimuleerd wordt, zodat wij nog lang een gezon-
de vereniging kunnen blijven.

Gilde Groeningen bedankt al haar vrijwilligers (ook 
degene die niet aanwezig konden zijn bij het ont-
bijt) voor hun inzet in het verleden, in het heden, 
maar ook in de toekomst!

PS. Er zijn al ideeën voor het thema voor het ont-
bijt van volgend jaar (dus niet voor volgende 
week).
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Dorp zet licht op groen voor  
plan en advies regiegroep 

Vierlingsbeek gaat voor nieuw  
mfa in hart van het dorp

Staat er over een jaar of vijf een spiksplinter-
nieuw multifunctioneel centrum (mfa) in hartje 
Vierlingsbeek? Het antwoord op die vraag is nu 
nog in nevelen gehuld. Maar wat wél duidelijk 
is, is dat het plan op stevig draagvlak binnen de 
plaatselijke gemeenschap kan rekenen. Zeker 
na het zien van de presentatie over het nieu-
we mfa in Leende, waarvoor onlangs de schop 
de grond in ging, was het enthousiasme groot 
onder bijna alle 225 aanwezigen die in Zalen-
centrum Concordia de presentatie van het 
plan voor een ‘toekomstbestendig’ gemeen-
schapshuis bijwoonden. Maar liefst 99 procent 
van hen schaarde zich door het tonen van een 
groene kaart achter het voorstel van de speci-
aal hiervoor in het leven geroepen regiegroep.

Door Ron Koenen

Het gevolg van dit breed gedragen ‘dorpsbesluit’ 
is dat het gemeentebestuur, als het aan de re-
giegroep en de dorpsraad ligt, de geldbuidel kan 
gaan trekken. Want de dorpsraad gaat B en W 
vragen 50.000 euro vrij te maken voor een profes-
sioneel onderzoek naar de mogelijkheden voor de 
realisatie van een multifunctionele accommoda-
tie (mfa) in de kern van het dorp. Die studie moet 
onder meer duidelijkheid scheppen over de haal-
baarheid van zo’n mfa, zowel planologisch als fi-
nancieel, los van de huidige accommodaties. ‘Een 
allesomvattend droomplan’, aldus de omschrijving 
van de regiegroep, die zich bewust niet wenst te 
mengen in de discussie over de exacte locatie van 
het mfa. Nieuwbouw, aanbouw, herbouw van een 
van de huidige panden: het kan en mag allemaal. 
Onder één voorwaarde: dat het mfa, inclusief een 
nieuwe basisschool, in het centrum van Vierlings-
beek verrijst. 

Dat het plan ambitieus is, snapt iedereen. En dat 
er beren op de weg zijn en zullen komen, begrijpt 
ook de regiegroep. Maar waar een wil is, is een 
weg. Vandaar ook dat het advies de titel ‘Posi-
tief met elkaar’ heeft meegekregen. Want in doem-
scenario’s denken, heeft weinig zin. Maar je moet 
er wel rekening mee houden. Want wat als Za-
lencentrum Concordia wordt verkocht en de zaal 
niet meer beschikbaar is voor allerlei dorpsfesti-
viteiten? Wat als de huidige toch al wat verouder-
de school er op de huidige locatie over twintig jaar 
nog zo bij staat? Wat als de leegstaande kerk ver-
valt of het beheer van de huidige gebouwen te 
duur wordt? Dan hebben Vierlingsbeek en buur-
dorp Groeningen een probleem. Maar ook zijn er 
verenigingen en stichtingen die (nog) niet de be-

hoefte hebben om hun intrek te nemen in het mfa, 
simpelweg omdat ze tevreden zijn over hun huidi-
ge accommodatie. 

Daarom is het volgens de regiegroep belangrijk 
om op korte termijn op een degelijke, heldere ma-
nier de kansen en bedreigingen in kaart te brengen 
voor de realisatie van het ‘meest ideale gemeen-
schapshuis voor de toekomst van beide dorpen’. 
En dat is niet het huidige Joffershof, zo conclu-
deert ze op basis van gesprekken met talloze in-
woners van beide dorpen. Ze inventariseerde zo-
wel de accommodatiewensen en -behoeften van 
particulieren, van gebruikers en niet-gebruikers 
van Joffershof, maar ook van ondernemers en be-
stuurders, bijvoorbeeld van de plaatselijke basis-
school en (sport)verenigingen. De leden van de 
regiegroep stelden mede op basis daarvan vervol-
gens het advies op dat op maandag 25  november 
aan het dorp werd voorgelegd. Daarin werd ge-
adviseerd om Joffershof waar nodig aan te pas-
sen. Een tijdelijke impuls ter overbrugging naar de 
opening van het mfa. ‘De beoogde huidige ver-
bouwing van Joffershof voldoet niet aan een toe-
komstbestendig mfa. Hiermee is het niet reëel om 
het plan mfa als dusdanig door de gemeente af te 
laten vinken’, meldt de regiegroep in haar advies 
aan de dorpsraad. Verder adviseert ze ook om, na 
goedkeuring van het voorstel door B en W om het 
onderzoek naar het mfa op te starten, direct door 
te pakken en hiervoor een projectgroep, bestaan-
de uit professionals en dorpsmensen, in te rich-
ten. Aan ambitie ontbreekt het ze niet, want medio 
2021 moet het plan concreet zijn uitgewerkt.

