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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 7 januari 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 24 18 december 2019

Kerst Sing Along: alles staat in de 
startblokken 

De muzikanten en koren zijn druk aan het repete-
ren. Samen met de vrijwilligers van school is de 
kerk gepoetst. En er wordt hard gewerkt aan een 
mooie aankleding. Kortom, de voorbereidingen 
van de Kerst Sing Along zijn in volle gang. We kij-
ken uit naar weer een mooie avond. 

Na de Sing Along in de kerk zijn er weer hapjes 
en drankjes om gezellig na te praten. Glühwein en 
chocomel voor een zachte prijs. Er zijn hapjes voor 
groot en klein. 

Maandag 23 december om 18.30 tot 20.00 uur 
in de Laurentiuskerk. Bij het verlaten van de 
kerk houden we een vrijblijvende collecte om 
de onkosten van de bijeenkomst te bekostigen. 

Graag tot dan, 

Marloes, Joke, Christa en Marjolein

P.S: Volg ons op facebook Kerst Sing Along
 Vierlingsbeek



2

Van de Redactie:

* Van alle kanten komt de kerstsfeer je 
tegemoet. De vele kerstconcerten en 
kerstmarkten brengen menigeen in de 
juiste stemming om er weer een mooie 
afsluiting van het jaar van te maken

* Het afgelopen jaar is er een start 
gemaakt om een nieuw multifuncti-
onele accomodatie te realiseren. In 
het nieuwe jaar zullen we zien welke 
knopen er worden doorgehakt.

* Voor ons als redactie was het ook een 
bijzonder jaar, vanwege de lancering 
van onze eigen website. Neem gerust 
eens een kijkje op  
www.dorpsbladglobaal.nl !!

* Een woord van dank aan onze 
bezorgers, die in weer en wind ervoor 
zorgen dat tweewekelijks de Globaal 
weer in de bus valt bij onze abonnees. 
Verder willen we Frans Spiekman 
bedanken voor het bijhouden van de 
agenda.

* Ook in het nieuwe jaar zien we graag 
weer veel kopij in onze mailbox, zodat 
we ons dorpsblad weer volop kunnen 
vullen.

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

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
26 dec Gryphus: Wandelclub: Kerstwandeling; 
 inschrijven: 14:00 uur
26 dec Gryphus: BJ Baartmans kerstconcert 
 #27; BJ’s Winter Wonderband; 
 aanvang: 17:00 uur
27 dec Gryphus: Talkshow: 
 Uut Ut Köpke Van Jeu;
 zaal open: 19.30 uur aanvang: 20.30 uur
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

3 jan KBO: Nieuwjaarsbijeenkomst
3 jan Gryphus: Quiz: Witte Gei’t?
 zaal open: 20.00 uur
 aanvang: 20.30 uur
7 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
11 jan Gryphus: darts; THE GRYPHUS OPEN; 
 aanvang: 19.00 uur 
 entree: gratis
13 jan Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
16 jan KBO: Snertwandeling
20 jan Groeningen: 
 köpkesmert in de Zandpoort 
 aanvang 18:00 uur
24 jan Gryphus: cabaret; Jeroens Clan; 
 zaal open: 20.30 uur
 aanvang: 21.00 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
6 febr KBO: Presentatie donorwet door 
 Remedica

AGENDA
2019

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl

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

18 dec VOVG: Kerstviering
21 dec Gryphus: Concert; BEUKFEEST; 
 WRANG + GRAFJAMMER + ASGRAUW; 
 zaal open: 20.30 uur
 aanvang: 21.00 uur
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9 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting 
 in zaal Concordia
10 febr Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
14 +  CV de Keieschieters: 
15 febr Zittingsavonden in Concordia
21 febr KBO: Carnaval
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
5 mrt KBO: Bedevaart Smakt
9 mrt Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
13 mrt KBO: Jaarvergadering
14 mrt Oude Schoenendoos:
 Tentoonstelling over de vrijheid en 
 wederopbouw van de oude gemeente 
 Vierlingsbeek in zaal Concordia
21 mrt KBO: Nationale opschoon dag
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 voor
en 2 apr 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
9 apr KBO: Vroege ochtendwandeling
25 apr KBO: Bezoek Brandweer
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
14 of KBO: Vliegbasis De Peel
21 mei

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
6 juni Van Heure Zinge neemt deel aan 
 festival "Amusing Hengelo" te Hengelo
8 juni Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
9 juni KBO: Fietsdag
13 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2020
19 t/m Goei leven beleven
21 juni
?? juni KBO: Busdagtocht
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
4 juli Van Heure Zinge neemt deel aan 
 festival "Smart uut os Hart" 
 van smartlappenkoor De Sjanellekes 
 in centrum Venray
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.
11 aug KBO: Kermismatinee
23 t/m KBO: Meerdaagse reis
26 aug
26 aug KBO: Kevelaer ism KBO Maashees, 
 Vortum -Mullem
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
9 sept KBO: Fietsmiddag
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
23 sept KBO: Presentatie Kom in beweging door 
 Remedica
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26 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
 Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
3 okt KBO: Dag van ouderen
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
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +
 Museum Tonny Ebben
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
11 nov KBO: Herfstwandeling
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
15 dec KBO: Kerstviering

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

Kerstviering kapel Groeningen

Ook dit jaar zal er in de sfeervolle kapel in 
Groeningen op Kerstavond een plechtige  
eucharistieviering worden gehouden. Het 
Groenings koor zal het geheel muzikaal gaan 
opluisteren.

Voor iedereen weer een mooie gelegenheid 
om de kerstsfeer weer te gaan proeven.
Voorganger is pastor Ruud Willemsen.
Aanvang 22.30 uur.

Intenties voor deze viering kunnen  
worden aangevraagd bij mevr. M. Hubers  
0478-631222.

Na afloop van deze viering zal het houtvuur  
weer volop knetteren en bestaat de mogelijk-
heid om nog even gezellig samen te zijn. 

Wij heten U van harte welkom!

OUDEJAARSVIERING 2019

Oudjaarsavond 31 december a.s.
sluiten wij het oude jaar af met een

WOORD EN GEBEDSDIENST
in de MARIAKAPEL.

Bij deze eindejaarsviering kijken we met
woord /gebed en met zang terug

op het voorbije jaar en
staan we stil bij het lief en het leed

dat ons is overkomen
en / of ten deel is gevallen..

We sluiten af met elkaar een zalig uiteinde te 
wensen en een gezegend en gelukkig 2020.

We heten U van harte welkom
bij deze Oudejaarsviering

in de MARIAKAPEL
om 19.00 uur.

WERKGROEP LITURGIE

VIERLINGSBEEK / MAASHEES

Gouwe Balle
 
Wej dréje ieder jaor de gouwe balle
ien  papier van unnun auwe gries gewòrre 
krant.
Hiël vurzichtig um niks te laote valle 
want balle  rolle  zoomar  uut ouw hand.
 
Wéj kochte ze gauwèchtig nò ons trouwe.
Dèt  stief  vieftig jaor geléje is 
en hebbe  dur  altied van  gehouwe.
Wisse goëd dèt néj nie altied beter is.
 
Ut speul koste  unnun hiële gulden
mit vijfunegentig cent.
Ien diejen tied was dè  nie wènig
wéj  ware durmit hiël contènt.
 
De balle  bleve  goëd bewaard
ien  dik karton en grieze krante.
Zo  wiër de glans ut bést gespaard
ze blinke nog van alle kante.

