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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

14 januari 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 1                8 januari 2014

Lieve Mensen,

2013 was een heel mooi jaar voor de speelgoedbank !

Maar ook mensen die geld geven aan de speel-
goedbank in plaats van het versturen van kerst-
kaarten.
En  natuurlijk niet te vergeten de mensen die hun 
speelgoed aan de speelgoedbank geschonken 
hebben.

Lieve mensen, dank jullie wel voor jullie bijdrage. 
Hierdoor wordt het eenvoudiger om heel veel kin-
deren blij te maken met speelgoed.
2014 wordt vast een prachtig jaar !  Wij wensen 
jullie een Inspirerend en liefdevol jaar toe!

Met vriendelijke groet,
Speelgoedbank Toys 4U
Petra, Mai en Ellen
www.speelgoedbanktoys4u.nl

PS Er wordt gefluisterd dat we in 2014  hulp krij-
gen uit Koninklijke hoek. SPANNEND!!

Allereerst natuurlijk vanwege de vele hartverwar-
mende reacties van de mensen aan wie we gratis 
speelgoed hebben overhandigd.
Ook hebben we dit jaar speelgoed aan een wees-
huis in Hongarije en Marokko gedoneerd en heb-
ben we Sinterklaas weer een handje geholpen.

En niet te vergeten. De bus is af ! Trots op het re-
sultaat.

We denken terug aan de enthousiaste reacties van 
de vele mensen die aan de speelgoedbank hun 
steentje bijdragen.
De inzamelacties van diverse kinderdagverblijven 
en buitenschoolse opvang, DHL, Canon en Jan 
Linders, de basisschool in Maashees en Afferden. 
Bandenhandel Groeningen en Garage Kusters  ivm 
sponsoring van onze bus en ook de Plus die ons 
de mogelijkheid geeft om statiegeldbonnetjes in 
te zamelen en mee te doen aan de Sponsoractie. 
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Van de redactie:

●	 Dag 2013, welkom 2014!
 Wij wensen onze lezers van harte een goed  
 en leuk 2014 toe, bovenal in goede gezond 
 heid!
●	 Ons motto: een dag niet gelachen is een  
 dag niet geleefd.
●	 We gaan er voor: zoveel mogelijk inwoners  
 van Vierlingsbeek en Groeningen in 
 beweging te krijgen. 
 Amazone Imke Bartels wordt de coach van  
 Vierlingsbeek in de Brabantse Dorpen 
 Derby! Klinkt zonder meer sportief: 
 een Symphonica in Sporto!

EVENEMENTEN:
2014:
1 feb Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining  
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij Bibliobeek
8 feb De Keieschieters: Prinsenreceptie
16 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt CARNAVAL
8 mrt Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining  
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij Bibliobeek
19 mrt Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; aanvang 19:30 uur
6 apr Harmonie de Herleving: Koffieconcert in  
  Concordia
12 apr  Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining  
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij Bibliobeek
16 apr  Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; aanvang 19:30 uur
17 apr Vondel: Bloemenactie
26 apr Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
3 mei Harmonie de Herleving: The Voice van 
  ’t Vrijthof in Concordia
10 mei Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining  
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij Bibliobeek
17 mei Harmonie de Herleving: Concert in het park
18 mei Koningskerkje: Koningsloper
29 mei /  Feestweekend Volharding t.g.v.
1  juni 100-jarig bestaan voetbalclub
1 juni Smartlappenkoor "Van Heure Zinge":   
  groots  smartlappen en joekskappellendag  
  op diverse lokaties in Vierlingsbeek; van   
  11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot 

  21.00 uur feestavond met live muziek!
7 juni Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 juni St.Antonius- St.Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koningschieten
9 juni St.Antonius- St.Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koninginnebal
21 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
  Maas
22 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
  2014
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse 
  Bruggeloop
5-8 sept Groeningse Kermis
7  sept Harmonie de Herleving: Jeugddag voor  
  de jeugd van Vierlingsbeek en 
  Groeningen. In verband met 140-jarig   
  jubileum van de harmonie.
1 nov Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.  
  140-jarig jubileum van de harmonie.

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
4 jan De Keieschieters: Groeningseavond
7 jan Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
11 jan Gryphus: Dartstoernooi; THE GRYPHUS  
  OPEN  aanvang: 19.00 uur
15 jan Gêf ’t dûr: Beek Creatief: Djembe
18 jan Kick-off Symphonica in Sporto 
  aanvang 15.00 uuur in ‘t Joffershof
19 jan Joffershof: Joffershofconcert van 
  11-13 uur 
19-20 jan St.Antonius- St.Nicolaasgilde 
  Groeningen: St. Tunnisfeest
20 jan Gêf ’t dûr: Beek Overig: Wie ben ik   
  Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
22 jan De Keieschieters: Voorverkoop kaarten  
  zittingsavonden bij Concordia vanaf 
  19:00 uur. Vanaf 23 jan De Keieschieters:  
  Kaarten zittingsavonden verkrijgbaar bij  
  Cafetaria De Zwaan
25 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?   
  Valentinus 632426 draaien!
25 jan Zanggroep Evergreen:  Liedjesavond
31 jan KBO: feest 60 jaar KBO
31 jan Gryphus: cabaret; Max van den Burg;   
  zaal open: 20.30 uur

Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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Diensten 
en 
Intenties   

januari - februari

11 januari:

kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
14 januari: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

19 januari:

kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering

20 januari:
kapel Groeningen:
Eucharistieviering aansluitend Köpkesmért
Intenties: Fun Janssen namens KBO

26 januari:
kerk Vierlingsbeek:Eucharistieviering
Intenties: Truus Peeters-Pijpers namens KBO, 
Harrie Kessels.

28 januari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

2 februari:
kerk Vierlingsbeek: Eucharistieviering met kinder-
woorddienst
Intenties: Wies Stoffelen-Smits, Thea Pijls-Jacobs 
en overl. fam. Pijls-Jacobs.

Intenties
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van e en intentie zijn € 10.00

Overleden:
Inge Willems - van der Zwaan, 48 jaar.
“Onbaatzuchtig, altijd aan het geluk van anderen 
denken, iedereen het beste wensend”.

Aangezien er niet elk weekend meer een eucharis-
tieviering in onze deelparochie is, heeft de pasto-
raatsgroep besloten om parochianen die in die be-
treffende weekenden toch naar de kerk willen, met 
de auto te brengen naar de vieringen in Maashees 
en/of Overloon. Als U van deze mogelijkheid ge-
bruik wilt maken kunt u contact hierover opnemen 
met mevr. Marietje Hubers, tel. 631222.
(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Bisdombedevaart naar Lourdes
“Met de nieuwe parochie naar Lourdes”

Het bisdom Den Bosch organiseert van 25 april 
tot en met 3 mei 2014 een bedevaart naar Lour-
des, de plaats waar in 1858 de heilige maagd 
Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. De 
gezamenlijke reis is in het bijzonder bedoeld 
voor de parochianen van alle nieuw gevormde 
parochies, waaronder dus ook onze parochie 
Maria Moeder van de Kerk. In principe kan ie-
dereen aan de reis deelnemen, ook mensen die 
(medische) zorg nodig hebben. U kunt reizen 
per vliegtuig of bus.

Onze parochie ziet de bedevaart als een uitge-
lezen kans voor de parochianen uit onze veer-
tien kernen om de onderlinge band te versterken 
en nieuwe contacten te leggen. Ook worden jon-
ge gezinnen en jongeren opgeroepen om van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. En misschien vin-
den oma en opa het wel leuk om op deze manier 
hun kleinkinderen kennis te laten maken met Lour-
des? Om de drempel voor hen zo laag mogelijk te 
maken, geldt voor kinderen en jongeren tot 27 jaar 
een speciaal tarief. Middelbare scholieren kunnen 
tijdens de reis bovendien invulling geven aan hun 
maatschappelijke stage.

Informatiebijeenkomsten
Om de parochianen te informeren over de Lour-
des-bedevaart worden in januari op een aantal 
plaatsen bijeenkomsten gehouden. 
Hoofdaalmoezenier pastoor deken Th. Van 
Osch komt als gastspreker:
14  januari  aanvang 14:00 uur  in het  Parochie- 

 centrum aan de Lepelstraat in St. Anthonis
De in 2011 uitgebrachte film “Mijn naam is 
Bernadette” wordt vertoont:
10  januari  aanvang 20:00 uur in de Oude   

 Heerlijkheid te Oploo
16  januari  aanvang 14:00 uur in het Joffershof te  

 Vierlingsbeek
Filmmiddag in Oeffelt/Beugen, datum en locatie 
worden nog bekendgemaakt.
Zowel bedevaartgangers als geïnteresseerden zijn 
hartelijk welkom om deze bijeenkomst bij te wo-
nen. Speciaal voor deze bedevaart opgestelde fol-
ders met meer informatie zijn verkrijgbaar in de 
kerken van onze parochie.