Daarmee voldeed de regiegroep, bestaande uit 
Christel Nabuurs, Lisette Verploegen, Marijn 
 Tacken, Wouter van Dongen, Ron van Daal,  Govert 
Ketelaars, Petro van Bergen en Luc Cuijpers, aan 
haar opdracht: presenteer voor 1 december 2019 
een onderbouwd advies en plan van aanpak voor 
een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor 
Vierlingsbeek. Ze hoopte op voldoende draagvlak 
voor het ambitieuze plan, en kreeg loon naar wer-
ken. Want, op een paar rode kaarten na, kon  
iedereen zich vinden in de koers die nu wordt  
ingezet. Tot enthousiasme ook van de plaatselijke 
dorpsraad, die het voorstel op 10 december gaat 
bespreken met het college van B en W van de  
gemeente Boxmeer. “We gaan ervoor”, stelde 
dorpsraadvoorzitter Vincent Gerrits enthousiast. 
“Hier kan de gemeente Boxmeer niet omheen.  
Samen moeten we dit droomplan nu concreet 
gaan maken.”

Voor meer informatie over het plan of andere vra-
gen naar aanleiding van de dorpsbijeenkomst kan 
contact worden opgenomen met de regiegroep via 
e-mail mfavierlingsbeek@gmail.com.
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SMARTLAPPENKOOR VAN HEU-
RE ZINGE WINT OPNIEUW 
SONGFESTIVAL

Zondag 24 november werd in zaal De Linde te 
Groesbeek het “Kaf van de korenfestival” gehou-
den. Dit is een jaarlijks muziekfestival waar smart-
lappen- en shantykoren uit het hele land het tegen 
elkaar kunnen opnemen. Ieder koor treedt twee-
maal op: eenmaal voor een jury en eenmaal voor 
het publiek. Dit jaar streden er 10 koren om de eer. 
Van Heure Zinge nam in 2015 voor het eerst deel 
aan dit festival en won toen glansrijk. Dit jaar was 
de tweede maal dat we deelnamen en ja hoor: op-
nieuw ging de eer naar Van Heure Zinge! Een ge-
weldig resultaat. 

Hoewel het voor het publiek vaak moeilijk was 
om stil te blijven als de verschillende koren voor 
de jurybeoordeling zongen, was de zaal opval-
lend stil toen VHZ optrad: een gunstig voorteken! 
Van Heure Zinge maakt dan ook indruk, o.a. met 
een bijzonder repertoir: Nederlandstalige levens-
liederen, soms vrolijk en uitbundig, soms ingeto-
gen en altijd minimaal driestemmig. Sommige lied-
jes staan bekend als originele smartlap, andere 
kennen we eerder als popsong. Het arrangement 
van alle nummers is in handen van dirigent Frenk 
van  Aggelen en die werd er nadien door de vakju-
ry speciaal voor gecomplimenteerd. Met name de 
manier waarop twee verschillende nummers (in dit 
geval “Zonder jou” van Simone  Kleinsma & Paul 
de Leeuw en “Samen zijn” van Willeke  Alberti) via 
het arrangement perfect op elkaar aansloten oog-
ste bijzondere waardering. Naast deze twee num-
mers brachten we voor de vakjury ook “Zater-
dagavond “ van Ronnie Tober en Cisca Peters, “’t 
Dondert en ’t bliksemt” van Guus Meewis en “Hou 
me vast” van Rob de Nijs ten gehore. Het laatste 
nummer was nog maar net tijdens de laatste re-
petities ingestudeerd en werd voor de eerste keer 
uitgevoerd. Ondanks een niet zo beste genera-
le repetitie voorafgaand aan het optreden in een 
zijzaaltje, werd alles dit keer perfect uitgevoerd, 
Dit dankzij de passievolle leiding van Frenk van 
 Aggelen en niet in het minst de muzikale begelei-
ding van beide (solo!)muzikanten Marjan Geurts op 
de accordeon en toetsenist Joop Verbeeten.
Tijdens het tweede optreden voor een swingen-
de zaal zongen we. “Brandend zand” van Anne-

ke Grönloh, “Avond” van Boudewijn de Groot, 
“Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij, “de 
Wandelclub” van Jasperina de Jong (later ook van 
 Sugar Lee Hooper), met als toegift “Laat me” van 
 Ramses Shaffy en “Brabant” van Guus Meewis. 
Het publiek zong volop mee. En toen aan het eind 
van de dag bleek dat Van Heure Zinge de winnaar 
was geworden stond de tent even helemaal op z’n 
kop. Na een massaal meegezongen “We are the 
champions” konden we tevreden huiswaarts ke-
ren.

NIEUWE WEBSITE KBO
KBO Brabant heeft haar websites helemaal ver-
nieuwd, waaronder ook die van onze KBO.
Jac Janssen en Geert Volleberg hebben zich ver-
diept in alle aanpassingen, die gedaan moesten 
worden en de website ziet er prachtig uit.
Op de site kunt u lezen welke activiteiten wij 
 organiseren, na afloop een verslag-
je van de activiteit, vaak vergezeld 
van foto’s.
Breng eens een bezoekje aan deze 
mooie nieuwe site 
www.kbo-vierlingsbeek.nl

KERSTVIERING KBO
Op dinsdag 17 december houdt KBO 
 Vierlingsbeek/Groeningen haar jaarlijkse kerstvie-
ring.
Dit wordt een gezellige middag met mooie muziek 
en een heerlijk diner.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 6 en 20 december. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 

Yoga in het Joffershof 
 maandag van 7.45 - 18.45 uur
 dinsdag van 9.15 - 10.15 uur
 woensdag van 18.15 - 19.15 uur

Info 631839

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur

Info 631839.
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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 Bewegen voor Ouderen zitgym 
in het Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur

Info 631839

SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur
 en van 10.30 – 11.30 uur

Info 631839

SWOGB Volksdansen in Joffershof
 maandag van 13.30 - 15.30 uur

Info 631806
0485-573183

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
 1e zondag van de maand om 14.00 uur

Info 632028

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

HERFSTWANDELING KBO

Er was regen voorspeld, maar tijdens de wande-
ling is er geen drup gevallen.
Door Jos werd weer een mooie wandeling uitgezet 
in onze omgeving.
In 2 groepen vertrokken 46 deelnemers op 14 
 november voor een korte wandeling van 6 of een 
lange wandeling van 9 kilometer.
Via het pad langs de Maas liepen we naar de 
Weerd in Maashees, waar even werd stilgestaan 
bij het kapelletje. 