Now in deez duustere daag
de   spuuling rap an dunder  wurd.
Dun  bom wà nakser ien de kamer stut.
Zien  wéj hiël bléj
“al zien ze nie mèr néj”
dè wu die auwe gouwe balle
nooit….. hebbe laote valle.

Anneke Arts

(de vertaling treft u verderop in deze uitgave aan)
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Gemengde Zangvereniging  
Vondel

Met veel plezier en ijver hebben de leden van Von-
del gewerkt aan alweer een bijzonder kerstcon-
cert. Een muziekavond, uitgevoerd door jong en 
oud. 
Alle deelnemers komen nú, òf oorspronkelijk uit ei-
gen dorp of directe omgeving.
Wat een talenten - Chapeau! -
Onder leiding van onze dirigent Eric Roefs werd 
dit alles weer mooi aan elkaar gesmeed tot een 
prachtig geheel en dit alles was te beluisteren in 
het door, onze leden, sfeervolle versierde Konings-
kerkje.

Wij danken iedereen die op zondag 15 december 
aanwezig was. 

Kerststal in onze kerk

Ook dit jaar zal de kerststal in onze kerk weer, 
zoals vertrouwd, opgebouwd worden. Veel 
mensen waarderen het en vinden het fijn om 
de kerststal met de grote bijzondere beelden 
tijdens de kerstdagenwandeling even te  
bezoeken. 

Tevens zal de kerststal ook dienen als een 
passende en warme aanvulling voor de Basis-
schoolmusical in samenwerking met harmonie 
De Herleving (d.d. 19 december) alsook voor 
de Kerst Sing Along (d.d. 23 december).

Belangrijkste is en blijft dat inwoners van 
 Vierlingsbeek en Groeningen (ondanks de ge-
sloten kerk) Kerstmis kunnen beleven in de 
kerk. 

De kerststal wordt al heel veel jaren opge-
bouwd door een groepje vrijwilligers. Niets mis 
mee natuurlijk. Echter moeten zij hierbij toch 
melding maken van het gegeven dat diver-
se beelden noodzakelijk aan een opknapbeurt 
toe zijn.

Daar de kerststal werkgroep geen financiën 
heeft, wordt het verzoek gedaan om bij het be-
zoeken van de Kerststal, naast de € 0,50 voor 
het “kaarsje” ook een vrijwillige bijdrage te ge-
ven voor de restauratie van de beeldengroep. 

Bezoeken kan zowel Eerste als Tweede Kerst-
dag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Alvast bedankt voor het bezoek en voor de ge-
schonken bijdrage.

Prettige Feestdagen

Kerststal werkgroep Laurentius Kerk 
 Vierlingsbeek

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.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen.

De beste wensen voor 2020 met veel

liefde, geluk, gezondheid en vriendschap.

Bestuur en leden KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen

Wij wensen alle inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen

FIJNE KERSTDAGEN 
en een 

GEZOND en GELUKKIG 2020
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ZEV	  organiseert	  	  

Ojjem	  van	  Ège	  Bojjem	  2020	  
	   25	  januari,	  20.00	  uur	  

Zalencentrum	  Concordia	  

	  
	  
Dus	  zet	  ‘t	  mar	  vast	  in	  de	  agenda:	  	  
25	  januari	  2020	  
Liedjesoavend	  Ojjem	  van	  Ège	  Bojjem	  	  
20.00	  bej	  Nilles.	  	  

Wie	  gullie	  ok	  zeker	  nog	  	  
gaan	  zien:	  
	  
dit	  moi	  stelleke	  	  
“Beetje	  Gek”	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
de	  gasten	  van	  De	  Zwarte	  Kapstok,	  hebbe	  	  
vurrig	  joar	  de	  anmoedigingspries	  gewonne	  
	  	  
	  	  	  en,	  zeker	  nie	  de	  minste	  -‐	  De	  Bekse	  Bastards	  
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Muntenkassa in  
gemeenschapshuis Joffershof

De muntenkassa is geïnstalleerd in de 
ontmoetings ruimte van de Joffershof!

Vanaf 1 januari kunnen consumpties dan niet meer 
met contant geld afgerekend worden. 

Voor het verkrijgen van de munten uit de kassa 
kan gepind worden of betaald worden met contant 
geld. Let op: er komt geen wisselgeld uit de 
automaat. De munten kosten 1 euro en zijn door 
midden te breken zodat je dus 2 halve munten van 
0,50 eurocent hebt.

Onze vrijwilligers zullen U de eerste keren helpen 
indien nodig. Denk eraan dat de oude munten 
nog ingeleverd kunnen worden tot 31 december, 
daarna niet meer!

Het zal even wennen zijn, maar wij denken dat dit 
op den duur prettiger voor iedereen zal zijn.

Bestuur Joffershof

Bestuur en vrijwilligers van 
gemeenschapshuis Joffershof

wenst iedereen een gelukkig, 
gezond en actief 2020 !

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 3 januari 2020 houdt KBO Vierlingsbeek/ 
Groeningen haar nieuwjaarsreceptie. 
Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom in gemeen-
schapshuis Joffershof om te proosten op het jaar 
2020.

SNERTWANDELING KBO
Op 16 januari maakt de KBO een mooie wandeling 
door het Maasheggengebied met na afloop een 
heerlijk kop snert. De wandeling vertrekt vanaf het 

Gildehuis De Lemsekuul in Groeningen.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 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 17.45 - 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.

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 u.

 Info 632028

Voor meer info kijk op 
onze website: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl
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Sinterklaasmiddag KBO.
De 60 deelnemers aan de sinterklaasmiddag drup-
pelden binnen met allemaal een presentje bij zich. 
Na de koffie/thee met passende traktatie werd de 
groep aan het denken gezet. Een tekening met 
spreekwoorden en gezegden lieten de hersenen 
even kraken. Veel spreekwoorden en gezegden 
werden uit de tekening gehaald.
Dan is het tijd voor de sinterklaasbingo.

Via een sinterklaasverhaal, met daarin  bingocij-
fers, konden tijdens het voorlezen de cijfers wor-
den weggestreept. Er werd steeds vaker Bingo ge-
roepen en verdwenen alle presentjes van tafel en 
hadden alle deelnemers een kadootje. 
Na het uitpakken werd er nog gezellig nagepraat 
en teruggekeken op een geslaagde middag.

December

Het lijkt wel of december alleen uit Kerstmis be-
staat. Nadat de Sint en de sneeuw verdwenen zijn 
liggen er al kerstballen en slingers in de winkels. 
Vergeet vooral de kaarsen niet. In vele kleuren en 
geuren liggen zij te wachten op een koper. De vak-
ken lopen over en de spullen roepen bijna om 
meegenomen te worden. 
Wat een gedoe. Doe ik er aan mee? Ik weet het 
niet. Kerstmis is toch iets anders dan alleen glit-
ter en kaarsen dacht ik, hoewel er mensen zijn die 
niet eens weten wat die dagen betekenen. 
Ik denk aan een sprookje, bedacht door dochter-
lief in een tijd dat zij werkte in een AZC. Zij wilde 
toch iets aan Kerstmis doen, maar van de  directie 
mocht het geen christelijke inslag hebben. Het 
moest iets zijn wat iedereen mee kon vieren, wat 
voor geloof zij ook hadden. Zo werd het Lichtjes-
feest geboren. De altijd groene spar, als teken van 
leven werd binnen gehaald. De kaarsjes om bij te 

lichten tijdens die donkere dagen voor de zonne-
wende. Kransjes van snoep hingen in de boom 
om het Lichtjesfeest te vieren. Limonade stond 
klaar om te proosten op het nieuwe jaar. Zij maak-
ten ballen van folie, verfden kastanjes en dennen-
appels met zilver en goudverf. De gangen werden 
versierd met lichtslingers. De mensen vonden het 
een mooi geheel. Bijna als vanzelf begon iemand 
te zingen. Het was een bekende melodie alleen de 
woorden waren anders. Gitaarmuziek klonk, een 
ander onbekend instrument deed mee, even was 
het vrede op aarde. 