Programma en organisatie
In Lourdes wordt een centraal programma aange-
boden. Dit bestaat onder andere uit een viering 
aan de grot, de internationale hoogmis, de kruis-
weg, de lichtprocessie, de sacramentsprocessie 
en diverse Nederlandstalige vieringen. Buiten het 
centrale programma is er volop ruimte voor eigen 
invulling en ontmoeting. Ook kan er deelgenomen 
worden aan een excursie naar o.a. de Pyreneeën. 
Het bisdom organiseert de parochiebedevaart in 
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nauwe samenwerking met VNB en met de paro-
chies. VNB organiseert al sinds 1883 bedevaarten 
naar Lourdes, is erkend door de Nederlandse bis-
schoppenconferentie en is een professionele reis-
organisatie met een geheel eigen identiteit en per-
soonlijke aandacht voor de individuele pelgrim. Ei-
gen Nederlandstalige vrijwilligers van VNB staan 
de hele reis voor u klaar. Zie voor meer informatie: 
www.vnbreizen.nl.

Nadere informatie
VNB-contactpersoon van onze parochie: 
Anjo Welles-Verhoeven, telefoon 0478 636903, 
e-mail: 
lourdes2014@parochiemariamoedervandekerk.nl., 
www.vnbreizen.nl

Eten voor de straatkinderen in Chili.

De Advendsactie van onze Parochie " MARIA 
MOEDER VAN DE KERK " stond in het teken van 
"Eten voor de straatkinderen van Chili". 
Wij in onze Deelparochie hebben als M .O .V. tij-
dens de Kerstmarkt een stand opgezet, en door 
gulle gevers geschonken spullen verkocht. 
Dit is een succes geworden. 
Kinderen die in februari gevormd worden , had-
den onder deskundige leiding mooie vogelhuisjes 
en pindakaaspottenhouders gemaakt, en lekkere 
cupcake 's gebakken. 
Goed geslaagd. 
Tijdens de Kerstviering van de VOVG werd er altijd 
een bijdrage gevraagd voor een goed doel. 
Dit jaar kreeg de Advendsactie de aandacht, en 
een mooi bedrag zat er in de Knikengel. 
Met onze actie's is er €420.46 bijeengebracht voor 
de straatkinderen in Chili. 
We zijn dan ook iedereen dankbaar die er toe heb-
ben bijgedragen dat de Kinderen in Chili een war-
me maaltijd krijgen.

Herdertjesviering 2013.

Op kerstavond was er in de kerk weer de traditione-
le herdertjesviering.
Ter voorbereiding heeft een groepje van zo’n 20 
kinderen 2 middagen mooie versieringen in elkaar 
geknutseld en geoefend voor het kerstspel. De ver-
sieringen waren door de hele kerk te bewonderen.

De kinderen kwamen aan het begin van de viering 
met kaarsjes de donkere kerk binnen. Daarna volg-
de het kerstspel en enkele mooie gebedjes en ge-
dichten. Bijna alles werd door de kinderen zelf ge-
daan; zelfs de jongste hielpen ijverig mee met de 
collecte. 

Het jeugdorkest van harmonie De Herleving en de 
blokfluitgroep zorgden met hun mooie muziek voor 
een echte kerstsfeer.
Na afloop deelden de kinderen kerstkransjes uit 
aan de mensen in de kerk.
Wij bedanken iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd aan deze viering; het was een mooi begin van 
Kerstmis.

Werkgroep Herdertjesviering

BUITEN DE DORPSGRENZEN (52)

Het ging zo z’n gangetje bij het bedrijf waar ik 
werkte. 
Er waren weinig onderbrekingen van de dagelijk-
se sleur, of het zouden het jaarlijkse personeelsuit-
stapje en de vakantie moeten zijn. 
De werknemers mochten niet zelf bepalen wan-
neer zij met vakantie gingen. Door de baas was 

Namens Sinterklaas bedankt!

Als u dit stukje leest is Sinterklaas al weg en is het 
alweer 2014. Namens de mede comité leden wil ik 
u allen bedanken voor de grote opkomst bij de in-
tocht van Sinterklaas. Onze dank gaat uit naar ie-
dereen die de Sinterklaasviering 2013 mede mo-
gelijk heeft gemaakt. Voor de schermen maar ze-
ker ook achter de schermen. Dank aan alle spon-
soren en u allen voor uw bijdrage aan de collecte. 
Wilt u nog even nagenieten, kijk dan naar de foto’s 
op onze site www.sinterklaasinvierlingsbeek.nl. 
Graag zien wij u terug bij de intocht in 2014. Wilt u 
daar nu al uw bijdrage aan leveren, steun ons dan 
via de sponsoractie van de Plus.
 
Rest mij u een gezond 2014 toe te wensen
Karen Bockweg 
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)
Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

een vaste week vastgesteld. De week waarin de 
Boxmeerse kermis viel. Daar had hij goed over na-
gedacht. Als hij de tent niet had gesloten, was de 
helft van zijn personeel toch niet komen opdagen. 
En de andere helft die wel kwam, te bezopen om 
iets uit te voeren.

Op Goede Vrijdag was het ook net een tikkeltje an-
ders dan op andere dagen.
Om vijf voor drie ging de sirene.
Wij moesten allemaal, van hoog tot laag, naar de 
boekhouding om het lijden en sterven van Onze 
Lieve Heer te gedenken. 
De baas, die zelf zeer gelovig was en elke morgen 
naar de vroegmis ging, wilde dat iedereen aanwe-
zig was. Het werk moest maar even blijven liggen.
De procuratiehouder gaf het teken, neer te knielen. 
Slechts Versteegen was hiervan vrijgesteld vanwe-
ge zijn handicap.
Er moesten enkele gebeden uitgesproken worden. 
Dit gebeurde door een zorgvuldig uitgekozen me-
dewerker. Hij moest van onbesproken gedrag zijn, 
anders kwam hij niet in aanmerking. Het werd elk 
jaar moeilijker zo iemand te vinden.
De uitverkorene maakte gebruik van een donker-
rood missaal dat door het bedrijf verstrekt was en 
de rest van het jaar in de geldkluis bewaard werd.
Gelukkig duurde het allemaal niet zo lang.
Na de herdenking was er koffie en kregen we al-
lemaal een dikke sigaar. Men mocht die ter plekke 
aansteken of mee naar huis nemen om er later van 
te genieten.
De pauze duurde op Goede Vrijdag tot half vier. 
Hadden wij met een paar man nog net twintig mi-
nuten tijd om een kaartje te leggen. Tijdens het 
kaarten was er altijd wel iemand die in de fout ging 
of bewust verzaakte. Het commentaar van zijn me-
despelers was niet mals. Er werd zelfs niet ge-
schroomd de Naam van Degene Wiens lijden en 
sterven zonet waren herdacht, ijdel te gebruiken.

Eens was ik getuige van een door bedrijfsleider 
Kûbbus Teerling georganiseerde rattenjacht. 
Kûbbus, bijgenaamd “De Zwarte”. Een sloom 
ogende man van weinig woorden. 
Vertrouweling van de baas. Jaar of veertig oud, 
groot en breed. Donkere ogen en pikzwart haar. 
Bewoog zich voort als Boris Karloff in zijn rol van 
Frankenstein. 
In de fabriek had hij het helemaal alleen voor het 
zeggen. Hij had verregaande bevoegdheden. De 
baas ging zelden in de fabriek kijken. Hij wist dat 
daar de zaken op rolletjes liepen. Dankzij Kûbbus. 
Hij had in de fabriek de absolute macht. De arbei-
ders hadden een heilig ontzag voor hem. Je moest 
hem niet dwarszitten, dan had je een kwaaie aan 
hem.
Als je hard werkte en niet moeilijk deed had je 
geen problemen met hem.

Voor de productie van al dat varkens- en kippen-
voer waren grondstoffen nodig.

De baas kocht deze op het juiste tijdstip in. En wel 
wanneer de noteringen op de graanbeurs laag wa-
ren.
Daar deze grondstoffen lang niet allemaal meteen 
verwerkt konden worden, dienden zij voorlopig op-
geslagen te worden in de fabriek of op het fabriek-
sterrein.
De stapels leken zo onmetelijk hoog  dat het onge-
twijfeld een eeuwigheid zou duren voordat  de on-
derste laag bereikt zou zijn. Maar er moest zoveel 
mengvoeder geproduceerd worden dat dat mo-
ment eerder kwam dan verwacht was.