In Maashees een korte pauze bij de prachtige 
troon. De wandeling werd richting Holthees ver-

volgd en door, voor velen een onbekend pad, ko-
men we uit op “Op Den Bosch” Daar sluit de 
groep van de korte wandeling aan en samen lopen 
we terug naar Vierlingsbeek, via weer een mooi 
bospad.
In het Joffershof was de koffie en thee al klaarge-
zet door de vrijwilligers en konden de deelnemers 
lekker opwarmen.

Namens de Oude Schoenendoos willen wij u  
hartelijk danken voor uw stem tijdens de  
Rabosupport dagen. Het bedrag wat wij mochten 
ontvangen bedraagt 435.02 euro.

Ook al werden we officieel in oktober 1944 bevrijd, 
de vrijheid was voor de bewoners van onze oude 
gemeente ver te zoeken. Maanden lang hebben zij 
rond getrokken op zoek naar onderdak. Toen  
uiteindelijk de vijand echt vertrokken was in maart 
1945, mochten de evacuees weer naar huis of wat 
daar van over was.
Mede daarom hebben wij gedacht om op 14 maart 
2020 een tentoonstelling te organiseren bij  
Concordia. Tot nu toe heeft de harmonie toege-
zegd dit op te luisteren met een vrijheidsconcert.
De organisatie is pas begonnen en wie weet wat 
er nog meer staat te gebeuren.
We houden u op de hoogte.
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Zondag 15 december  20.00 uur  
Toegang  € 10,- 
RESERVEREN  
vondel.secretariaat@home.nl  of 
Tel: 0478-632213 of 0478-634227   
KONINGSKERKJE Spoorstraat 17 
Vierlingsbeek 
 

    
 

Zangvereniging Vondel 
Dirigent: Eric Roefs  Piano: Von Reijnders  

Met medewerking van 
Ensemble harmonie: De Herleving 
Ingrid van Bommel: zang en piano 

Willy van den Bogaard: zang en gitaar 
Maartje Euwens: zang 

Willem Striekwold: gitaar en zang 
Jessie Willems: viool 
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Kerststerrenverkoop 
Bekse Klinkertjes

Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat on-
ze kerststerrenactie weer op het programma staat.

Zoals u van ons gewend bent, komen wij ook 
dit jaar langs de deuren in Vierlingsbeek en 
 Groeningen met kerststerren en andere bloemen.

Op zaterdag 7 december a.s. kunt u onze leden 
vanaf 10.00 uur verwachten.
 
Indien wij u op deze ochtend gemist hebben en u 
wilt toch graag onze vereniging steunen en bloe-
men kopen, dan kunt u altijd een mail sturen naar 
dvdebekseklinkertjes@gmail.com.
 
Bij voorbaat dank voor uw steun.

Sinterklaas en Pieten in Vierlings-
beek en Groeningen 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben op 17  november 
jl. met volle teugen genoten van de intocht in 
 Vierlingsbeek en Groeningen. Namens de Sint 
en zijn Pieten bedanken wij jullie voor de gro-
te opkomst aan de Maas en in Concordia in 
 Vierlingsbeek en in de Zandpoort in Groeningen.

Op 30 november heeft Sinterklaas ook een be-
zoek gebracht aan de PLUS. Dit was met heel 
veel kleine kinderen ook een succes. Op 23 en 30 
 november is de Sint op huisbezoek geweest. De-
ze waren ook dit jaar weer een succes en dat gaan 
we volgend jaar zeker weer doen.

Op 5 december brengen de Sint en zijn Pieten een 
bezoek aan basisschool Laurentiushof. Hier gaan 
ze samen met alle kinderen van de basisschool 

weer een gezellige dag van maken.

Wij willen ook iedereen bedanken voor de bijdra-
ge aan de collecte, de week voorafgaande aan de 
intocht en voor de vele stemmen die we hebben 
gekregen tijdens de Raboclubkascampagne. Me-
de hierdoor is het ieder jaar mogelijk om dit leuke 
feest te organiseren.

BEDANKT!

Sinterklaascomite Vierlingsbeek-Groeningen

Vergoedingen voor mantelzorgers 
vanuit de zorgverzekering?

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk orga-
niseert een informatiebijeenkomst over de 
verschillende vergoedingen die er zijn voor 
mantelzorgers en zorgvragers vanuit de aan-
vullende zorgverzekering.

Datum en tijd: 11 december 2019 van 19.30 uur 
tot 21.30 uur
Locatie: Dienstencentrum Cuijk, Zwaanstraat 7
Toegang gratis

Via de aanvullende zorgverzekering kunnen 
mantel zorgers gebruik maken van voor hen be-
stemde vergoedingen. Hierbij gaat het bijvoor-
beeld om vergoeding voor mantelzorgvervanging 
en cursussen.

Veel mantelzorgers weten niet dat dit kan en 
waar ze deze vergoedingen kunnen aanvragen. 
 Centrum Mantelzorg organiseert daarom deze gra-
tis informatiebijeenkomst.
Tijdens de informatiebijeenkomst geeft  Josephine 
Dekkers, sociaal raadsvrouw van  Sociom, uitleg 
over de diverse vergoedingen en de verschillen 
tussen de zorgverzekeraars. Ben je op zoek naar 
een aanvullende zorgverzekering voor mantelzorg 
of wil je overstappen naar een andere verzeke-
raar? Kom dan 11 december en laat je informeren.