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,

Wellicht heeft u het uit de media vernomen: Het 
ministerie van Defensie is voornemens vliegbasis 
De Peel te reactiveren. 
De eerste stap is inmiddels genomen: een con-
cept-notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter 
inzage gelegen, inwoners konden hun zienswij-
ze indienen en de betrokken gemeenten (Bergen, 
Boxmeer, Venray, Sint Anthonis, Someren, As-
ten, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne en Geldrop- 
Mierlo) hebben een gezamenlijke zienswijze inge-
diend met een eigen inbreng van de afzonderlijke 
gemeenten.

Een volgende stap is de instelling van een Com-
missie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Het 
ministerie wil deze commissie op korte termijn in-
stellen. Deze commissie zal bestaan uit verte-
genwoordigers van beide provincies, van de ge-
meenten, van belangengroeperingen en andere 
instanties als waterschappen en ook omwonen-
den. De voorbereidingen van het luchthaven besluit 
worden regelmatig besproken en de COVM wordt 
door Defensie gebruikt om de omgeving te infor-
meren over nieuwe ontwikkelingen en ook klach-
ten kunnen besproken worden. De bijeenkomsten 
zijn openbaar en media en insprekers zijn welkom.

Vanuit de gemeente Boxmeer zal wethouder P. 
Stevens deelnemen in de COVM en daarbij is het 
zeer wenselijk dat er één inwoner uit de dorpen 
Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees of 
Overloon zitting neemt in de COVM om de belan-
gen van de bewoners en onze omgeving te behar-
tigen. 

De inwoner die zitting neemt in de COVM moet 
beschikken over kennis van zaken omtrent aspec-
ten als regelgeving, toezicht en geluid. De belang-
rijkste kwaliteit waar deze omwonende vertegen-
woordiger over moet beschikken, is het vermogen 
om inderdaad vertegenwoordiger te zijn. Als de 
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COVM gestart is, kan Defensie de kennisbehoef-
te inventariseren en bij behoefte korte informatie-
sessies organiseren.

Meer informatie is te 
vinden op www.covm.nl.

Mocht u meer informatie willen of bent u degene 
die we zoeken, neem gerust contact op via  
dorpsraadgroeningen@hotmail.com.

Wij hopen een goede vertegenwoordiger voor  
onze dorpen te vinden! 

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Vierlingsbeek en 
Dorpsraad Groeningen

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Familie Prinssen telt nu met trots vier generaties  

in de leeftijd van 0 - 95 jaar.  
Van  overgrootmoeder naar achterkleindochter  
Mevr. A. Prinssen (95), Dorothy (61), Susanne 

(30) en Jura (6 weken)  
  

 

WAT KAN OF MOET ANDERS 
MET DE  OPENBARE  RUIMTE  
IN ONS DORP?

Elk jaar stelt de gemeente een uitvoerings-
programma “Werk In Uitvoering” (WIU) op, waarbij 
hulp c.q. inbreng van inwoners van de dorpen ge-
vraagd wordt. 

Wat is WIU? 
“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoerings-
programma van werkzaamheden als onderhoud 
en aanleg van (nieuwe) openbare ruimte en omvat 
wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en 
natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, stra-
ten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc.,  
eigenlijk alles wat je in de openbare omgeving te-
genkomt.
Hiervoor wil men een concept-plan opstellen, 
waarvoor men de hulp van inwoners vraagt. De 
gemeente wil nl. input voor het concept-plan heb-
ben en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp 
knelpunten en/of wensen in de openbare ruim-
te zijn. Deze wil men inventariseren en betrekken 
bij het definitief maken van het plan waarbij een 
tweejarig uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt op-
gesteld. Het definitieve plan wordt vervolgens me-
dio 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het 
College van Burgemeester en Wethouders, waar-
na eind 2020 c.q. in 2021 de werkzaamheden uit-
gevoerd worden. 

De dorpsraad wil weer graag voor ons dorp de ge-
vraagde input voor het nieuwe concept-plan WIU 
verzamelen. Daarom willen wij jou vragen:
Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de 
openbare ruimte welke de gemeente zou moe-
ten oppakken en/of heb jij misschien wensen 
voor wat betreft die openbare ruimte?
Denk daarbij aan aspecten als:  is de veiligheid in 
het geding, is er risico op ongelukken, is er vorm 
van hinder voor (bijv.) weggebruiker, hoe is het 
aanzien en uitstraling, hoe is de staat van onder-
houd, willen we meer groen, kan er iets klimaatbe-
stendig gemaakt worden, ziet het er verzorgd uit, 
is revitalisering wenselijk ? Zelfs zgn. “out of the 
box” ideeën zijn welkom!  

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk 
 vrijdag 3 januari a.s.  naar ons secretariaat:  
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek- 
groeningen.nl, of p/a Heihoekscheweg 42.
Je kunt ook bellen: 631826 (Frans Spiekman)  
of 632426 (Vincent Gerrits)
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Vervangen bomen.

In de laatste dorpsraadvergadering is het  
vervangen van een deel van de esdoorns in de 
Luciuastraat, Beekstraat en Vlasakker  
besproken. Ofschoon wij vinden dat 
 Vierlingsbeek zuinig moet zijn op haar bo-
menbestand, ligt ’t hier wat anders. Volgens 
boomdeskundigen van de gemeente n.l. is zo 
 ongeveer 10 % er slecht aan toe. Deze zullen 
vervangen worden door andere soorten. Dat 
bevordert de biodiversiteit. 
De dorpsraad heeft ermee ingestemd, 
 vertrouwend op de boomdeskundigen. Het 
rooien gaat binnenkort gebeuren. Het aan-
planten in begin 2020.
De buurt zal tijdig geïnformeerd worden.

Namens de dorpsraad,
Rein Verhoeven.

De Oude schoenendoos
in de Bieb

Vanaf heden zijn er twee mensen van de Oude 
Schoenendoos iedere vrijdagmiddag in de bieb 
aanwezig om foto’s te bekijken en uit te zoeken. 
Hebt u foto’s die u wilt delen met onze club, kom 
er dan mee naar de bieb. Wij kunnen ze meteen 
scannen zodat u de foto meteen weer mee kunt 
nemen. Wij zijn ook blij met verhalen die we op te-
kenen en in het archief bewaren om deze even-
tueel te gebruiken voor diverse doeleinden. Ook 
kunnen we foto's scannen als ze in een album zijn 
geplakt. 

Voor 2020, wanneer onze 75 jarige bevrijding ge-
vierd gaat worden, willen we graag foto’s zien en 
scannen. Misschien op zolder of een schoenen-
doos hebt u nog foto’s van langgeleden bewaard. 
Laat dit niet verloren gaan. Voor u heeft het mis-
schien weinig waarde, voor ons is het waardevol. 