Maar om terug te komen op die rattenjacht.
Om de onderste laag ging het. Of, beter gezegd, 
om de wriemelende hoop ongedierte die eronder 
zat. Muizen en ratten.
Zij waren met enkele tientallen gekomen toen de 
natuur tot leven kwam, na een lange en koude win-
ter. Mager en hongerig.  Ze waren onder de laag 
houten pallets gekropen die op de grindachtige 
bodem waren neergelegd om het nat worden van 
de zakken tegen te gaan. Hun vlijmscherpe tan-
den hadden mooie ronde gaatjes in de zakken ge-
knaagd, waaruit het smakelijke, vetmakende koren 
gestaag stroomde.
Na maanden van bittere schaarste brak er thans 
een tijd van grote overvloed aan. Er werd gepaard, 
geworpen en gezoogd. Thans, de eerste bladeren 
vielen al van de bomen, zaten er honderden onder 
die latten. Vet en verzadigd.
                                                                              
Wordt vervolgd.                                                                           
( Nelson )
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Abraham en Sara bal op 
carnavals maandag

Tijdens de carnaval is op maandag de traditie om 
alle Abrahams en Sara’s uit Groeningen en Vier-
lingsbeek extra in de watten te leggen. En de op-
per Abraham en opper Sara te kiezen
Ook in het carnavalsseizoen van 2012/2013 heeft 
deze verkiezing plaats gevonden. De organisa-
tie achter dit feest is hier al vroeg mee bezig in het 
lopende carnavalsseizoen. Vele worden bezocht 
voor deelname aan deze dag. Een dag die zich 
kenmerkt met vele gezellige saamhorigheids- 
activiteiten.
De dag begint met een heerlijk Abraham en Sara 
ontbijt bij “het Genot”. Het ontbijt heeft natuur-
lijk als eregast de Prins, zijn Prinses en Adjudant. 
Deze gouden generatie, want zo mogen we deze 
Abrahams en Sara’s wel noemen, worden  verwel-
komd met een toespraak en gehuldigd door de 
Prins. Onder het genot van het ontbijt kan men ge-
zellig bij kletsen met elkaar, nieuwe vriendschap-
pen worden gesloten en oude vrienden ontmoeten 
elkaar weer. Velen hebben een gezamenlijk verle-
den mogelijk al vanaf de lagere school. Maar ook 
na al deze gezelligheid tikt de tijd door en zal de 
dag verder gaan naar de Abraham en Sara resi-
dentie cafe “t Hoekje” . De Prins heeft kosten nog 
moeite bespaart en eert de Abrahams en Sara.s 
met een plekje op het prinselijk rijtuig. Deze ze-
gentoer wordt muzikaal opgeluisterd door zijn ei-
gen hofkapel die letterlijk en figuurlijk de Abra-
hams en Sara’s het dorp inblazen. Onder de be-
kende carnavalskrakers komt het gezelschap aan 
bij het “t Hoekje” alwaar ze welkom worden gehe-
ten door het toegestroomd publiek, familie, vrien-
den en bekenden. De gastheren Stephan en Wim 
onthalen het gezelschap op hun eigen wijze. Elke 
Abraham en Sara word door hen persoonlijk wel-
kom geheten en op een leuke wijze voorgesteld. 
Dit is ook het moment waarop één ieder heeft ge-
wacht: hier zal worden bepaald wie zich opper 
Abraham en opper Sara mag noemen voor het 
carnavalsseizoen 2013/2014. Zij mogen de Prins 
ten alle tijden gevraagd en ongevraagd bijstaan 
met advies. Echter deze erefunctie krijg je niet zo-
maar via een pittige quiz, je moet wel aantonen 
dat je je mannetje en natuurlijk je vrouwtje kan 
staan.
De beide gastheren slagen er elk jaar weer in om 
verrassende maar zeker pittige vragen te stellen 
om er zeker van te zijn dat de juiste opper Abra-
ham en opper Sara boven komen drijven. Want 
zoals het spreekwoord luidt “Abraham en Sara 
weten waar de mosterd wordt gehaald “. Hij of Zij 
die deze battle wint krijgt de attributen van de op-
per Abraham en opper Sara overhandigd waarna 
ze een jaar lang deze eretitel mogen dragen. Een 
receptie volgt en de opmaak naar de optocht word 
gestart. Tevens kunnen ze van meet af aan de 
Prins bemoedigend toespreken en verrijken met 

hun kennis en ervaring. Ook dit jaar zijn we weer 
benieuwd wie het zullen worden maar we moe-
ten nog even geduld hebben; het duurt nog even 
voordat het carnavalsmaandag is. 

Opper-Abraham en Opper-Sara 2013
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Het seizoen is van start gegaan!

Ons toernooiseizoen is nu dan ook echt voor ons 
van start gegaan. Op zondag 22 december heb-
ben wij ons eerste toernooi gehad in Odiliapeel. 
We hebben daar met verschillende dansen ge-
danst en ze hebben het voor de eerste keer weer 
dit seizoen super goed gedaan. Hieronder een 
lijstje wie er heeft deelgenomen:

Emmie (solo): Emmie doet dit jaar voor haar 3e  
jaar solo. Ze heeft het in Odiliapeel goed gedaan 
en mag trots zijn op haar behaalde punten.
Guusje (solo): Guusje is dit jaar voor het eerst so-
lodanseres. Odiliapeel was voor haar ook het eer-
ste toernooi waar ze alleen op het podium haar 
dans aan de jury mocht laten zien. Ze heeft dit su-
per gedaan en ook zij mag trots zijn op haar eer-
ste punten.
Dancing Stars: De Dancing Stars zijn dit jaar voor 
het eerst in de Junioren klasse, vorig jaar dans-
ten ze nog in de minioren klasse dus dit jaar is het 
weer een stukje moeilijker, dus ook meer uitda-
ging. Ze hebben op dit eerste toernooi van het sei-
zoen een mooie 5e plaats gehaald en de dames 
mogen er trots op zijn.
X-Tention (junioren show): De juniorenshow heeft 
dit toernooi een mooie 4e plaats gehaald. Het was 
ook voor deze meiden even wennen om weer op 
het podium te staan maar toen ze er stonden ging 
het ook goed. Toen ze er vanaf kwamen vonden 
ze het ook allemaal super leuk!
X-Citing (hoofdklasse show):  onze oudste meiden 
en heer hebben dit jaar goed getraind om weer 
een mooie en leuke dans neer te zetten. En dit is 
zeker gelukt op het eerste toernooi hebben ze een 
mooie 4e plaats gehaald.
Lisanne en Willemien (duo): Het duo Lisanne en 
Willemien dansen dit jaar voor het eerst in de 
Hoofdklasse. Vorig jaar was dit de Jeugdklasse 
dus dit jaar wisten ze dat ze nog harder en meer 
moesten trainen om hun 1e plaats vast te houden. 
Om die 1e plaats vast te houden is ze dit keer ge-
lukt! Ze waren er ook erg blij mee.

Wij willen ook alle mensen bedanken die ons 
gesteund hebben met de grote clubactie en het 
kopen van onze kerststerren. 
Wij wensen alle mensen een gelukkig en voor-
spoedig Nieuwjaar!!!

DE BEKSE KLINKERTJES.

Kaarten van Theo Verheijen te 
koop in de Bibliobeek.

Theo Verheijen nam vorig jaar november afscheid 
als directeur van de basisschool Holthees- Smakt. 
Gedwongen door de ziekte ALS.
Zonen Joep en Joris en schoondochter Martine 
gaan in mei de Mont Ventoux beklimmen om het 
mogelijk te maken dat er meer geld is voor onder-
zoek naar de aandoening ALS. 
Om extra geld op te halen is er een kaartenac-
tie opgezet. Foto’s die door Theo in het verleden 
gemaakt zijn,  worden als ansichtkaart verkocht. 
De serie van 5 kaarten met als onderwerp: “Deu-
ren naar geluk” zijn nu nog voor het goede doel te 
koop in Bibliobeek!
5 kaarten kosten € 5,-

De zelfservice computer in Bibliobeek 
Deze wordt gebruikt door leden om zelfstandig  
boeken te registreren die men leent of boeken  te 
verlengen. Deze vertrouwde computer voor leden 
gaat verdwijnen uit onze bibliotheek. 
De zelfservice computer gaat retour naar Bibliop-
lus. Hierdoor bespaart Bibliobeek op jaarbasis een 
bedrag van € 2000,-. Het bestuur van Bibliobeek 
vindt dit een besparing die de moeite waard is.  
Voor u als klant betekent dit dat u vanaf 6 januari 
voor alle handelingen aan de balie moet zijn. 
Dit kan af en toe wel wat tijd kosten, maar vrijwilli-
gers helpen u hier graag. 
Tot ziens in Bibliobeek. 

Beste Keieschieters en
Keieschieterinnekes! 
 
De pronkzittingen van 2014 staat weer voor de 
deur en de commissie is al druk bezig met het or-
ganiseren. 
Het programma zit al in elkaar en we kunnen weer 
met trots zeggen dat alles wat op de planken 
staat,  artiesten zijn van eigen bodem. 
Er heeft zich zelfs een nieuwe groep enthousiaste 
dames aangemeld die een spetterend optreden 
gaan verzorgen. Deze dames treden op onder de 
naam RATJETOE. 
Verder staan er in het programma RUBKE, FRAN-
JEL, MA-RIA, APK , RADIO BEK, SLAGWERK-
GROEP, WINNAAR LIEDJESAVIOND, WINNAAR 
JEUGDZITTING. 



8

Harmonie
de 
Herleving

Uitslag trekking 1 Toto CV de 
Keieschieters:
1e  Pries   € 55,- Lotnr: 702 Naam: v. Mil
2e  Pries   € 33,- Lotnr: 1101 Naam: v. Dongen
3e  Pries   € 22,- Lotnr: 489 Naam: Koppes
4e  Pries vrijkaart pronkzitting   
   Lotnr: 1067 Naam: Steegers
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-  
   Lotnr: 800 Naam: Blenckers

Uitslag trekking 2 Toto CV de 
Keieschieters:
1e  Pries   € 55,-    Lotnr. 37 Naam: v. Berlo
2e  Pries   € 33,-    Lotnr: 1018 Naam: Klaassen
3e  Pries   € 22,-    Lotnr: 926 Naam: Stoffelen
4e  Pries vrijkaart pronkzitting                     
                             Lotnr: 406 Naam: Litjens
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
                             Lotnr: 1153 Naam: Kessels

De presentatie is dit jaar in handen van zeer ver-
rassende Keieschieters. 
 