Ook komen Jeanne van Vught en Cees  Simons 
vertellen over hun ervaring met vervangende man-
telzorg door Handen in Huis. Deze dienst wordt 
vaak vergoed uit de aanvullende verzekering.
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zich klem gevlogen in ons mini tuinhuisje. Hoe hij 
dat voor elkaar gekregen heeft is nog steeds een 
raadsel voor mij. Ik heb hem snel zijn vrijheid weer 
terug gegeven en in een oogwenk was hij verdwe-
nen. Op de voedertafel eten Huismussen gulzig 
van het aangeboden zaad.

Ik trek mijn winterjas aan en loop naar buiten, de 
straat uit, richting het dorp. Het is koud en er staat 
een schrale oosten wind. Ik ben nog maar net on-
derweg als drie grote vogels op mij af komen vlie-
gen. Het zijn Grote Zilverreigers die, mooi in for-
matie, naar het zuiden vliegen.
Ze zijn niet zo hoog dus ik zie duidelijk hun lan-
ge snavels en hun lange naar achteren gestrekte 
poten. Het is zo mooi om deze grote witte sierlij-
ke vogels gracieus over te zien vliegen. Ze steken 
prachtig af tegen de blauwe lucht.

Grote Zilverreiger

Van noord tot zuid in Nederland zijn tegenwoordig 
's winters duizenden Grote Zilverreigers te zien. 
Dat is magnifiek! Dat was 20 jaar geleden heel an-
ders. De Grote Zilverreiger werd toen op de Rode 
Lijst van meest bedreigde vogelsoorten geplaatst. 

PLAT BêKS / GRUUNINGS.
10.

Ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat 
“martkolf” dialect was voor meerkoet. Ik heb dat 
zelfs in een van de vorige afleveringen aan het pa-
pier toevertrouwd. En sloeg daarmee de plank be-
hoorlijk mis. Martkolf is een andere benaming voor 
de Vlaamse gaai. Daar wezen Jan van Daal ( ex-
Groeningenaar, thans Vierlingsbeek) en Herman 
Gerrits ( Groeningen) mij op. Ik neem direct aan 
dat zij het gelijk aan hun zijde hebben. Ik ben na-
melijk niet zo goed thuis in de vogelwereld. Kan 
nog net een parkiet van een papagaai onderschei-
den en dan heb je het wel gehad. 

“Klötje”. Speelse, enigszins plagerige benaming 
voor een jongetje. Werd ook wel eens gezegd te-
gen een beginneling door een ervaren iemand, 
maar dan had het iets neerbuigend. “Geej mot nog 
veul lere, klötje!”.

“Bouwe”. Een huis bouwen, natuurlijk. Maar er 
werd ook mee bedoeld het land omploegen.

Wat werd hier zoal verbouwd / geteeld?
Ik doe een greep.
“Mangel”= voederbiet.
“Êrpel”= aardappels.
“Stekruuf”= voederknol.
“Brômbèèr”= braam.
“Stekbèèr”= kruisbes.
“Miemere”= rode bessen.
“Piepkeslook”= bieslook.
“Etsbèère”= aardbeien.
“Por”= prei.
“Mussekêrse”= klein soort kersen, waarvan de 
smaak alleszins meeviel, maar de vrucht bevatte 
meer pit dan vruchtvlees. In de voortuin van boer 
Gerrit Jansen aan het einde van de Maasstraat in 
Groeningen stond vroeger een grote mussenker-
senboom.  In juni liet hij zijn rijpe vruchtjes vallen. 
Met honderden tegelijk kwamen ze op het wegdek 
terecht.
Wij lieten ze niet liggen.

Nelson.

Berichten uit het veld

Het is een maandagochtend in november als ik 
door het raam naar buiten kijk. Het is nog vroeg, 
maar de Koolmezen en Pimpelmezen vechten 
al om de beste plaats op de vetbollen die ik op-
gehangen heb. Een eigenwijze Pimpelmees had 
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Nog erger was het in de 19de eeuw toen ze afge-
slacht werden om hun mooie witte veren, die ge-
bruikt werden om hoeden van te maken. Die veren 
waren toen letterlijk tweemaal hun gewicht in goud 
waard. Als gevolg daarvan was de Grote Zilverrei-
ger bijna uitgestorven. Maar gelukkig kunnen we 
nu deze mooie witte vogels weer bijna overal zien. 
Dat komt enerzijds door de bescherming van de 
soort en hun broedgebied, maar anderzijds speelt 
klimaatverandering waarschijnlijk ook een rol. Van 
oorsprong is het namelijk een mediterrane soort, 
maar zijn verspreidingsgebied kruipt noordelijker.
Ik vervolg mijn weg richting het dorp.
Een paar dagen later zag ik een vissende Gro-
te Zilverreiger in de monding van de Molenbeek, 
vlakbij de veerpont. Klimaatverandering kan soms 
ook positieve gevolgen hebben.

Ton van den Berg

‘Ik leerde schilderen in het zieken-
huis tijdens mijn behandeling’

Leren schilderen in het ziekenhuis terwijl je wordt 
behandeld voor kanker? Dat klinkt vreemd en toch 
is het waar. In het Maasziekenhuis kunnen pati-
enten die worden behandeld voor kanker deelne-
men aan een creatieve workshop. Zo kan het dus 
zijn dat je je eerste schilderij maakt tussen twee 
chemo behandelingen in.
 