Wilt u nog een cadeautje voor Kerstmis kopen? 
Het boek “Grenzen verlegd” is nog te koop. 
We hebben nog een enkele exemplaren.

We wensen u fijne Kerstdagen  
en een goed 2020.

Geslaagde kerststerrenactie 

Op zaterdag 7 december stond onze jaarlijkse 
kerststerrenactie weer op het programma. 
Vanaf 9.30 uur verzamelden leden en ouders 
zich bij Concordia, waar de bloemen werden 
 uitgedeeld voor de verkoop. 

Deze ging zeer voorspoedig en rond 12.00 uur 
konden we de balans al opmaken. We mogen  
concluderen dat onze kerststerrenactie opnieuw 
succesvol is geweest. 

Wij willen u heel erg bedanken voor uw bijdrage in 
welke vorm dan ook.

Ook willen we alle leden en ouders bedanken voor 
hun inzet om deze actie te kunnen laten slagen.

Tot slot willen wij Jan Nillessen bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de opslagruimte voor de 
bloemen bij Concordia.

Rest ons nog om u fijne feestdagen te wensen en 
een goed, gelukkig en sportief 2020!

Bestuur en leden DV de Bekse Klinkertjes

Wij wensen u voor
de laatste dagen van dit jaar

Veel gezelligheid met elkaar

En voor de 365 dagen die dan volgen

Veel geluk en weinig zorgen

Fijne Kerstdagen
en een gezond 2020

Zonnebloem Vierlingsbeek
Groeningen
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www.dorpsbladglobaal.nl               Nieuwe abonnee worden? 
Wilt u ook graag elke twee weken op de hoogte blijven van het nieuws uit uw dorp 
en bent u nog geen abonnee van ons dorpsblad?  

Mail dan door onderstaande gegevens door naar: abonnement@dorpsbladglobaal.nl 

OF 

Vul onderstaande strook in en stop dit in de brievenbus op ons redactieadres:  
Vlasakker 25, 5821 CR Vierlingsbeek 

 

______________________________________________________________________________ 

Ik wil graag een abonnement op GLOBAAL: 

 

Ingangsdatum: …………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en voorletters           

Adres             

Postcode en woonplaats          

Telefoonnummer: ………….………..................................................................................... 

e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN Banknummer :    ……………………………………………………………………………………………….. 

i.v.m. automatische incasso (vindt plaats in april 2020) 

 

 

11.

Er lag wel meer op de Groeningse wegen in die 
tijd. “ Pêrdsstróónt”. ( Paardenpoep). Hele hopen. 
Aldaar gedeponeerd door de edele trekdieren van 
de boeren.
Aan Tôn Kelders, de wêgkretser van de 

 Wittenberg, de taak deze op te ruimen.
Tôn, voor een habbekrats in dienst van de ge-
meente, stond aldaar in de boeken als kantonnier.
Een rijzige man met grove gelaatstrekken en een 
hol stemgeluid.
Op gezette tijden verzamelde hij, gewapend met 
een bats en een bezem, de paardenvijgen in een 
karretje dat achter zijn fiets gespannen was.
Gevoel voor humor kon hem niet worden ontzegd.
Het karretje vol geurig materiaal bood hij menig-
maal wandelaars die zijn pad kruisten, een lift aan.
Er werd zelden gebruik van gemaakt.

“Bikèèrs”- Last veroorzakende aambeien. Neem 
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Berichten uit het veld

De wintervogeltelling van november was niet heel 
bijzonder, maar er waren toch wel een paar leu-
ke waarnemingen. Het was koud, maar af en toe 
kwam de zon achter de wolken vandaan om ons 
een beetje op te warmen. Dat was wel prettig want 
je bent toch een hele dag bezig in het veld. De to-
tale telroute is ongeveer 50 km. Die leggen mijn 
telmaat en ik meestal zigzag fietsend door de ge-
meente af.
Het meest opvallend tijdens deze telling waren de 
grote groepen Veldleeuweriken die blijkbaar nog 
op najaarstrek waren en op de pas geoogste ak-
kers genoeg voedsel vonden om hun trektocht te 
kunnen vervolgen. Telkens vlogen ze op, om dan 
een stukje verder weer dwarrelend neer te strijken. 
Een mooi schouwspel. We telden er die dag 145, 
maar we hebben er waarschijnlijk nog veel meer 
gemist.

Ook heel bijzonder waren de Grote  Gele 
 Kwikstaarten die we nu op twee verschillen-
de plaatsen in de gemeente aantroffen. Eentje in 
Sambeek nabij de Sambeekse Uitwatering en een-
tje op de Warmeer in Vierlingsbeek. Voorheen zat 
er ook een Grote Gele Kwikstaart bij de watermo-
len, maar vermoedelijk door de werkzaamheden 
aldaar is hij uitgeweken naar de Warmeer. Het lijkt 
er op dat ze zich toch definitief in de omgeving ge-
vestigd hebben. Dat is goed nieuws voor deze bij-
zondere vogel.
Tijdens onze tocht waren ook de Kolganzen en 
Toendrarietganzen weer volop aanwezig. De-
ze overwinteraars uit respectievelijk Noordwest 
 Rusland, en het hoge noorden van Scandinavië 
en Finland vereren ons toch weer jaarlijks met een 
wintervakantie, al is niet iedereen daar blij mee. De 
Kolgans is herkenbaar aan de zwarte dwarsstre-

pen op de buik en de witte bles rond de snavel. 
De Toendrarietgans is herkenbaar aan zijn bruin-
grijze verenkleed en de kleine donkere kop. Verder 
heeft hij een vrij donkere snavel met oranje vlek en 
een donkere punt.

Gaai

De Gaaien waren ook weer volop aanwezig en het 
was goed te merken dat er dit jaar een invasie van 
Gaaien plaats vindt. Tijdens deze telling hebben 
we er 16 gezien, terwijl we in andere jaren tijdens 
dezelfde telling slechts 4 van deze schuwe vogels 
te zien kregen.
Een aantal Kramsvogels was ook al weer druk be-
zig met het verorberen van de appels in de boom-
gaard langs de Molenbeek. Drie verdwaalde Kie-
viten vlogen aarzelend boven onze hoofden. Ze 
leken nog te twijfelen of ze nu wel of niet naar het 
zuiden moesten vliegen. Ondertussen deden gro-
te groepen Putters zich tegoed aan de zonnepit-
ten in de kruidenrijke stroken langs de akkers. Met 
een klein beetje moeite kunnen we de natuur toch 
zo enorm helpen.
In de bosranden lieten Boomklevers en een enke-
le Boomkruiper zich af en toe bewonderen, terwijl 
Goudhaantjes in de toppen van de sparren buitel-
den .
Maar de kers op de taart was toch wel het Steen-
uiltje dat ons dromerig aankeek vanuit een fruit-
boom in Sambeek. Hij zat in de zon op een tak, 
naast de nestkast die hij al jaren bewoont. Zijn 
grote ogen volgden ons terwijl we verder fiets-
ten. Hij leek zich af te vragen wat die rare snuiters 
met hun verrekijkers hier deden. Met deze laat-
ste bijzondere ontmoeting zat onze teldag er weer 
op. Moe maar voldaan fietsten we terug naar huis, 
naar de warme kachel en de dampende koffie. 

Ik wens u allen fijne feestdagen en een goed begin 
van 2020 met veel natuurplezier.