Al met al reden genoeg om naar deze geweldige 
pronkzitting te komen. 
 
Voorverkoop: 5 februari 
Datums zitting: 21 en 22 februari 
 
TOT DAN! 
Commissie Zitting, 
Maria, Stephan, Bas en Christa

Drukbezocht concert Harmonie 
de Herleving en Smartlappenkoor 
Van Heure Zinge

Op zondag 29 december vond er een uniek mati-
néconcert plaats. Voor een volgepakte zaal Con-
cordia brachten Harmonie de Herleving en Smart-
lappenkoor Van Heure Zinge het publiek een in-
drukwekkend muzikaal onthaal. VHZ met enkele 
Oudhollandse klassiekers als Ome Jan van Wille-
ke Alberti, Costa del Sol van de Zangeres Zonder 
Naam en Brandend Zand van Anneke Grönloh, af-

gewisseld met het meer hedendaagse Laat de zon 
in je hart van René Schuurmans en enkele Bra-
bantse nummers zoals Ik hou Van Brabant en een 
Potpourri van Brabantse liedjes. 

De meeste indruk werd echter gemaakt met het 
nummer Laat me van Ramses Shaffy. Het koor 
brengt dit nummer niet alleen meerstemmig, maar 
ook met een ongekende dynamiek, onder meer 
door de afwisseling van de verschillende partijen. 
Een daverend applaus was de beloning.

Na een korte pauze nam Harmonie de Herleving 
het stokje over met een even indrukwekkend  als 
afwisselend repertoire. Met het openingsnummer 
Tokyo Adventure  van Luigi di Ghisallo werd de 
bruisende atmosfeer van een wereldstad neerge-
zet, afgewisseld met  It’s a Wonderful Christmas 
van Michael Smith in een arrangement van Henk 
Ummels. Vervolgens werd met Gulliver’s Travels  
van Bert Appermont  de verbeeldingswereld van 
Jonathan Swift  opgeroepen, kwam MacArtur Parc 
van Jimmy Webb in een arrangement van Phillip 
Sparke voorbij, evenals de James Bond-titelsong 
Skyfall, ook bekend van de single van Adèle, nu in 
een arrangement van Jay Bocook. Een medley van 
Peter Kleine Schaars onder de titel That’s the way 
I like them en het nummer Teamwork van Wim La-
zeroms vormden de opmars naar de grote fina-
le: een gezamenlijk optreden van de harmonie met 
het smartlappenkoor.

Met het eerste nummer, Avond van Boudewijn de 
Groot, werd door de beide muziekgezelschap-
pen een huzarenstukje geleverd en de zaal was 
dan ook in vervoering. Het tweede nummer, Het 
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Hé Doe je mee?

Een activiteit voor peuters én hun ouders
door Spring Kinderopvang.
Ontdek samen met uw peuter de wereld van het 
prentenboek. Met iedere keer een ander pren-
tenboek als basis prikkelen wij uw kind tot bewe-
gen, spel, taal en creativiteit. De eerste workshop 
wordt gehouden tijdens de Nationale Voorleesda-
gen. Het prentenboek van het jaar 2014 “Krrrr.....
okodil” staat dan centraal. Ook tijdens de andere 
2 workshops zal een voor de peuters aantrekke-

lijk prentenboek centraal staan. De workshops zijn 
bedoeld voor peuter én ouder. Inschrijving is mo-
gelijk per workshop.

24-01-2014  10.00-11.30uur       kosten €4,-
14-02-2014  10.00-11.30uur       kosten €4,-
07-03-2014  10.00-11.30uur       kosten €4,-

Locatie: 
KDV De Vuurtoren, 
Past. Jansenstraat 23, 
Vierlingsbeek

Contactpersoon: 
Yvonne Arts, 
yarts@spring-kinderopvang.nl

Meedoen? 
Inschrijven via www.sjorssportief.nl 

Wat hebben we een mooie, maar drukke periode 
gehad het laatste kwartaal van 2013. Er werd wel 
heel veel van iedereen geëist. Maar de inzet van 
alle betrokkenen was geweldig. Naar Boxmeer, 
Arnhem en Grave reizen, op lastige tijden en plek-
ken  inzingen, piano vervoeren, kapel gereedma-
ken voor Kerstmis: het bleek allemaal geen pro-
bleem. Alles verliep goed, iedereen was overal op 
tijd aanwezig en zette zich voor de volle 100%  in. 
De muziekcommissie had voor iedere gelegen-
heid een mooi programma gemaakt. Onze dirigent 
Hans van Zeeland wist het koor te inspireren tot 
mooie en enthousiaste uitvoeringen. De begelei-
ding op de piano door Frans Stegers was bij ieder 
optreden prachtig. De goede en prettige samen-
werking tussen dirigent, pianist en koor bij repe-
tities en concerten is voor het Groenings Koor de 
basis en garantie voor goede prestaties. Dat is in 
de afgelopen tijd wel weer gebleken. 

Groenings Koor in Arnhem 25-11-2013

We beginnen 2014 wat rustiger. We gaan ons 
voorbereiden op de deelname aan een korenfes-
tival in Middelburg dit voorjaar. Daar maken we 
meteen een heel weekendje uit van. De leden van 
de reiscommissie zijn al enige tijd bezig om alles 
te regelen. Het ziet er veelbelovend uit. 

Dorp van Wim Sonneveld, appelleerde aan de Bra-
bantse sfeer die ook kenmerkend is voor ons ei-
gen dorp. Hierna volgde Droomland van Willy Der-
by, een klassieker die in Nederland vooral be-
kend werd door de vertolking van Paul de Leeuw 
met o.a. André Hazes. En bij het laatste nummer: 
Het Kleine Café Aan de Haven van Pierre Kartner 
haakte het publiek massaal in.
Aan het eind werd geconstateerd dat dit initiatief 
een vervolg verdient. Er wordt gefluisterd dat de 
plannen al in de maak zijn….
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Wilt u in 2014 ook gaan zingen? U bent van har-
te welkom om eens te komen kijken – luisteren – 
mee te zingen tijdens onze repetitie. Wij repeteren 
wekelijks op maandagavond 19.45 uur in de Zand-

St. Tunnisfeest St. Anthonius & 
St. Nicolaasgilde Groeningen

Het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde uit Groenin-
gen viert op zondag 19 januari en maandag 20 ja-
nuari het jaarlijkse St. Tunnisfeest. Op deze dagen 
wordt één van de patroonheiligen van het gilde op 
een speciale manier herdacht. Een traditie die al 
enkele honderden jaren bestaat, maar die de laat-
ste jaren een nieuwe opzet heeft gekregen.

Op zondag 19 januari is er om 10.30 uur een Heili-
ge Mis in de kapel van Groeningen waar alle over-
leden leden van het gilde worden herdacht. Na 
deze Heilige Mis vertrekt het gilde naar het gilde-
huis “De Zandpoort” voor een besloten feestmid-
dag.

Op maandag 20 januari is er om 10.30 uur weder-
om een Heilige Mis in de kapel van Groeningen. 

poort in Groeningen. 

NB: Denkt u bij de sponsoractie van de PLUS-
markt ook eens aan het Groenings Koor! 

Vanaf 13.30 uur start vervolgens de varkenskop-
penverkoop, waarvoor de hele opbrengst ten goe-
de komt aan de kapel. Dit varken is belangeloos 
grootgebracht door de kasteelheer van Groenin-
gen en opgegroeid in de kasteeltuinen. Het beest-
je heeft genoten van gras, appels, noten, peren, 
eikels, kastanjes en brood van de Plus wat op za-
terdag  over bleef (gratis), enz enz .
Op deze middag is iedereen van harte welkom om 
een bod te doen op de varkenskop en iedere aan-
wezige krijgt op die manier de kans om met een 
vleespakket naar huis te gaan. Een heel varken 
(verdeeld over verschillende pakketten) zal name-
lijk op die dag onder de bieders worden verdeeld. 
Iedereen wordt daarom van harte uitgenodigd om 
deze gezellige, traditionele middag mee te maken 
en om op die manier het onderhoud van de kapel 
te steunen.

Voor meer informatie over het gilde, zie de website 
www.gildegroeningen.nl.

Onderstaand een krantenbericht uit 1984. We zijn bezig een tentoonstelling te maken over de schutters. Vol-
gend jaar mag het gilde de Nederlandse kampioenschappen organiseren omdat we dit jaar de beste waren.

Zoals uit deze krant blijkt is ons dat in 1984 ook al gelukt.
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Unieke januari actie 
fitnesscentrum van Dongen; 
20% KORTING.

Goede voornemens? Dit is uw kans; wij helpen u 
graag bij het behalen van uw doelstellingen!
 