Een lach en een traan
Veel behandelingen zijn zwaar en duren soms 
lang. Afleiding kan dan helpen. En een groep met 
gelijkgestemden geeft een veilig gevoel. ‘Er is nie-
mand die je raar aankijkt als je bijvoorbeeld geen 

haar meer hebt of een pruik draagt. We kletsen 
hier heel wat af, maar we kunnen elkaar ook steu-
nen bij een slechte uitslag en troost bieden, om-
dat we allemaal weten wat het betekent om ziek te 
zijn.’

Creatief talent
Tijdens de workshop wordt er ijverig gewerkt. Niet 
alleen schilderen, maar ook mozaïeken, sieraden 
maken, bloemschikken, kleien, tassen versieren, 
zeepkettingen en windlichten maken is mogelijk. 
De deelnemers zijn soms verbaasd over hun eigen 
creatieve talent: ‘Nooit gedacht dat ik thuis nog 
eens een eigen schilderij aan de muur zou hebben 
hangen.’ ‘De schaal van mozaïek is zo mooi ge-
worden dat er geen fruit op ligt, dat vind ik zonde.’

De combinatie van samen creatief bezig zijn, 
plezier maken en herkenning vinden, blijkt een 
succes recept te zijn. Na elke workshop gaat ieder-
een met een voldaan gevoel naar huis.

Bijdrage Stichting Roparun
Deze creatieve workshops zijn mede mogelijk 
dankzij een financiële bijdrage van de Stichting 
Roparun.

Kiwanis-poppen voor afdeling 
Kind
 
Kiwanis Land van Cuijk verraste de kinderafdeling 
van Maasziekenhuis Pantein deze week met 150 
Kiwanis-poppen. Op de katoenen, blanco poppen 
kunnen kinderen tekenen hoe zij zich voelen. De 
poppen worden ook gebruikt om contact te ma-
ken met de kinderen, ze voor te bereiden op hun 
behandeling en gerust te stellen.

Contact via pop
Pedagogisch medewerker Berry Geurts van het 
Maasziekenhuis nam de poppen dankbaar in ont-
vangst. “Als kinderen bij ons op de afdeling ko-
men, dan is alles hier nieuw en spannend voor 
hen. Kinderen zijn dan soms geneigd zich terug te 
trekken en stil te worden. De poppen zijn een pri-
ma middel om op een indirecte manier contact te 
maken: om informatie te geven of te krijgen. Laat 
ze maar op die pop tekenen of schilderen wat hen 
bezighoudt. Dit biedt vaak mooie en veilige ope-
ningen voor een gesprek. En je staat er soms ver-
steld van wat daar uitkomt.”

Kiwanis
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwil-
ligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzetten 
voor de medemens en in het bijzonder voor kinde-
ren. Zo ook Kiwanis Land van Cuijk: “Als Kiwanis 
doen wij veel voor kinderen, maar niet alleen voor 
kinderen. Wij zamelen het hele jaar door geld in 
voor tal van goede doelen in onze regio, ook voor 
individuele wensen. Mensen kunnen hun wensen 
of projecten via onze website aanmelden.”
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Nieuw in het Maasziekenhuis:  
polikliniek voor schildklier-
knobbeltje
 
Vanaf donderdag 5 december start Maaszieken-
huis Pantein met een nieuwe polikliniek: de schild-
kliernoduspoli. Patiënten met een knobbeltje op 
de schildklier kunnen bij internist-endocrinoloog 
Hanneke Beijers terecht voor onderzoek.
 
Goedaardige afwijking
Een knobbeltje op de schildklier is meestal een 
goedaardige afwijking. “Ik merk dat veel patiënten 
bang zijn als ze een knobbeltje voelen. Gelukkig 
kan ik vaak zeggen dat het niet kwaadaardig is. 
Door de speciale polikliniek kunnen we de patiënt 
snel duidelijkheid geven,” aldus Hanneke Beijers.

Alle afspraken op één dag
Waar voorheen meerdere afspraken in het zie-
kenhuis nodig waren, vinden alle onderzoeken nu 
op één ochtend plaats. Hanneke Beijers legt uit: 
“Na het intakegesprek maak ik een echo van de 
schildklier. En als dat nodig is, kan ik ook met-
een een beetje weefsel uit de schildklier wegha-
len. Dit weefsel gaat voor onderzoek naar het Rad-
boudumc. Binnen een week is de uitslag bekend. 
De patiënt komt dan terug voor de uitslag en een 
mogelijke behandeling.”
 
Verwijzing nodig
Voor een afspraak op de schildkliernoduspoli is 
een verwijzing van de huisarts nodig.

Alzheimer Café afdeling 
Land van Cuijk & Gennep

Op maandag 16 december a.s. 
Aanvang 19.30 tot 21.30 uur
(zaal open vanaf 19.00 uur)
MFC Oelbroeck, 
Breestraat 1-D 
Sint Anthonis

Thema: Auto rijden en dementie

Zodra bij iemand de diagnose dementie is vast-
gesteld, is hij/zij onbevoegd om auto te rijden. 
In geval van zeer lichte of lichte dementie kan 
een speciale rijtest worden afgelegd bij het Cen-
traal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dat 
iemand zo lang mogelijk wil blijven autorijden, 
is begrijpelijk. Zo behoudt men het gevoel van 
onafhankelijk¬heid. Maar op een gegeven moment 
wordt het onverantwoord. Voor de partner en/of 
kinderen kan het lastig zijn om dat te zeggen. Sa-
men met een politieagent bespreken we dit onder-
werp. 

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 bij-
drage kunt doen.

Initiatief: Alzheimer Nederland, afd. Land van Cuijk 
& Gennep i.s.m. met Sociom en Pantein.
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GESCHIEDENIS VAN  
EIGEN BODEM

Mislukking van Market-Garden en de 
ellendige gevolgen daarna voor de 
Maasdorpen in 1944/45. 
door: Jan Veekens. 