Ton van den Berg

ik althans aan. Heb vroeger eens een oom van mij 
met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn ach-
terste zien grijpen waarbij hij opmerkte, last te 
hebben van “bikèèrs”.

“Stômmen uul!”. Stomme uil. Terechtwijzing, waar-
bij de uil als metafoor wordt gebruikt. Vreemd, om-
dat de uil door veel beeldend kunstenaars als een 
wijs dier wordt neergezet. Wellicht wordt met de-
ze uitdrukking de jonge uil, het uilskuiken, dat alles 
nog moet leren, bedoeld.

“Piellumbòòg”. Pijl en boog.

“Unne start”. Eigengereid, dwars persoon.

“Blaos um mà op!”. Zoek het maar lekker uit, hoor!

“Dè mag licht!”. Dat ligt voor de hand.

Nelson.



13

Wendy & Roel nieuwe  
Boerenbruidspaar Vierlingsbeek-
Groeningen

In een gezellige nieuwe opzet bij Concordia, 
waarbij voor het eerst het Prinsenbal gecom-
bineerd werd met de uitkomst van het Boeren-
bruidspaar (voorheen Groeningse Avond) zijn 
Wendy  Thijssen-Kuijpers en Roel Zwartjens uit-
geroepen tot het nieuwe Boerenbruidspaar van 
 Vierlingsbeek en Groeningen.

De kersverse Boerenbruid Wendy is geboren 
en getogen in Vierlingsbeek, en woont inmid-
dels al weer bijna 10 jaar in Groeningen samen 
met Harm Thijssen en hun 3 kinderen Evi, Sem en 
Daan. Wendy is in het dagelijks leven werkzaam 
bij  Fitland in Mill, waar zij zich bezighoudt met het 
organiseren en inplannen van BHV-cursussen. 
Wendy`s hobby`s zijn korfbal, zwemmen en wan-
delen. Met vriendinnen gaat ze graag winkelen en 
naar de wellness. Gezellig samenzijn met familie 
vindt ze ook erg belangrijk. 
Ook met carnaval is ze altijd actief met GFT tijdens 
de Liedjesavond. 

Tijdens carnaval zal Wendy in het onecht het ja-
woord geven aan haar Boerenbruidegom Roel 
Zwartjens. 
Roel is geboren aan de voet van de 
 Brunssumerheide, maar een echte getogen  Bekse. 
Hij woont samen in Vierlingsbeek met Marloes 
Janssen-Zwartjens en hun 3 zoons Tim, Daan en 
Job. 
In het dagelijkse leven is hij docent economische 

vakken aan de Retail & Business Academy van 
Gilde Opleidingen in Venray. 

Roel zijn hobby`s zijn voetbal, zowel actief als in-
actief bij Volharding en op zijn tijd bij cafévoetbal-
vereniging F.B.M`68 uit Maashees. En ondertussen 
meer ondersteunend actief voor zaalvoetbalver-
eniging Concordia. Bij Volharding is hij al enige ja-
ren coach van het 3e elftal. Sinds kort is hij ook 
actief als bestuurslid van deze vereniging. Daar-
naast vindt hij het leuk om op zijn tijd te Geoca-
chen (GPS-tochten lopen). Verder geniet hij voor-
al van het gezellig samenzijn met familie, vrienden 
en bekenden.
Wendy en Roel kijken erg uit naar alle gezellige 
carnavalsmomenten de komende maanden. En 
in het bijzonder naar hun eigen Boerenbruiloft op 
dinsdag 25 februari vanaf 12.11uur in de Café-
Zaal De Zandpoort in Groeningen. Het belooft een 
bijzondere dag te worden met muziek en activitei-
ten voor jong en oud.

Bijeenkomst prostaatkanker

Op vrijdag 20 december organiseert de Prostaat-
Kanker Stichting samen met het Maasziekenhuis 
een middag voor mannen met prostaatkanker. Het 
thema deze middag is: Hormoontherapie, heb ik 
dan nog kwaliteit van leven?

Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en ervarin-
gen en tips uitwisselen. De bijeenkomst staat ook 
in het teken van kennismaking met de Prostaat-
KankerStichting en wat de stichting voor patiënten 
kan betekenen. Ook partners en naasten zijn van 
harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur 
in het vergadercentrum op de begane grond van 
het Maasziekenhuis (direct achter het restaurant). 
De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.
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IS UW TUIN 
WINTERKLAAR?
Wij nemen u graag de zorg uit handen.
De meeste mensen weten niet meer dat je juist in de herfst en winter de tijd is om met je tuin aan de slag te gaan. 

Wij spreken over ‘Het vergeten Tuinseizoen’. De herfst of winter betekent van je tuin genieten en aan de slag gaan. 

Wat veel mensen niet meer weten is dat okt t/m januari een ideaal moment is om je tuin aan te planten, snoeien en 

bemesten (Winterbeurt), renoveren of helemaal te vernieuwen. 

Graag delen wij u enkele voordelen van je tuin renoveren of aanleggen in het vergeten tuinseizoen:

•	 Bomen	en	stuiken	zijn	in	‘slaap-stand’.	Daardoor	kunnen	ze	makkelijk	worden	gerooid	en	verplant.	

•	 		Er	is	meer	tijd!	De	grond	plakt	zich	geleidelijk	aan	om	de	wortels	en	als	het	straks	nodig	is	kunnen	die	wortels	

	 daardoor	makkelijker	voeding	en	water	opnemen.	

•	 Tijd	om	te	planten!	Je	hoeft	niet	bang	te	zijn	voor	uitdrogen	van	plantgoed	en	alle	soorten	zijn	nog	

	 voldoende	leverbaar.	

•	 Tuinaanleg	=	voordeliger.	In	de	winter	de	tuin	aanleggen	zou	voordeliger	kunnen	zijn.	

	 Neem	bijvoorbeeld	beplanting:	planten	zonder	pot	zijn	goedkoper	dan	in	een	pot	gekweekte	planten	

•	 	Essentiële	aandacht.	Een	heel	praktisch	voordeel	van	tuinaanleg	in	het	vergeten	tuinseizoen	is	dat	de	aandacht	tijdens		

het	proces	ook	uitgaat	naar	hele	essentiële	zaken	als	grondbewerking,	wateroverlast,	privacy-beheer,	uitzicht,	

tuinafscheidingen	en	overkappingen.

•	  WINTERBEURT: KLAAR VOOR HET VOORJAAR!	Door	in	het	vergeten	tuinseizoen	te	gaan	beginnen	met	snoeien,	

bemesten	en	spitten	ben	je	straks	in	het	voorjaar	helemaal	voorbereid	op	je	onderhoudstaken.

www.blommesteintuin.nl

INTERESSE?Maak nu een afspraak06 - 21 57 44 52
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Oproep aan bewoners  
Vierlingsbeek.