Onze missie voor 2014 is: "Vierlingsbeek het fitste 
dorp van Nederland". 
Om deze missie extra kracht bij te zetten hebben 
we de volgende actie voor de maand januari:
-  géén inschrijfgeld
-  korting op al onze abonnementsprijzen van 

20%, in uw voordeel afgerond!

Natuurlijk kunt u als bestaand lid ook gebruik 
maken van deze actie. Vraag naar de mogelijk-
heden.

Voordelen van sporten bij Fitnesscentrum 
van Dongen:
-  géén brandstofkosten en weinig "reistijd" (af-

stand is de grootst bekende beperkende factor 
om fitness vol te houden).

-  expertise van een sportfysiotherapeut.
-  laagdrempeligheid en een persoonlijke benade-

ring.
-  op een leuke manier werken aan uw fysieke 

doelstelling.
-  gezelligheid.

Mocht u de behoefte hebben om met een sportfy-
siotherapeut naar uw persoonlijke situatie te kijken 
dan kunt u een afspraak met mij maken bij fysio-
therapie van Dongen (tel 0478-631830). 

Namens fysiotherapie en fitnesscentrum van Don-
gen wens ik u een bijzonder gezond en sportief 
2014!

Wouter van Dongen

Gêf ‘t Dûr heeft weer leuke work-
shops in het voorjaar van 2014

Gêf ‘t Dûr is een talenten doorgeefprogramma 
waarin aanbieders uit eigen dorp workshops ver-
zorgen voor deelnemers uit eigen dorp. Met dit 
project willen we talenten een podium geven, aan-
bieders met elkaar verbinden en inkomsten ge-
nereren voor Bibliobeek. Het programma is be-
stemd voor inwoners uit Vierlingsbeek, Groenin-
gen, Maashees, Holthees en Vortum Mullem. Je 
kunt kiezen uit allerlei uitdagende, sportieve en 
creatieve activiteiten. Voor elk wat wils, goedkoop 
en lekker dichtbij! Gêf ‘t dûr is een initiatief van Bi-
bliobeek.
Zie hieronder het voorjaarsprogramma van 2014 

Beek Muzikaal: Djembe 
Voel het ritme van de Afrikaanse trommels door 
je handen in heel je lijf en maak onder begeleiding 
van Dorothy Prinssen kennis met dit unieke slagin-
strument. 
Datum: 15 januari 2014 20.00 uur tot 21.30 uur 
Locatie: Molenweg 8a Vierlingsbeek
 

Beek van alles en nog wat: Wie ben ik? 
Wil jij jezelf nog beter leren kennen?? Dan is deze 
workshop precies iets voor jou. Op basis van het 
enneagram gaan we onder begeleiding van Petra 
Denen en Linda van der Heijden ontdekken, welk 
type jou domineert maar ook waar jouw talenten 
en valkuilen liggen, kortom super interessant.  
Datum: 20 januari 2014 19.30u tot 21.30u 
Locatie: Bibliobeek te Vierlingsbeek

Beek Beweegt: Groepstraining Bekse 
Bruggenloop 
Samen wandelen of hardlopen terwijl je verant-
woorde bewegingstips krijgt van sportieve sport-
coaches Rik Geurts en Niek Aarts, die elke keer 
een mooie route uitzoeken. Je dag kan niet meer 
stuk als je ’s morgens al kunt genieten van de fris-
se buitenlucht. Daarbij trainen we natuurlijk onze 
conditie voor de Bèkse Bruggenloop op 
24 augustus 2014. 
Data: 1 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni, 
5 juli 2014 van 9.00 uur tot 10.30 uur.  
Locatie: Start bij Bibliobeek

Beek Creatief: Beek houwt in hout
In deze twee workshops maak je kennis met hout-
bewerking. Je gaat direct aan de slag met hout 
onder de bezielende leiding van Bèkse houtkun-
stenaar Wim Geurts. Voor hout en gereedschap 
wordt gezorgd. Kom je de eerste workshop dan 
is het aan te raden om de tweede workshop ook 
te komen, zodat je een eigen kunstwerk mee naar 
huis kunt nemen.          
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Data: 19 maart en 16 april 2014 19.30 uur tot 
21.30 uur 
Locatie: Schootsveld 23 te Vierlingsbeek
 
Beek an Tôffel 
Samen eten is gezellig. Met Beek an Tôffel maak 
je op een ontspannen manier kennis met dorps-
genoten. Diverse gastheren en -vrouwen zullen 
heerlijk voor je koken en je schuift an tôffel met 
verschillende dorpsgenoten. Je krijgt een week 
voor de Beek an Tôffel avond te horen bij wie je 
aanschuift. 
Data: 26 april (Koningsdag) en 5 juli 2014 19.00u 
tot…. 
Locatie: Bij de kok thuis 
(I.v.m de vele aanmeldingen zoeken we nog nieu-
we koks die het leuk vinden om een avond voor 
dorpsgenoten te koken. De onkosten worden ge-
declareerd. Stuur ons een mailtje als je interesse 
hebt.) 

Aanmelden voor de workshops kan via:
www.bibliobeek.nl via Gêf ‘t Dûr  
Voor meer info kun je terecht bij 
workshops@bibliobeek.nl 

Vierlingsbeek/Groeningen

KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
60 jaar jong.

De KBO Vierlingsbeek/Groeningen bestaat 31 ja-
nuari 60 jaar. Hier willen we niet zonder meer aan 
voorbijgaan.
De dag wordt gevierd op 31 januari in zalencen-
trum Concordia te Vierlingsbeek. Maar eerst willen 
wij toch iets meer informatie geven over de KBO. 
De KBO Vierlingsbeek/ Groeningen is opgericht in 
januari 1954. De naam was toen nog R.K. Bejaar-
denbond. De eerste voorzitter was Johannes Ger-
rits; deze werd gekozen tijdens de oprichtingsver-
gadering in café Pietje Thijssen. Er was al meteen 
belangstelling door 28 personen. Bij een leden-
werfactie groeide het aantal tot 70 personen. De 
eerste activiteit van de KBO was een reis naar Den 
Bosch. De reis werd ondernomen met een auto-
bus en 6 personenwagens. De kosten waren fl. 
3,50 p.p.  incl .luch en diner bij terugkomst in Vier-
lingsbeek. De leden werden bij terugkomst in Vier-
lingsbeek binnen gehaald door de harmonie De 
Herleving. In stoet gingen ze naar clubhuis Pietje 
Thijssen voor een etentje. In de 60 jaren is er wat 
de KBO betreft veel veranderd. Wat eerst een ver-
eniging was voor het kienen, kaarten en keuvelen 
is deze uitgegroeid tot de tweede grootste vereni-
ging van Vierlingsbeek en Groeningen met een le-

denaantal van 335 leden. We zijn vertegenwoor-
digd in cluster KBO gemeente Boxmeer en kring 
Land van Cuijk en tevens lid van de KBO Brabant. 
De activiteiten van de KBO zijn fitness, fietsen, jeu 
de boules, koersbal, wandelen, biljarten, kerst-
vieringen, lezingen, bewegen voor ouderen, op-
friscursus rijvaardigheid, E Bike en computercur-
sussen. Dus keuze genoeg voor de senioren van 
55jaar en ouder om lid te worden van deze mooie 
vereniging. De meeste activiteiten vinden plaats 
in het gemeenschapshuis het Joffershof waar we 
nog hopelijk jaren terecht kunnen. Mede door de 
vrijwilligers die daar werken kan alles tegen een 
redelijke prijs en daardoor kunnen wij aan ieder 
voor een lage contributie veel bieden.

Jan Spee
Voorzitter KBO Vierlingsbeek/Groeningen  

Uitslag Loterij MVC’64     
8 december 2013

MVC’64  bedankt alle kopers van onze jaarlijkse 
huis aan huis lotenverkoop.

Kijkt U ook eens op onze website voor de thuis-
wedstrijden en actuele berichten van onze vereni-
ging!  www.mvc64.nl

De gewonnen prijzen kunnen, tegen inlevering van 
het juiste lotnummer, afgehaald worden bij  Piet 
Verstegen Mgr. Geurtsstraat 10  Maashees . tel 
636518
(De prijzen moeten vóór 1 januari 2015 zijn afge-
haald.)

TEVENS WENSEN WIJ U
EEN GOED  2014.

Loterij 8 december 2013. Lotnummer
1 Prijs Kleuren TV (LCD) 0400
2 Prijs Bonnen Bolle Buik t.w.v. €40,00 3368 
3 Prijs Radio/CD speler 1908
4 Prijs Voetenzak met massage       2401
5 Prijs Bluetooth speaker 0739
6 Prijs Sandwichmaker grill 1832
7 Prijs Kledingstandaard 3187
8 Prijs Etagere 3652
9 Prijs Weerstation met buitensensor 2301
10 Prijs Blender met glazen kan. 3230
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Uitnodiging Kick-off 
op 18 januari 2014

 
Aanvang 

15.00 uur tot 17.00 uur
In het Joffershof 
te Vierlingsbeek

Hierbij nodigen we uw vereniging uit om deel te 
nemen aan de kickoff van Symphonica in Sporto.

Cultuur- en sportverenigingen gaan dan met 
elkaar in gesprek met het doel om de juiste 

koppels te maken.
Ook bundelen we dan de ideeën voor de 

activiteiten. 
Omroep Brabant zal bij deze kickoff-bijeenkomst 

aanwezig zijn om filmbeelden te maken in het 
kader van de Brabantse dorpenderby.