De operatie Market Garden verliep aanvankelijk 
grotendeels volgens planning. Echter het laatste 
deel daarvan, de verovering van de brug over de 
Rijn bij Arnhem, lukte niet. De aanval stokte en uit-
eindelijk moesten de Engelse troepen zich terug-
trekken over de Rijn en werd de Betuwe en Maas 
en Waal frontgebied. Dit had ook grote gevolgen 
voor Oost Brabant. Het front kwam daar te lopen 
langs de Maas, vanaf Cuijk tot Vierlingsbeek/ 
Overloon zo verder naar Venraij. De Duitse troepen 
bestookten vanaf de Limburgse oever de dorpen 
aan de overkant met granaatvuur. Ook kwamen 
er ’s nachts patrouilles over de Maas en voerden 
sabotage-aanvallen uit. Je kunt stellen dat over-
dag het Engelse leger de baas was, maar ’s nacht 
trokken zij zich gedeeltelijk terug en konden de 
 Duitse troepen gemakkelijk het gebied infiltreren. 
Zo werden de torens van de kerken van Boxmeer, 
 Beugen en Oeffelt door hen met springladingen 
opgeblazen, nadat deze al wekenlang van gra-
naatvuur te lijden hadden gehad. Ook de molens 
waren een doelwit omdat die eveneens als uitkijk-
torens werden gebruikt. Voor de bevolking werd 
de situatie steeds nijpender, vele uren zat men in 
kelders te schuilen voor de inslaande granaten. 
Verschillende dagboeken beschrijven dit 

Evacuatie
De militaire autoriteiten bevelen op 7 novem-
ber algehele evacuatie van de bevolking wonen-
de tussen de Maas en de spoorlijn Nijmegen-
Venlo. Te beginnen met Oeffelt op 8 november 
’s morgens om 9.30 uur, verzamelpunt het post-
kantoor;  Beugen 9 november, bij de boterfa-
briek; de  Startwijk in Beugen, alsmede Boxmeer, 
op 10  november, verzamelpunt bij de boterfa-
briek en bij de Witte Brug; Sambeek 11  november, 
verzamelpunt Radioweg; Vortum en  Groeningen 
12  november, verzamelpunt Radioweg en 
 Vierlingsbeek 13 november verzamelpunt op de 
weg van Vierlingsbeek naar Overloon bij de krui-
sing naar St. Anthonis. 

Er ontstaat grote consternatie vanwege de kor-
te tijd tussen aanzeggen, half vijf op de dag daar-
voor, en vertrek al vroeg op de volgende morgen. 
Volgens de autoriteiten is de evacuatie maar voor 
korte duur en men moet in elk geval het volgen-
de meenemen: het persoonsbewijs, distributiebe-
scheiden, pensioen- en spaarbankboekjes, baby-
voedsel, babyflessen waar nodig, een mes, vork, 
lepel, bord en kop, twee dekens, matras (opge-
rold), één kinderwagen per gezin, één rijwiel indien 

het transport dit toelaat. 
Huisraad moet men zoveel als mogelijk in een of 
twee kamers opslaan en de deur liefst behoorlijk 
afsluiten. Het huis op slot doen en de sleutel voor-
zien van een naam- en adreslabel inleveren bij de 
politie of burgemeester. Midden december zijn er 
tussen de Maas en de spoorlijn alleen nog maar 
militairen aanwezig. Incidenteel mogen bewoners 
overdag, alleen met een toegangspas, terug naar 
hun huis om nog wat spullen te halen.
Deze maatregel veroorzaakt een grote stroom 
vluchtelingen op de wegen naar de dorpen ten 
westen van de spoorlijn. Mede door het militaire 
verkeer, blijken de wegen zoveel verkeer niet kun-
nen verwerken en er ontstaan al snel opstoppin-
gen. 

Sommige gezinnen vinden onderdak bij familie of 
bekenden, maar een groot aantal moet onderge-
bracht worden bij de bevolking. Scholen e.d. zijn 
al gevorderd door de militairen en dus niet be-
schikbaar. Binnen de kortste keren zijn alle vrije 
kamers, stallen, schuren, hokken en kippenkooi-
en bewoond. In veel dorpen is deze situatie niet 
houdbaar en worden grote aantallen vluchtelin-
gen met vrachtauto’s verder Brabant in vervoerd 
naar plaatsen als Gemert, Bakel, Boxtel, Schijndel, 
 Tilburg, Vessum, Eindhoven, Eersel, zelfs nog ver-
der tot in België toe.

Aantal evacués
Om een idee te krijgen hoeveel personen van huis 
en haard verdreven zijn, volgen hierna per dorp de 
aantallen vluchtelingen. 