Op initiatief van de Gemeente Boxmeer is in 
2014 de Stichting BING in het leven geroe-
pen. Het doel van de stichting is het coördi-
neren van de activiteiten binnen de Gemeente 
Boxmeer bij een lokale viering van internati-
onale en nationale gebeurtenissen. De Ge-
meente Boxmeer heeft de stichting BING in-
gezet voor de vrijheidsvieringen in 2014/15 en 
2019/20. De Stichting BING houdt zich bezig 
met de coördinatie van de vieringen binnen de 
Gemeente Boxmeer. De stichting heeft con-
tact met o.a. schoolbesturen en de Gemeen-
te om er zorg voor te dragen dat er aandacht 
is voor het thema 75 jaar leven in vrijheid bin-
nen alle scholen in de Gemeente Boxmeer. De 
Gemeente Boxmeer is hoofdsubsidiënt bij het 
vieren van 75 jaar leven in Vrijheid dat mede 
geïnspireerd is door de verhalenlijn uit Brabant 
Remembers. Deze verhalenlijn over 75 jaar le-
ven in vrijheid is per kerkdorp vastgelegd en 
levert samen de verzamelde verhalen in de 
Gemeente Boxmeer op.

Ook Vierlingsbeek wil een bijdrage leveren aan 
de totstandkoming van deze verhaallijn. 

Hebt u nog verhalen, foto’s etc. die te maken 
hebben  met het thema “75 jaar leven in vrij-
heid”? 
Dan komen wij graag met u in contact, via ons 
mailadres dorpsraad- 
vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl

Eikenprocessierups.

Namens de Dorpsraad heb ik de bijeenkomst op 
het gemeentehuis bijgewoond  die ging over het 
bestrijden van de processierups in onze gemeen-
te. Het afgelopen jaar is de overlast van de rupsen 
extreem groot geweest.

De bestrijding  is in handen van een gespeciali-
seerd bedrijf in de regio. 
De preventieve behandeling bestaat uit het spui-
ten met biologische middelen waarbij de etende 
rups besmet raakt en sterft. Het andere middel in-
fecteert de jonge rups direct met mini-aaltjes. Na-
deel is, dat beide middelen echter ook dodelijk  
zijn voor andere rupsen. Vogels hebben geen last 
van het middel.
Zeer veel tijd en geld heeft het gekost om de rup-
sen en hun nesten te verwijderen. Woonomgevin-
gen, wandel- fietsroutes en bouwlocaties werden 
het intensiefst bestreden..
De overlast en de  bestrijding is meteen in kaart 
gebracht.

In 2020 wil de gemeente starten met enkele proef-
trajecten. Op verschillende plaatsen in de buurt 
van eiken wil men de omgeving zó inrichten dat 
natuurlijke vijanden van de processierups zorgen 
dat de plaag minder wordt. Koekoeken, mezen, 
boomklevers, vleermuizen en sluipwespen eten 
deze rupsen. 
Zo’n project betreft o.a. het inzaaien van wilde 
bloemen, het aanplanten van bloemrijke heesters, 
het aanbrengen van kolonies sluipwespen, het op-
hangen van nestkasten voor mezen en vleermui-
zen. Zo wordt de biodiversiteit bevorderd. Hier 
wordt door overheden steeds meer nadruk op ge-
legd.
Men is nog op zoek naar geschikte locaties. Deze 
moeten niet te dicht bij woningen zijn; ook niet te 
smal. En er moeten natuurkijk eiken staan. Mocht 
U zo’n locatie weten kunt U dit doorgeven aan de 
gemeente.

Namens de dorpsraad,
Rein Verhoeven.

Geschiedenis komt tot leven: 
eeuwenoude veldnamen 
schitteren op hekken  
Maasheggen

Dinsdag 17 december plaatste Staatsbosbeheer 
samen met Maasheggenkenner Marius Grutters 
in de Groeningse Bergjes een speciaal ‘Maasheg-
gen hek’. Dit hek is voorzien van een eeuwenoude 
veldnaam. Het is het 21e ‘weidehek’ dat wordt ge-
plaatst met dit keer de naam: ‘Aan de Berg’.
 
Marius Grutters, auteur van onder meer het prach-
tige ‘Maasheggen, Parel van mens en natuur’ en 
expert op het gebied van cultureel erfgoed, plant 
en dier van de Maasheggen, houdt zich al jaren 
bezig met veldnamen. “Eeuwenlang hebben boe-
ren hier geploeterd en gewerkt. Al in de Middel-
eeuwen gaven ze namen aan akkers en weilanden. 
Er was toen immers nog geen kadaster. Bij het 
plaatsen van een hek met een veldnaam, komt de 
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geschiedenis tot leven.”
 
Boswachter Gert van Duuren van Staatsbosbe-
heer heeft al heel wat hekken gezet en is bij elk 
hek weer trots: “Deze locatie is één van mijn lieve-
lingsplekjes, want het geldt als één van de oudste 
stukjes heggenlandschap. Met het plaatsen van 
de hekken wil Staatsbosbeheer bijdragen aan het 
eeuwenoude cultuurhistorisch erfgoed van dit bij-
zondere gebied. We gaan volgend jaar ook weer 
verder met het plaatsen van deze hekken.”

Het weidehek ‘Aan de Berg’ is geplaatst aan het 
einde van de Maasstraat in Groeningen. Volg van-
uit Groeningen de Maasstraat richting de Maas, 
tot je niet verder kunt en ga dan via het fietspad 
met de bocht naar links. Voorbij de bocht vindt 
u het weitje aan de rechterzijde. De locatie is het 
beste bereikbaar per fiets.

De oudste veldnamen op schrift stammen al uit 
1407 en zijn bewaard gebleven dankzij onder meer 
pachtbrieven aan klooster Sint Agatha. Veldnamen 
zeggen soms iets over de eigenaren, maar vaak 
ook de vorm van een perceel zoals ‘Vrollie hemd’ 
(vrouwenhemd) of ‘Bieleke’ (bijltje). Naar verwach-
ting waren er eeuwen geleden wel 1000 weiland-
jes met een veldnaam. De oudst bekende naam 
is ‘De Meerkampen’. De hekken op eigendom 
Staatsbosbeheer, zijn gefinancierd door Staats-
bosbeheer. Het Maasheggengebied heeft in 2018 
de UNESCO Mens en Biosfeergebied Status ver-
kregen.

Foto en kaart: Staatsbosbeheer

Legends Live op 28 december

Ode aan U2 in Nieuw-Bergen

LikeU2 komt op zaterdag 28 december in het ka-
der van de Legends Live Tribute Tour naar recrea-
tiecentrum Den  Asseldonk in Nieuw-Bergen. 
De muziek van U2 is de inspiratiebron voor de vier 
muzikanten van Like2, de band die al jaren tijdens 
allerlei festivals en concerten in binnen- en bui-
tenland en tijdens hun theatertour een eerbetoon 
brengt aan de legendarische band U2. Ze hebben 
alle vier een grote passie voor U2, zowel voor de 
muziek als de artiesten.  LikeU2 bestaat uit oprich-
ter en gitarist Leon Claessens uit Roermond, zan-
ger Hans Reinders uit Weert, bassist Emiel Joos-
ten uit Stramproy en drummer Ger Joosten uit 
Vierlingsbeek.
 
LikeU2 is momenteel dé te boeken U2-tributefor-
matie van Nederland. Haar naam prijkte niet voor 
niets op posters van onder andere Bospop, Raad-
pop, het Grote U2 Muziekfeest en een met 5000 
man uitverkocht Tributeland. Op dit moment tourt 
de band dus als een van de drie headliners van de 
gloednieuwe Legends Live Tour door heel Neder-
land.