We rekenen op maximaal 2 deelnemers per 
vereniging.

Meld uw vereniging aan vóór 13 januari voor 
deze kick-off.  

Mocht u nog vragen hebben, of is uw vereniging 
nog niet persoonlijk benaderd, 

dan kunt u contact opnemen met
symphonicainsporto@gmail.com 

Ellen Smits 06-30970196 
Rik Geurts 06-13041738

Met sportieve groet
Rik Geurts en Niek Aarts 

Dorpsraad Vierlingsbeek, Stichting Doejemee, 
Beek Beweegt(Bibliobeek) 

info: symphonicainsporto@gmail.com

Vitale dorpskernen Boxmeer-Zuid 
Bewoners en professionals slaan han-
den ineen! 

Op initiatief van Wonen Vierlingsbeek hebben be-
woners, de gemeente Boxmeer en zorgorganisa-
tie Pantein, onder begeleiding van adviesbureau 
Atrivé, de handen ineen geslagen om te komen tot 
dorpsplannen voor de kernen in Boxmeer-Zuid. 
Met concrete acties voor de korte termijn nemen 
bewoners, ondersteund door professionals, ver-
antwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het ei-
gen kerkdorp. 
Met het initiatief vanuit Wonen Vierlingsbeek zijn 
deze partners samen met bewoners in maart 2013 
gestart met het opzetten van plannen voor de zes 
kerkdorpen Groeningen, Maashees, Overloon, 
Smakt-Holthees, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. 
De inzet: vanuit eigen verantwoordelijkheid het 
versterken van de vitaliteit van elk kerkdorp op het 
terrein van wonen en leven. 

De noodzaak om met elkaar als bewoners en pro-
fessionals de kracht van elk kerkdorp te benut-
ten, is gelegen in de vraagstukken die het woon- 
en leefgenot in de kern onder druk zetten. De toe-
nemende zorgvraag onder ouderen, vereenza-
ming, het wegtrekken van jongeren en het onder 
druk staan van voorzieningen zijn hier voorbeelden 
van. Dit alles tegen de achtergrond van wet- en re-
gelgeving zoals het scheiden van wonen en zorg 
(mensen met een zorgvraag moeten langer zelf-
standig thuis wonen) en bezuinigingen bij diverse 
(maatschappelijke) organisaties. 

Leidend principe is niet het traditionele ‘U vraagt 
wij draaien’, maar bewoners die zelf het voortouw 
nemen en professionals wanneer nodig gericht on-
dersteuning vragen. Bewoners en professionals 
hebben daarmee de handen ineen geslagen om 
vanuit burgerkracht de kerkdorpen vitaal te hou-
den. 

Onder begeleiding van adviesbureau Atrivé is met 
de bewoners uit elk kerkdorp een dorpsvisie ge-
formuleerd, gekoppeld aan acties voor de komen-
de 2 à 3 jaar. Dit programma van concrete ac-
ties wordt grotendeels door de bewoners zelf uit-
gevoerd. Maar ook bij Wonen Vierlingsbeek, ge-
meente Boxmeer en Pantein zijn in elke kerkdorp 
acties uitgezet. Verder heeft de Stichting Katho-
liek Onderwijs Vierlingsbeek zich bij dit traject aan-
gesloten. Ook zij zien een belangrijke rol wegge-
legd om vanuit een vernieuwde positionering van 
de basisscholen en andere voorzieningen de leef-
baarheid in de kerkdorpen te versterken. 
Om te voorkomen dat de energie weglekt en het 
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blijft bij mooie woorden, is er regelmatig overleg 
tussen de dorpsraden en partners. In dit overleg 
wordt de stand van zaken besproken, het plan ge-
actualiseerd en waar nodig gezamenlijk doorge-
pakt. 

Elk dorpsplan blijft zo een actueel en ‘levend do-
cument’ waarin voor vraagstukken op het terrein 
van wonen, zorg en welzijn in onderlinge samen-
hang een oplossing wordt gezocht. Op deze ma-
nier, maar bovenal met het benutten van de kracht 
en passie van de bewoners, gaan we samen goed 
voorbereid de toekomst tegemoet.

Zilver voor Oorlogsmuseum

Het Oorlogsmuseum Overloon is op Zoover be-
oordeeld als het op-één-na-beste museum van 
2013 in Nederland. Zoover is een belangrijke toe-
ristische website waarop mensen zich kunnen uit-
spreken over recreatieve voorzieningen. 

Het Zuiderzeemuseum uit Enkhuizen kwam op de 
eerste plaats, het Openluchtmuseum in Arnhem 

op de derde. Met een ruime 8 als score is dit voor 
het Oorlogsmuseum een mooie opsteker nu er ge-
zocht wordt naar middelen voor het nieuwe pavil-
joen over de Slag bij Overloon.
In dat nieuwe paviljoen is naast Overloon ook aan-
dacht voor de bevrijding van Venray. Want voor 
veel mensen uit de buurt zijn die twee gebeurte-
nissen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met 
de 70-jarige herdenking in het vooruitzicht krijgen 
die dramatische gebeurtenissen opnieuw een cen-
trale plek in het Overloonse museum. De museum-
bezoekers krijgen in enkele presentaties niet alleen 
uitgelegd waarom er hier zo hard gevochten is, 
maar vooral ook wat dit betekende voor de bevol-
king uit de omgeving. Duizenden mensen moesten 
ergens anders een veilig onderdak zoeken. Maar 
dat bleek vanwege de voortdurende beschietingen 
een hachelijke aangelegenheid.
Vrijwilligers uit de hele omgeving helpen momen-
teel mee aan de bouw van het nieuwe paviljoen. 
De bedoeling is dat dit op 17 april a.s. wordt ge-
opend aan het begin van het nieuwe hoogseizoen. 
Voor de laatste fase heeft het museum nog zestig-
duizend euro nodig. Daarvoor zoekt het museum 
donateurs die 50, 75 of 100 euro willen bijdragen 
en op die manier willen meebouwen. Belangstel-
lenden kunnen een mailtje sturen naar het muse-
um, waarna men informatie krijgt toegezonden. 

Bezoekers kunnen onder andere de gerestaureer-
de bruggenleggertank zien die afgelopen maand in 
het museum is geplaatst. 

Lezing: Nieuwe en onbekende 
houtige gewassen in de tuin.

Op dinsdag 14 januari 2014 organiseert Groei & 
Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een dia-
lezing over “Nieuwe en houtige gewassen in de 
tuin”. 
Spreker is de Hr. Geert Borgonje
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Deze wordt gehouden in Café/Zaal “ ’t Wapen van 
Beers”, Grotestraat 2 Beers tel. 0485-312226.
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-
leden € 3,50. 

Deze digitale lezing gaat over het sortiment en ge-
bruik van bomen, sierheesters en coniferen. Door 
vele nieuwe soorten en variëteiten zijn de kwekers 
er in geslaagd om het sortiment sterk uit te brei-
den. Denk hier bv. aan nieuwe soorten Magnolia’s, 
Hydrangea, Cornus en Viburnum soorten. Het is 
een constructieve lezing die gericht is op het sorti-
ment met daaraan verbonden eigenschappen zo-
als naamgeving, groeiomstandigheden, gebruik, 
standplaats hoogte enz. Ook wordt ingegaan op 
o.a. sierwaarde van de plant, habitus (groeivorm), 
bloeitijd, vrucht of besdragend, bladvormen of 
kleur, bladhoudend of bladverliezend en herfst-
kleur. Soms zijn de foto’s gemaakt in combinatie 
met mooie tuinen.

Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact 
opnemen met de secretaris van de KMTP/Groei & 
Bloei afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord.
Maria van Elst 0485-315937.

Alzheimer Café 
afdeling Land van Cuijk, Gennep 
en Mook & Middelaar 

13 januari “welke tips zijn praktisch voor u” 

Deze avond staat in het teken van praktische tips 
voor hulp in huis met als thema's: bewegen, apps, 
domotica. Een ergotherapeut zal u daarover meer 
vertellen. Tevens kunt u in de pauze diverse hulp-
middelen zien en wordt uitleg gegeven. 

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 en een 
kopje koffie zijn gratis. 

Het Café is in Cultureel Centrum De Weijer, de 
Raetsingel 1 in Boxmeer.
Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk, Gen-
nep en Mook & Middelaar.

Zaal open: 19.00 u. 
Programma: 19.30 tot 21.30 u. 
Informatie: tel. 06-49361113.

Lourdes reizen 2014  
Veel mensen willen dolgraag eens naar Lour-
des, maar weten niet goed hoe ze dit moeten 
aanpakken. 