Om met Haps te beginnen. Eind november wordt 
aan het Militair Gezag bericht dat in het dorp 2000 
evacués zijn aangekomen, voornamelijk uit Oeffelt, 
Cuijk en Beugen. Daarvan zijn 400 personen met 
vrachtauto’s vervoerd naar Boxtel, 100 naar Hoge 
Mierde en 130 naar Helvoirt.
Beers heeft 1600 vluchtelingen, hoofdzakelijk uit 
Cuijk. In Mill zijn 1500 vluchtelingen en Zeeland 
heeft 350 evacués en 2000 militairen geteld.
In Grave, Escharen en Velp 1100 evacués afkom-
stig uit Nijmegen, Groesbeek, Bemmel en Elst.
In Wanroij en Rijkevoort respectievelijk 1411 en 
1068, en daarnaast nog 184 personen die bij eigen 
familie zijn komen wonen. In november zijn ruim 
1000 personen vervoerd naar Tilburg, Eindhoven, 
Vessem en Eersel. In Wanroij zijn ook nog eens 
2000 militairen ondergebracht.
In St. Anthonis, Oploo zijn 2250 vluchtelingen, 
hoofdzakelijk uit Boxmeer, Vierlingsbeek, Over-
loon en Venraij. Daarvan worden er in november 
1500 vervoerd naar Tilburg en Eindhoven, waarvan 
er later 800 weer zijn teruggebracht, zodat er op 
4  december 1700 evacués aanwezig zijn alsmede 
een paar duizend militairen.
Ook ten noorden van het Land van Cuijk wa-
ren er veel evacués, zoals in Ravenstein 1425; in 
 Berghem 1600; in Schaijk 1360; in Oss 3550; in 
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vrijdag 13 december > THIJS 
KEMPERINK > EERLIJK DUURT 
HET KORTST! (try-out)
Thijs Kemperink is een rasechte verhalenverteller. 
De geboren en getogen Tukker vormt samen met 
André Manuel en Ernest Beuving het gezelschap 
Goeie Tukkers Zijn Geen Motherfuckers en maakt 
met zijn soloprogramma’s steeds meer naam bui-
ten het oosten van Nederland. Met zijn authentie-
ke persoonlijkheid en alledaagse thema’s verpakt 
in grappen en verhalen overtuigt hij stad voor stad, 
dorp voor dorp. 

Inmiddels is Kemperink toe aan zijn vijfde pro-
gramma Eerlijk Duurt Het Kortst! Thijs weet ein-
delijk wat hij wil: eerlijk zijn! Een eerlijke prijs beta-
len, een eerlijke mening hebben en eerlijk zijn naar 
zichzelf en anderen. Kan je liefhebben, een relatie 
aangaan of de avond gezellig houden als je altijd 
eerlijk bent? Is liegen niet veel beter soms? Brengt 
dat je niet veel verder?
Is de auto van de buurman wel zo mooi als hij te-
gen hem zei? Of de kleding van zijn zus? Als Thijs 
echt eerlijk is, dan is zijn vrouw… Thijs twijfelt. 
Gaat hij de hele avond eerlijk zijn of wordt het een 
ode aan de leugen? Liegen is leuker, maar eerlijk 

Heesch 600; in Megen 925; in Lith, Lith-Oijen en 
Oijen 1700. Deze mensen kwamen in hoofdzaak 
van Nijmegen, Groesbeek, Ubbergen, Bemmel, 
Elst, Driel en andere plaatsen in Maas en Waal. 

Wanneer we bovengenoemde aantallen bij el-
kaar optellen dan waren er circa 12.500 mensen 
die vanuit de Maasdorpen naar de buurdorpen 
zijn gevlucht en nog eens eenzelfde aantal vanuit 
Gelderland naar plaatsen in het noordoosten van 
Brabant. Niet alleen de bevolking van de dorpen 
moest vertrekken, maar ook al het vee. Deels nam 
men het mee, maar het overgrote deel bleef ach-
ter en werd verzorgd door een aantal aangewezen 
personen, veelal jonge boeren. 

De dieren
Een maand later, rond Kerst, worden alsnog al-
le dieren met de verzorgers uit het gebied tussen 
Maas en spoorlijn geëvacueerd. Op de verzamel-
punten werden alle dieren op de hoeven gebrand-
merkt met de initialen van de eigenaar. Cijfers over 
aantallen zijn moeilijk te achterhalen, maar bijge-
voegde opgave over de dorpen Boxmeer, Beugen 
en Sambeek, opgemaakt door de burgemeester 
van Boxmeer, geeft een aardig beeld daarvan. Sa-
mengeteld voor deze drie plaatsen: paarden 333; 
koeien 972; vaarsen 329; kalveren 537; varkens 
1588; schapen 216 en geiten 106, totaal 4081 
stuks. 

Voor de andere Maasdorpen zullen vergelijkba-
re aantallen gelden. Naast het huisvesten van al-
le vluchtelingen en militairen, moesten ook deze 
dieren gevoerd en onder dak gebracht worden. In 
de winter een haast onmogelijke klus en die onge-
twijfeld de nodige ontberingen zal hebben veroor-
zaakt. Pas in februari/maart 1945 konden de eer-
ste mensen terug naar het eigen dorp, waar men 
veelal een grote verwoesting aantrof, geheel of ge-
deeltelijk vernielde huizen, geen ruiten meer in de 
ramen, de pannen van de daken en, wat nog erger 
was, veelal leeggeplunderde huizen. Gelukkig wer-
den er landelijke acties gevoerd voor vensterglas 
en kleding. Daarnaast kon men vergoedingen aan-
vragen voor geleden oorlogsschade.

Bewoners mochten pas terugkeren als er huisves-
ting was, waardoor de laatste vluchtelingen uit bij-
voorbeeld Overloon, soms pas in augustus/ 
september 1945 vanuit Sint Anthonis weer terug 
naar huis konden. 

Voor de dorpen in het Land van Cuijk kwam dus 
eigenlijk de bevrijding pas na de evacuatie in 
maart/april 1945. Afhankelijk van het ter beschik-
king komen van bouwmaterialen kon men werken 
aan herstel van huizen en gebouwen. Noodkerken 
werden gebouwd en ook de kinderen konden weer 
naar school, soms met enige aanpassingen, de 
jongens voor de middag en de meisjes na de mid-
dag, totdat alle scholen weer hersteld of opnieuw 
gebouwd waren. 

Bron:
- BHIC ‘s Hertogenbosch:
- Gemeentearchieven Land van Cuijk.
- Archief Militair Gezag in Noord Brabant. 
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duurt het langst. Eén ding is zeker niet gelogen: 
Thijs is oprecht blij dat je deze avond samen met 
hem komt beleven. Eerlijk waar!
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro >  
reserveren: www.gryphus.nl > win gratis  
kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 21 december> concert > 
BEUKFEEST: WRANG +  
GRAFJAMMER + ASGRAUW
Het 35e Beukfeest wordt een ijzersterk staaltje 
vol zwartmetalen muziek. Opener van de avond is 
het Groesbeekse Asgrauw. Een driemansformatie 
met een voorliefde voor Scandinavische black me-
tal uit de jaren negentig. Drummer Batr heeft in de 
zangers Vaal (ook gitaar) en Kaos (ook bass) twee 
zielsverwanten gevonden waarmee hij vorm kan 
geven aan zijn muzikale ideeën. In 2018 brengt 
Asgrauw het derde album Gronspech uit waar de 

donkere aspecten van de natuur het leidende the-
ma zijn.

De black metal van Grafjammer bezingt histori-
sche en occulte onderwerpen, vaak met verwijzin-
gen naar hun thuisstad Utrecht. Na de 7” Smee-
renburgh uit 2012 en de langspeler Koud Gemaakt 
uit 2015, komt in 2018 het album Schalm & Scha-
bauw uit. Het vijftal wil je graag het volgende op je 
zwartgeblakerde hart drukken: blijf kalm en haat 
alles. Waarvan akte.

Ook uit Utrecht, uit de donkerste dieptes, komt 
Wrang. Afgelopen voorjaar kwam het debuutal-
bum Domstad Swart Metael uit. Normaliter telt 
Wrang drie leden, maar voor liveshows heeft het 
trio twee extra gitaristen opgetrommeld. Wrang 
speelt de black metal waar Utrecht de laatste ja-
ren bekend mee is geworden: hard, kil en bij vla-
gen atmosferisch. De heren zijn met hun rauwe, 
pretentieloze black metal bij uitstek in staat om het 
Beukfeest op passende wijze dicht te timmeren.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >  
entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro >  
reserveren: www.gryphus.nl

vrijdag 3 januari > quiz >  
WITTE GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek ge-
schikt om eens een avond lekker lang te quizzen. 
Na het succes van de voorgaande negen edities is 
het vanavond dus tijd voor Witte Geit’? nummer-
tje tien. Een quiz voor teams want twee weten im-
mers meer dan één, en drie nóg veel meer. De vra-
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

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

gen zijn pittig, de onderwerpen zeer uiteenlopend. 
Laat maar werken die grijze massa, laat het maar 
kraken daarboven. Hersengymnastiek voor gevor-
derden. Heerlijk!

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld U 
met Uw team (maximaal acht personen) aan via 
www.gryphus.nl. Eenlingen kunnen zich aansluiten 
bij een willekeurig team. Maar U kunt het natuurlijk 
ook allemaal beter staan te weten aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

zaterdag 11 januari > darts >  
THE GRYPHUS OPEN
Geef U tot uiterlijk 10 januari op voor dit gezellige 
dartstoernooi voor iedereen, maar let op: vol is vol. 
Deelname aan The Gryphus Open kost 7,00 eu-
ro en opgave is mogelijk via 06.29261253 of www.
gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > aanmelden: 
www.gryphus.nl

in petto
 donderdag 26 december > wandelclub > 
 KERSTWANDELING
 donderdag 26 december > bj baartmans 
 kerstconcert  #27 > BJ’S WINTER 
 WONDERBAND
 vrijdag 27 december > talkshow > 
 UUT UT KÖPKE VAN JEU
 vrijdag 3 januari > quiz > WITTE GEI’T? > 
 aanmelden vanaf 1 december
 zaterdag 11 januari > darts > 
 THE GRYPHUS OPEN > aanmelden 
 vanaf 1 december

� adverteren
doet verkopen

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Boukje Weel

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

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

- Picea omorika
- Picea abies
- Picea glauca
- Abies nordmanniana
- Abies koreana
- Abies fraseri

- Alle maten(tot 3 meter hoog) met kluit of pot, vanaf 7 euro

Gebr. Janssen, Grotestraat 33, V´beek
Het adres voor uw KERSTBOOM, ook op ZONDAG !
0478631218 of 0610350703
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Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

Actie geldt van 9 t/m 21 december 2019. Vraag naar de voorwaarden.

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping
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Warme Bakker Degen
Kerstbestellijst in winkel verkrijgbaar

Reclame 9 t/m 14 december
 	Appelkruimelvlaai € 7,75
 	Vezelbrood € 2,55
 	4 Krentenbollellen + 1 gratis

Reclame 16 t/m 24 december
 	Hazelnootschuim praline crème taart 
  lekker als dessert of bij de koffie € 12,00
	 	Worstenbroodje € 1,25
 	8 Zachte witte bolletjes + 2 gratis  

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

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

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

  
  

   
   
 

  
  

  

 

Openingstijden rondom  
Kerst en Nieuw 

 
Maandag 23 Dec. GEOPEND 8.00–12.00uur 
Dinsdag 24 Dec.   GEOPEND 8.00–12.00uur  
Woensdag 25 tot zondag 29 Dec GESLOTEN 
 
Maandag 30 Dec. GEOPEND  8.00–12.00uur 
Dinsdag 31 Dec.    GEOPEND  8.00-12.00uur 
Woensdag 1 Jan.   GESLOTEN 
 
Vanaf Donderdag 2 Januari gelden weer de 
normale openingstijden. 
 

Wij wensen u alvast fijne feestdagen 
en een gelukkig en voorspoedig 2020!   

 
 

 
 

 
 

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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