LikeU2 brengt ook tijdens zijn optreden in Nieuw-
Bergen een ode aan hun muzikale Ierse helden.  
Alle grote hits uit ruim 30 jaar U2 komen tijdens 
hun optredens voorbij, afgewisseld door enkele 
onbekendere muzikale pareltjes van de band.  “We 
kijken ernaar uit en hopen veel U2-fans in Den As-
seldonk te mogen begroeten”, zegt Ger Joosten. 
“Iedereen die het U2-gevoel een keer wil meema-
ken, nodigen we van harte uit voor een van onze 
optredens in de regio. Een ding is zeker: we gaan 
onze bezoekers ook deze keer weer meenemen 
op een onvergetelijke muzikale reis met U2.”
Verwacht geen verkleedpartijen, maar een strakke 
liveband die met succes het originele geluid en ge-
voel van de echte U2 tot leven kan brengen. 

Kaarten voor Like U2 Legends 
Live in Den Asseldonk zijn te 
verkrijgen via de website 
www.legendslive.nl.
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Uitnodiging ‘Aftrap Nacht van Een 
Goei Leven 2020’

In juni 2020 wordt voor de derde keer op rij Mid-
zomernacht gevierd in het hele Land van Cuijk tij-
dens ‘de Nacht van Een Goei Leven’.  Na het suc-
ces van afgelopen jaar hebben ondernemers en 
organisatoren besloten het evenement, dat drie 
dagen duurt, een vervolg te geven.

Midzomernacht op bijzondere locaties
De kortste nacht van het jaar valt in 2020 in het 
weekeinde van vrijdag 19 tot en met zondag 21 ju-
ni. Op bijzondere locaties worden grote en klein-
schalige activiteiten georganiseerd. Op het water, 
in de bossen, langs de velden en aan dorpsplei-
nen is van alles te beleven op het gebied van 
water&natuur, kunst&cultuur en eten&drinken.
In vorige edities waren dat o.a. Bourgondische di-
ners in historische gebouwen, hofjes en tuinen, di-
ners op de pontveren van de Maas, lichtkunst, 
muziek- en bierfestivals, food-pleintjes en -mark-
ten, Drijf-in film op het water, nachtwande-lingen 
en nog veel meer.
Drie themadagen
Dit jaar is gekozen voor kwaliteit boven kwanti-
teit. Elke dag zal een ander thema het unieke ka-
rakter van het Land van Cuijk in de spotlights zet-
ten, te weten: kunst&cultuur, natuur&water en 
eten&drinken. Bezoekers zullen aan de hand van 
elk thema verborgen pareltjes vinden die het mooi-
ste laten zien van wat onze regio te bieden heeft.  
In de programmering is ruimte voor grote en kleine 
initiatieven die aan elkaar gekoppeld worden.

Uitnodiging om mee te doen
Een Goei Leven is een beweging, een samen-
wer-king van ondernemers, organisaties, vereni-
gingen, onderwijsinstellingen en gemeenten in het 
Land van Cuijk om het Land van Cuijk op de kaart 
te zetten. Ze willen daarmee laten zien dat de re-

gio ‘een prachtige plek is om te wonen, te werken 
en te genieten.’  

De Nacht van Een Goei Leven biedt ondernemers 
de gelegenheid om aan te haken bij dit Land van 
Cuijk-brede evenement. Op woensdag 22 janua-
ri zal er een bijeenkomst zijn voor initiatiefnemers, 
platforms, ondernemers en andere geïnteresseer-
den bij de Lamperse Hei in Wanroij. 

Aanmelden initiatiefnemers
Iedereen die mee wil doen, denken of helpen is 
van harte welkom op deze aftrap avond. Je kunt je 
aanmelden per mail naar Piet Verbeeten:
vieren@goeileven.nl

Plaats: de Lamperse Hei in Wanroij
Tijd: woensdag 22 januari 2020 om 19:30 uur  
tot ca. 21.30 uur

VRIJTHOF IN KERSTSFEER

Er is weer hard gewerkt om het Vrijthof met de ge-
bruikelijke lichtjes in de kerstsfeer te brengen.

Een groot compliment aan de werkgroep die hier-
voor heeft gezorgd!
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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 gebruiken 
van Alles Bijeen. Deze ruimte heet "De Garage" en 
is bereikbaar via de hoofdingang van De Joffers-
hof. Wij zijn heel erg blij met de spontane mede-
werking 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

Gevraagd:
Enthousiate dames en heren die willen deel-
nemen aan de werkgroep Hobby-Atelier Vier-
lingsbeek/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.

Harmonie De Herleving kan door gift 
van de Vrienden van de harmonie en 
een subsidie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds voor haar leden jassen 
aanschaffen  en drie instrumenten, te 
weten een bas, een trompet en een kla-
rinet kopen. 

Op onderstaande foto staan de drie muzikanten 
afgebeeld die een nieuw instrument hebben ge-
kregen. De jassen die werden aangeschaft werden  
bij de onlangs opgeluisterde intocht van   
St. Nicolaas al gebruikt en zijn een welkome aan-

 

Badminton mix 
dubbel toernooi 2020 

 
 

Zondag 19 januari 2020 
van 9:30 tot 14:00 uur 

locatie: Raayhal Overloon 
 

inschrijfgeld € 7,50- per persoon 
 

Kijk voor meer info op www.raaymeppers.nl 
Of mail naar info@raaymeppers.nl 

 
Ook al heb je nog nooit gebadmintond ben je 

sportief en denk je: 
Dat lijkt me iets voor mij!  

Het is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar. 
Dus doe mee en schrijf je in als mix koppel. 

 D.w.z. 1 Dame, 1 Heer. 
vóór zondag 5 januari 2020 
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Vertaling

Gouden ballen
 
Wij draaien elk jaar de gouden ballen
in papier van een oude grijs geworden krant
heel voorzichtig zodat ze niet vallen
want ballen rollen zomaar uit je hand
 
Wij kochten ze kort na ons trouwen
dat bijna vijftig jaar geleden is
en zijn er steeds van blijven houden
wisten dat nieuw niet altijd beter is
 
het spul kostte een hele gulden
met vijfennegentig cent
dat was in die tijd niet weinig
wij waren er  heel blij mee
 
De ballen bleven goed bewaard
in dik karton en grijze kranten
zo bleef hun glans het best gespaard
ze blinken nog van alle kanten
 
Nu in deze donkere dagen
de spoeling heel snel dunner wordt
de boom wat naakter in de kamer staat
zijn wij heel blij
“Ook al zijn ze niet meer nieuw”
dat wij die oude gouden  ballen
nooit hebben laten vallen...
  
Anneke Arts

HET KERSTPAKKET VAN 2019

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 

vulling op het concertuniform.
De Vrienden van de harmonie die jaarlijks een be-
drag doneren voor bijzondere uitgaven van de har-
monie hebben voor de investering van de jassen 
en de nieuwe instrumenten een bedrag van  
€ 15.000,-- betaald.

Van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontving de 
harmonie een bedrag van € 3.000,--.