Hoe kom ik daar? Met wie zal ik mee gaan? Hoe 
vind ik daar de weg? Hoe weet ik waar er vierin-
gen in het Nederlands zijn? Mensen met dit soort 
vragen kunnen zich inschrijven voor een volledig 
verzorgde Lourdesreis.
Stichting Lourdeswerk Venray e.o. gaat in 2014 
twee maal naar Lourdes.
Met de eerste reis van dit jaar kunt U kiezen voor 
de treinreis van 30 mei t/m 6 juni, of de vliegreis 
van 31 mei t/m 5 juni.
We hebben voor deze data 12 treinplaatsen gere-
serveerd en 45 vliegplaatsen, in Lourdes zullen de 
trein- en vliegtuigpelgrims in hetzelfde hotel ver-
blijven en vormen we dus één groep.
De tweede reis is een vliegreis, daarvoor zijn 55 
plaatsen gereserveerd, deze reis is van 3 t/m 8 
september.
Met beide reizen is er Nederlandse medische zorg 
mee. 
Vorig jaar zijn we gezamenlijk met de bus naar het 
vliegveld gegaan en dat is goed bevallen, dus zul-
len we dat dit jaar weer aan U voorstellen.
Voor informatie over deze reizen maar ook de an-
dere reis datums kunt U contact op nemen met 
Cristien telefoon nummer 636676
of Gerard  telefoon nummer 582849
Of ga naar onze website, ook daar kunt U deze en 
andere informatie vinden, ga dan naar:
www.lourdeswerkvenray.com 

Maasziekenhuis zoekt 
cliëntenraadslid 

Door het vertrek van één van zijn leden wegens 
het verstrijken van de zittingstermijn is de Cliën-
tenraad van Maasziekenhuis Pantein op zoek naar 
een nieuw lid om zijn zevental weer compleet te 
maken. Het nieuwe raadslid zal in de eerste helft 
van 2014 een aantal maanden meedraaien en wor-
den ingewerkt in de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad behartigt als ‘pro-actief meeden-
ker’ de algemene belangen van de cliënt en denkt 
met het ziekenhuis mee over een breed scala aan 
onderwerpen, zoals de kwaliteit van zorg, pati-
entenparticipatie, voeding, hygiëne en geestelij-
ke zorg, maar ook de samenwerking van Maaszie-
kenhuis Pantein met Radboudumc en de St. Maar-
tenskliniek. Onder 'de cliënt' verstaat de raad de 
huidige cliënten met hun naasten, maar ook alle 
potentiële cliënten in het verzorgingsgebied, hun 
familie en bezoekers. 

‘Heel actief’
Voorzitter Jacques Cuppes omschrijft de Cliënten-
raad van het Maasziekenhuis als ‘een heel actieve 
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club vrijwilligers’. “Het is boeiend om mee te wer-
ken aan betere en goed aansluitende patiënten-
zorg in ons Maasziekenhuis. Wij merken ook dat 
er naar ons wordt geluisterd en dat we resultaten 
boeken. Dat is belangrijk, want dat houdt ons en-
thousiasme levend.” Heel concrete en praktische 
resultaten boekte de cliëntenraad bijvoorbeeld bij 
onderwerpen als parkeertarieven, bezoektijden, 
verwijzingen, voeding, of gewoon iets simpels als 
een klok in de hal van het ziekenhuis.

Profiel
De leden van de Cliëntenraad zijn allen woonach-
tig in het verzorgingsgebied van Maasziekenhuis 
Pantein. Zij zijn geselecteerd op kennis, vaardig-
heden en affiniteit met de gezondheidszorg. Ten 
aanzien van het profiel van een lid van de cliënten-
raad zijn onder meer de volgende kwaliteiten en 
vereisten van belang: belangstelling voor de ge-
zondheidszorg in het algemeen en ziekenhuiszorg 
in het bijzonder; oog voor landelijke en regiona-
le ontwikkelingen op dit terrein; de algemene be-
langen van de cliënten behartigen. “Hierbij gaat 
het dus nadrukkelijk niet om specifieke, individuele 
klachten. Daarvoor is er een klachtenbemiddelaar 
en een klachtencommissie.”

Werkzaamheden
De cliëntenraad vergadert twaalf keer per jaar 
en heeft zes keer per jaar overleg met de direc-
tie. Ook is er een jaarlijks overleg met de voorzit-
ter van de Medische Staf over de ontwikkelingen 
in de medische zorg. Verder is de cliëntenraad ook 
betrokken bij patiëntenfolders, heeft hij contact 
met diverse patiëntenverenigingen en overleg met 
de facilitaire dienst van het Maasziekenhuis. Cup-
pes: “Maar wij doen ook zelf onderzoek en hou-
den enquêtes onder cliënten. Gewoon in het zie-
kenhuis zelf met tablets of laptops een paar vra-
gen stellen aan de mensen en aan de hand daar-
van adviezen uitbrengen.”
Land van Cuijk

Het gebied van het Maasziekenhuis bestrijkt de 
wijde regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Ge-
let op de regionale spreiding van zijn leden gaat 
voor het nieuw te benoemen cliëntenraadslid een 
lichte voorkeur uit naar iemand uit het noordelijk 
of zuidelijk deel van het Land van Cuijk. Geïnteres-
seerden kunnen voor meer informatie over de cli-
entenraad bellen met voorzitter Jacques Cuppes, 
M: 0653397322.

Solliciteren
Mensen die willen solliciteren naar deze vrijwilli-
gersfunctie kunnen hun brief mailen naar de se-
cretaresse Annie Hubers van de Cliëntenraad: 
a.hubers@pantein.nl, óf per post opsturen naar: 
Cliëntenraad Maasziekenhuis Pantein, Postbus 55, 
5830 AB  Boxmeer. Meer informatie over de Cli-
entenraad van Maasziekenhuis Pantein is te vin-

den op de website: https://www.maasziekenhuis-
pantein.nl/clientenraad

Weer Pluim voor vruchtbaarheidszorg 
Maasziekenhuis Pantein

Freya, de vereniging voor mensen met vrucht-
baarheidsproblemen, heeft voor het tweede 
achtereenvolgende jaar een Pluim toegekend 
aan het Team Fertiliteitzorg van het Maaszie-
kenhuis Pantein.  Sinds vorig jaar ontvangen 
ziekenhuizen en klinieken deze Pluim mits zij 
voldoen aan de door Freya opgestelde kwali-
teitscriteria. 

Freya heeft aan 42 van de in totaal 92 fertiliteitskli-
nieken een Pluim uitgereikt, waaronder dus Maas-
ziekenhuis Pantein. Ziekenhuizen ontvangen een 
Pluim als ze voldoen aan bepaalde criteria, o.a. 
op het gebied van informatievoorziening, patiënt-
tevredenheid, organisatie en faciliteiten. Maaszie-
kenhuis Pantein is blij met het positieve oordeel 
over de zorg bij vruchtbaarheidsproblemen. 

Afspraken bij vruchtbaarheidsproble-
men
Maasziekenhuis Pantein hecht grote waarde aan 
de behoefte aan discretie van mensen met vrucht-
baarheidsproblemen. Daarom kunnen zij op werk-
dagen tussen 07.30 en 09.00 uur, dus voor werk-
tijd, terecht op de polikliniek Fertiliteit. Verder is 
de polikliniek zeven dagen per week geopend 
voor vruchtbaarheidsbehandelingen en is er weke-
lijks fertiliteitoverleg waarbij casussen en proble-
men besproken worden met de gynaecologen. Het 
team fertiliteitzorg bestaat uit twee gynaecologen 
en drie fertiliteit-verpleegkundigen.   

Monitor Fertiliteitszorg
Via de online Monitor Fertiliteitszorg van Freya 
kunnen patiënten op eenvoudige wijze de zieken-
huizen met elkaar vergelijken, die medische zorg 
bieden bij vruchtbaarheidsproblemen. In de mo-
nitor zijn gegevens over de behandeling en kwa-
liteit van zorg opgenomen. Mensen met vrucht-
baarheidsproblemen kiezen vaak onbewust voor 
de kliniek waar ze onderzoeken en eventuele be-
handelingen ondergaan. Freya wil met de moni-
tor bereiken dat zij bewuster gaan kiezen op basis 
van criteria die de mensen zelf belangrijk vinden. 
Ook hoopt zij met de monitor een impuls te geven 
aan de kwaliteit van zorg bij vruchtbaarheidspro-
blemen. 

De Monitor Fertiliteitszorg is ontwikkeld in nau-
we samenwerking met het onderzoeksbureau Me-
diQuest. Daarnaast hebben de diverse beroeps-
groepen die betrokken zijn bij fertiliteit hun mede-
werking verleend aan de totstandkoming van deze 
monitor. Voor meer informatie: www.freya.nl.
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Mindfulnesstraining bij Timbre 
Psychologenpraktijk in Boxmeer

Timbre Psychologenpraktijk Boxmeer start op 
maandag 27 januari 2014 met een nieuwe training 
Mindfulness. In acht bijeenkomsten op maanda-
gen van 10 tot 12.00 uur begeleidt psycholoog en 
erkend Mindfulnesstrainer Leon Timmermans de 
deelnemers in oefeningen die zorgen voor meer 
aandacht, balans en energie in het dagelijks leven.

Mindfulness gaat om het oefenen in leven met 
aandacht in het ‘hier en nu’. Klachten ontstaan 
vaak door gepieker over gebeurtenissen in het 
verleden of zorgen over de toekomst. Door met 
rust en aandacht bij gedachten, gevoel en gedrag 
in het ‘hier en nu’ te zijn kun je vaak situaties be-
ter accepteren en meer rust en levenslust vinden. 
Mensen kunnen vaak na de training beter omgaan 
met stress, hebben minder klachten en staan posi-
tiever in het leven.