De leden van de harmonie zijn erg blij met ge-
noemde giften en hopen dat zij door de aanvulling 
op hun concertuniform en de nieuwe instrumenten 
nog beter in staat zijn om waar nodig voor de dor-
pen Vierlingsbeek en Groeningen muziek te ver-
zorgen. 
Vanaf deze plaats danken de leden van de harmo-
nie haar Vrienden voor de verkregen bijdrage en 
wensen iedereen in Groeningen en Vierlingsbeek 
Fijne feestdagen en alle goeds voor 2020.
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Beukfeest op passende wijze dicht te timmeren.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

donderdag 26 december > wandelclub 
> KERSTWANDELING
Na anderhalve dag van eten, drinken en uitbuiken 
is het de hoogste tijd voor een frisse neus. Een 
frisse neus van zo’n twee uur welteverstaan. Met 
het traditionele bordje erwtensoep na afloop in ge-
dachten, moet dit voor ieder van U een peulen-
schil zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 3,00 euro

donderdag 26 december > bj 
 baartmans kerstconcert #27 > BJ’S 
‘WINTER WONDERBAND
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 27e 
(!) keer op rij is deze Boxmeerse snarenplukker te 
gast met de kerst, een traditie is nakende. Dit jaar 
neemt BJ twee meesterlijke muzikale maten mee: 
zijn zoon Tom Baartmans op bas en Sjoerd van 
Bommel op drums. BJ’s ‘Winter Wonderband. Edi-
tie 2019.
Dit supertrio brengt een mix van rootsrock en ste-
vig groovende bluessongs, afgewisseld met swin-
gende avontuurlijke gitaarinstrumentals. Het drie-
manschap put daarbij uit de meer schurende kant 
van het eigen repertoire van BJ en The Space Age 
Travellers en brengen daarnaast eigenzinnige ver-
sies van songs van oa Los Lobos, JJ Cale, Ry 
Cooder, Howlin Wolf, Tom Waits en Chuck Berry. 

Gebracht met een sound die hangt  naar acts als 
The Black Keys, North Mississippi Allstars en ZZ 
Top maar ook elementen uit sixties surf en rocka-
billy kent. Vette beats, inventief (slide-) gitaarwerk 
en een recht voor z’n raap aanpak waarbij het 
open karakter van de triobezetting juist heel veel 
diepte in de muziek brengt. 
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

vrijdag 27 december > talkshow > UUT 
UT KÖPKE VAN JEU
Het is Derde Kerstdag en dus weer tijd voor een 
nieuwe aflevering van UUT UT KÕPKE VAN JEU, 
een bijdetijdse talkshow vol actualiteit en amuse-
ment voor en door Vierlingsbeek en Groeningen. 
Het leven van alledag belichaamd door diverse 
gasten. Gesprekken over politiek, sport, werk, cul-
tuur, hobby’s en andere zaken die onze dorpsge-
noten bezig houden. 

Dit jaar op het programma van Ut Köpke onder 
andere Bèkse Flikken en partners in crime Marc 
en Mirjam Peters, ultrafietser Bart Verheijen, Bel-
le Mit Un Bèkse Ien Ut Buuteland, duiken in don-
kere grotten en mijnen met Koen Smedts, topkok 
en horecaondernemer Maik Kuipers, kunstzinnig 
knopen met Sander Dittner, een column van Maar-
ten Berbers, de nieuwe voorzitter van de Vierlings-
beekse Dorpsraad, en Kerstmuziek van Jacques 
Et Gaston. Het meest actuele programma is te vin-
den op www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis
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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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

AANGEBODEN:
ca 300m3 GEEL OPHOOGZAND

GEVRAAGD:
grote partij ZWARTE GROND

(Zou ideale ‘ruil’  kunnen zijn voor het 
ontgraven van een bouwput)

V. Gerrits, tel. 06.1100.2124

Medewerkers van Gryphus
wensen U allen een gezond

en zorgenloos 2020!

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 tien edities is 
het vanavond dus tijd voor Witte Geit’? nummer-
tje elf. Een quiz voor teams want twee weten im-
mers meer dan één, en drie nóg veel meer. De vra-
gen zijn pittig, de onderwerpen zeer uiteenlopend. 
Laat maar werken die grijze massa, laat het maar 
kraken daarboven. Hersengymnastiek voor gevor-
derden. Heerlijk!

Er kunnen zich helaas geen teams meer aanmel-
den om mee toe doen aan dit grootse kennisspel. 
Eenlingen kunnen zich wellicht aansluiten bij een 
willekeurig team. Maar U kunt het natuurlijk ook al-
lemaal 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 je 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 > aanmel-
den: www.gryphus.nl

in petto
 vrijdag 24 januari > cabaret > 
 JEROENS CLAN
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www.blommesteintuin.nl

Gijs Ermers
Bart van den Heuvel
tel.	06	-		21	57	44	52	
info@blommesteintuin.nl

ONZE WERKZAAMHEDEN 

BESTAAN UIT: 

Bestratingen,	beplanting,	

grondwerk,	maatwerk	houten	

bijgebouwen	en	overkappingen,	

vlonders,	tuinberegening,	

gazon,	vijvers,	hekwerk...
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� adverteren
doet verkopen

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS 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

Huurwoning  Grotestraat 45

Beschikbaar per 1-2-2020
Voor alleenstaande/stel zonder kinderen/
geen huisdieren.
Voor meer informatie tel:0478-631266

 

            RReeiissccaaffee  ‘‘ss  
Reizen met een echte meerwaarde  zonder meer te betalen dan elders? 
Bezoek dan een van onze lokale Reiscafe’s waar u geheel vrijblijvend kennis 
maakt met de persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.  

**BBAALLTTIISSCCHHEE  SSTTAATTEENN  **BBUULLGGAARRIIJJEE  **CCHHIINNAA  **GGEEOORRGGIIËË  
**IITTAALLIIËË  **IINNDDOONNEESSIIËË  **KKRROOAATTIIËË  **NNEEPPAALL**RROOEEMMEENNIIËË  

**TTEENNEERRIIFFEE  **TTSSJJEECCHHIIEE  **ZZUUIIDD--AARRIIKKAA  **VVIIEETTNNAAMM  
**WWAANNDDEELLVVAAKKAANNTTIIEESS  CCAANNAARRIISSCCHHEE  EEIILLAANNDDEENN  

  

 
 
Zo.  12  Jan. DE LESTE GEULDE Noordsingel 75 HORST  aanv. 10.30 uur  
Ma. 13  Jan. DE SCHAKEL Broeklaan 2 REUVER              aanv. 19.30 uur 
Di. 14  Jan. DEN HOENDER St. Ursulastraat 2 VENRAY aanv. 19.30 uur 
 
 
     S.V.P.VOORAF AANMELDEN VIA ONDERSTAANDE MAIL OF TEL.  
 
Met meer dan 28 jaar        Een heerlijke kop 
ervaring ook in 2020        verse koffie/thee 
weer volledig verzorgd          staat voor u klaar 
met ons op reis.         bij binnenkomst. 
 
Duidelijkheid vooraf        Vertrek vanuit 
Geen verrassingen achteraf       uw eigen regio  
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FIJNE FEESTDAGEN!

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

Ook in 2020 staan wij voor u klaar!

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
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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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info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























 

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 

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Overloon-Mill

Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Bekijk onze aangepaste openingstijden op onze website. 
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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

19

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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Warme Bakker Degen

Kerstbestellijst in winkel verkrijgbaar
Of kijk online op bakkerijdegen.nl

Reclame 23 t/m 28 december
 	Hazelnootschuim praline crème taart 
  lekker als dessert of bij de koffie € 12,00
 	8 Zachte witte broodjes + 2gratis
 	Worstenbroodje € 1,25

Reclame 30 december t/m 4 januari
 	Abrikozenvlaai € 7,75
	 	Roomboter Croissant € 0,65
  4 Krentenbollen + 1 gratis

Overige reclames zie onze website.

Wij wensen iedereen veel geluk
en gezondheid voor 2020!!

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

EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

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

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