Opgave en informatie: Timbre psychologenpraktijk, 
Leon Timmermans, tel. 0485-573050 of 06-47113433 
of via info@timbrepsychologenpraktijk.nl. Zie ook 
www.timbrepsychologenpraktijk.nl. 

Op vakantie met het 
Nederlandse Rode Kruis

Vakanties zijn belangrijk voor iedereen. Lekker uit-
rusten, een paar dagen er tussenuit en alle dage-
lijkse zorgen vergeten. Ook mensen met een han-
dicap of een chronische ziekte en ouderen die niet 
meer zelfstandig op vakantie kunnen, hebben va-
kantie nodig. Dat kan.

Het Rode Kruis organiseert jaarlijks vakanties in 
Nederland; vakanties waarvan men onbezorgd kan 
genieten omdat men verzorgd wordt door tiental-
len vrijwilligers en verpleegkundigen.

Wie niet zelfstandig op vakantie kan of nog geen 
geschikte vakantiebestemming heeft kunnen vin-
den, kan terecht bij het Rode Kruis. Het Neder-
landse Rode Kruis beheert uitstekend geoutilleer-
de hotels, bungalows en een luxe vakantieschip. 
De vakantiehotels ‘De Valkenberg’geeft een bij-
zonder uitzicht over de IJssel. De bungalow ligt op 
een prachtige locatie in het bos in Someren. Het 
Laarhuus in Ommen ligt in het Overijssels Vecht-
dal. Daarnaast is in 1995 de nieuwe ‘J. Henry Du-
nant’ te water gelaten. Dit schip vaart door heel 
Nederland en biedt gasten een voortdurend wisse-
lend uitzicht. 

Voor deze vakanties is wel een eigen bijdrage no-
dig.
 

Wie interesse heeft in een dergelijke vakantie en 
meer informatie hierover wil, kan contact opnemen 
met de plaatselijke contactpersoon. Voor de ge-
meente Boxmeer:en St Anthonis Corry Claassen, 
tel.nr. 371714 of 0617119139. 

Stichting Vrijwillige Hulpdienst
Gemeente Boxmeer

vrijwillige
inzet
voor

anderen

Wat is de Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer?  
De SVH Boxmeer is een groep vrijwilligers die aan 
inwoners van Boxmeer hulp wil bieden waar dat 
nodig is en die door bestaande instanties of door 
familie of buren niet kan worden gegeven.
 
Wat kan de hulpdienst voor u doen?
De hulpdienst geeft vooral praktische en eenvou-
dige hulp die meestal van korte duur is. De hulp 
wordt gegeven door vrijwilligers die hiervoor geen 
vergoeding krijgen.
De hulp kan o.a. bestaan uit:   
* vervoer naar de dokter of ziekenhuis of andere 
bestemmingen.   
* incidenteel kleine klusjes  rond, in of aan ’t huis * 
begeleiding  met wandelen, met of zonder rolstoel 
, of fietsen   
* boodschappen doen, begeleiden met bood-
schappen doen, of boodschappen ophalen.

De hulpdienst is er voor jong en oud. Het kan 
voorkomen dat de hulpdienst geen hulp kan of 
mag geven, maar dan weet zij mogelijk de weg 
naar andere instanties.

Hoe kunt u hulp aanvragen?
De hulp kan aangevraagd worden voor elke inwo-
ner van de gemeente Boxmeer. Een aanvraag voor 
hulp dient minimaal een dag van te voren wor-
den gedaan. Hulpaanvraag kan elke werkdag tus-
sen 09.00 en 12.00 uur bij: Weijerstaete, Symfonie, 
Boxmeer  tel.  0485 – 846500. 
Dit meldpunt informeert de hulpdienst die vervol-
gens een vrijwilliger inschakelt.

Wat zijn de kosten?
De hulp is kosteloos.
De onkosten die gemaakt worden door de vrijwilli-
ger i.v.m. de hulpverlening, zoals autokosten, par-
keergeld of andere kosten worden in rekening ge-
bracht. De vrijwilliger zal een afschrift geven van 
de regeling die de SVH hiervoor als standaard 
heeft

Vrijwilligerswerk, een boeiende taak!
De hulpdienst krijgt veel aanvragen voor hulp. 
Daarom zoeken wij vrijwilligers, jong en oud, die 
bereid zijn zich af en toe in te zetten voor een of 
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zaterdag 11 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef U voor 10 januari op voor dit gezellige darts-
toernooi voor iedereen. Deelname aan The Gryp-
hus Open kost 5,00 euro en opgave is mogelijk via 
06.29261253 of info@gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis

meerdere vormen van de hulpverlening. Misschien 
is dit ook iets voor u!

Voor meer informatie kunt u bellen naar:
Secretariaat van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst 
Boxmeer, dhr. Th. Peters Tel. 0485-571071

Het VDB / LO wenst U een gezond en lokaal poli-
tiek, voorspoedig 2014!
Namens Lokale partij Vijf Dorpen Belang / Lijst 
Overloon

Overloon, 
Jeu Verstraaten, 
lijsttrekker 2014

Maashees, 
Johan Hermanussen, 
raadslid

Vierlingsbeek, 
Marc Oudenhoven, 
raadslid
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Gevonden huissleutel.

Op tweede kerstdag heb ik een huissleutel 
gevonden in de Luciastraat.

Als iemand  deze huissleutel mist, 
kun je contact opnemen met 

het volgende telefoonnummer: 06-29146361.

vrijdag 31 januari > cabaret > 
MAX VAN DEN BURG > SCHLE-
MIEL
In zijn tweede avondvullende show dendert Max 
van den Burg weer als een ongeleid projectiel 
over het podium en geeft hij ruim baan aan zijn in-
nerlijke ‘schlemiel’: de verliezer, de sukkel, de lo-
ser. Gewoon... omdat dat veel leuker is dan al die 
mensen die de beste, de snelste en de strakste 
willen zijn!

Met absurde verhalen, rake types, hilarische con-
ferences, mooie liedjes en nog veel meer leuks 
heeft de winnaar van de publieksprijs van Came-
retten 2008 maar één doel voor ogen: een theater-
feestje bouwen, samen met u!

Max van den Burg is ook bekend van een tv-pro-
gramma als Wat Als?, of als zanger Ronnie in New 
Kids Nitro, of gewoon van de NUON-reclames… 
hoe dan ook: een podiumbeest moet je in het the-
ater leren kennen. Explosief, muzikaal, theatraal, 
100% Max!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 
0478.631802/630508 of info@gryphus.nl > win 
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen 
en Facebook PLUS Verbeeten

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

OMA’S KRANTENBAK

In oude kranten vind je nog vaak leuke wetens-
waardigheden van vroeger. Lucy Kusters heeft 
tussen de spullen van haar moeder oude kran-
ten gevonden, en Globaal mag hieruit een selectie 
maken om te plaatsen in ons dorpsblad.
Voor de ouderen wellicht een “o ja-gedachte” en 
voor de jongeren een leuke manier om het nieuws 
van vroeger weer te herleven.

Boxmeers Weekblad 24-11-1956
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl 

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

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

Vraag naar de voorwaarden en de 
deelnemende merken.

Actie geldt van 13 t/m 25 januari 2014.

OP PVC VLOEREN & GORDIJNEN
Toe aan een nieuw interieur? Wij adviseren u graag bij het 

kiezen van de juiste producten. Kom snel naar de winkel 
en profiteer van 13 tot en met 25  januari 2014 van hoge 
kortingen op pvc vloeren en gordijnen.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.jo�ershof.nl 

Wie heeft een sleutel verloren 

no 602141m.s
 

Grotestr. 33 Vierlingsbeek

Meisje van 16 jaar zoekt een oppasplaats, 
het liefst in Vierlingsbeek.
 
U kunt kontakt met mij opnemen 
via 06-23741303.
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












	

	 ●	 Bed & Breakfast
	 ●	 Mini Camping
	 ●	 (kinder)feestjes
	 ●	 Dagarrangementen
	 ●	 Koffie terras
	 ●	 Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl   info@ezelgasterij.nl

Erkende bromfietsopleiding�
E achter B (aanhangwagen)�

Tel. 0478 - 571 876

Warme Bakker Degen

Reclame: 6 t/m 11 januari
	 ●	Appelvlaai € 7,15
	 ●	Vezelbrood € 2,25
	 ●	4 Mueslibollen + 1 gratis 
Reclame: 13 t/m 18 januari
	 ●	Abrikozenvlaai € 7,15
 ●	Witbrood € 1,80
 ●	Suikerbrood klein	€ 1,80

 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM 
CONCORDIA

    � Alle soorten feesten tot 1200 personen
    � Compleet verzorgde catering
    � Tapverhuur met toebehoren
    � Koffietafels
    � Vergaderingen
    � Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1                                             fax: 0478-631107
5821 BG  Vierlingsbeek       E-mail: jannillesen@hetnet.nl

www.concordia-vierlingsbeek.nl

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637
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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 Ermes
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

 
 

 

  

  













Fons Peltenburg
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl


