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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

13 januari 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 1       7 januari 2015

Keieschieters-ontbijt 2014

Dit jaar organiseert de APK het prinselijke ontbijt 
voor de 22e keer.

Daarom is het idee geopperd om alle Keieschieters 
in de gelegenheid te stellen om deel te gaan 
nemen aan dit Prinselijke ontbijt.

Nadat we jarenlang zeer gastvrij ontvangen zijn bij 
“De Wildeman” hebben we nu moeten besluiten 
om uit te wijken naar een andere locatie. De keuze 
is hierbij gevallen op zalencentrum Concordia 
zodat we ook ruim voldoende ruimte hebben om 
alle Keieschieters gastvrij te ontvangen. Evenals 
voorheen Kees staat ook Jan volledig open voor 
alle ideeën die bij de Auw Prinsen hierover leven.

Om een juiste planning te kunnen maken moeten 
we natuurlijk wel van te voren weten met hoeveel 
mensen we aan zullen schuiven.

Dus moeten er kaartjes gekocht worden en dat 
kan vanaf zondag 11 januari 11.11 uur. Wees er 
snel bij want vol is vol. U kunt de kaarten online 

bestellen via www.bibliobeek.nl .

Het ontbijt zal starten om 10.11 uur. 
Ontvangst vanaf 9.41 uur.

Het Prinselijke ontbijt bestaat natuurlijk uit vers 
gebakken eieren met vers gebakken spek, roerei 
in enkele varianten, gekookt ei, diverse soorten 
vleeswaren en kaas. Vers gebakken harde 
broodjes, zachte broodjes en gezonde sneetjes 
brood. Een tomaatje, komkommertje. Zoet beleg. 
Voor de kinderen een Danoontje of zo. Koffie, 
thee, melk, chocolade melk en jus d’orange, etc. 
etc.

Prijs per Keieschieter (PPK) vanaf 14 jaar €11.11. 
Kinderen onder de 88 cm gratis. Daarboven tot 
14 jaar €5.55.

Tijdens het Prinselijke ontbijt, waarvoor Prins Rick 
u van harte uitnodigt zullen de Auw Prinsen onze 
nieuwe heerser van tips voorzien om de dagen 
goed door te komen en zullen nog enkele ander 
verrassingen op de planken verschijnen. 

Aansluitend aan het 
ontbijt zal de mogelijk-
heid zijn om even een 
glaasje te drinken 
(eigen rekening) en 
0zal de Boerenbruiloft 
van start gaan.

Commissie 
Keieschieters-ontbijt 
van de APK.

Voor vragen 
kunt u bellen met 
06-54661197.
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Van de redactie:

●  Sneeuwpret in de Kerstvakantie, prima 
tóch!! 

● Ook in 2015 staan wij voor U klaar, net als 
onze bezorgers die voor U en ons door weer 
en wind elke 2 weken hun Globaals bezor-
gen.....

● Fijn dat Globaal zo goed gelezen wordt en 
dat Globaal op die manier ook bijdraagt aan 
de leefbaarheid van Vierlingsbeek en Groe-
ningen!

AGENDA:
Wekelijks  Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen               
 carnavalskrant “wat de gek ervoor             
 geeft”
10 jan Gryphus: Dartstoernooi:                     
 THE GRYPHUS OPEN;                    
 aanvang: 19:00 uur
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop   
 zittingsavonden
16 jan Gryphus: cabaret: Ellen Dikker –              
 Groene Vingers (try-out)
 zaal open: 20:30 uur; aanvang: 21:00 uur
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
22 jan KBO: Snertwandeling plus kaarten in  
 Joffershof; aanvang: 14:00 uur
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
31 jan Ophalen oud papier:                       
 Herleving, tel. 06-48236890
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien! 
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
3 feb Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering             
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
13 feb KBO: Carnavalsmiddag in Joffershof;   
 aanvang: 14:00 uur
13 feb Concordia: Hitteavond; thema: HIT MIX
 GLITTER & GLAMOUR
 Dresscode Glitter & Glamour;            
zaal open: 20:30 uur; Entree vrij
15-17 feb CARNAVAL
27 feb Gryphus: cabaret: Marco Roelofs              
 > Ramkoers: zaal open: 20:30 uur

28 feb Ophalen oud papier:                       
 Volharding, tel. 06-51823265
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
3 mrt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering             
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 mrt KBO: Bedevaart Smakt
13 mrt KBO: Jaarvergadering in Joffershof;   
 aanvang: 14:00 uur
15 mrt Dansgarde De Bekse Klinkertjes:              
 Toernooi in Overloon
20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen >              
 Pareidolia: zaal open: 20:30 uur
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in              
 Concordia
28 mrt Ophalen oud papier:                       
 ZEV, tel. 06-54661196
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
30 mrt
t/m 4 apr Collecte Samen Sterk voor goede              
 doelen
Voorjaar Symphonica in Sporto: Valbreken 
 Jong&Oud i.s.m. Basisschool   
 Laurentiushof, Judovereniging Randori  
 en KBO
2 apr KBO: Lente Natuurwandeling
4 apr Concordia: Live optreden van    
 THE ODDS; MUZIEK VAN DE JAREN   
 60 tot nu
 Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
7 apr Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering             
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
12 apr Eerste Communie in kerk Vierlingsbeek; 
 aanvang 11:00 uur
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse    
 bloemenactie
25 apr Ophalen oud papier:                       
 Gilde, tel. 06-43246914
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking                  
 vanaf Koningskerkje
13 mei KBO: Busdagtocht
14 mei Symphonica in Sporto:  
 Voetbal&Schiettoernooi i.s.m. RKVV  
 Volharding en Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor               
 Soccer & Volleybal tournament
 i.s.m. Volleybalvereniging MVC’64 en  
 Zaalvoetbalvereniging Concordia
30 mei Ophalen oud papier:                       
 Herleving, tel. 06-48236890
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
3–7 juni KBO: Reis naar Sigmaringen
4 juni KBO: Fietsdag
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
 2015
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
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27 juni Ophalen oud papier:                       
 Volharding, tel. 06-51823265
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
25 juli Ophalen oud papier:                       
 ZEV, tel. 06-54661196
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof;   
 aanvang: 14:00 uur
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier:                       
 Gilde, tel. 06-43246914
 Oud ijzer te laden?                        
 Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse   
 Bruggeloop

4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
 grens”
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;  
 aanvang: 14:00 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof;   
 aanvang: 14:00 uur
29 okt KBO: Excursie
19 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; aanvang:  
 14:00 uur
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia

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

Vieringen 
en 
intenties 

januari - 
februari

10 januari: 
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering.

17 januari: 
Kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: eucharistieviering
Toediening sacrament van het vormsel door Mgr. 
Mutsaerts.

18 januari: 
Kapel Groeningen: 10.30 uur: eucharistievie-
ring: H. Anthonius m.m.v. St.-Anthonius- en 
St.Nicolaasgilde 
Intenties: Wies Stoffelen – Smits

20 januari: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

24 januari: 
Kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: eucharistieviering

1 februari: 
Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
Intenties: Thea Pijls – Jacobs 

Let op: De vieringen van 17, 18 en 24 januari 
zijn veranderd ten opzichte van het normale 
schema!!

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 een intentie zijn € 10,-

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

Voor het medeleven en de belangstelling die 
wij hebben mogen ontvangen na het overlijden 
van onze moeder en oma willen wij u allen zeer 
hartelijk danken.
  
De deelname aan  zowel de avondwake als de 
uitvaartmis was boven onze verwachting en 
heeft ons zeer goed gedaan.  
Ook de persoonlijke condoleances in velerlei 
vormen hebben weliswaar het verdriet niet 
weggenomen maar gaven ons wel zeer veel 
steun in de verwerking hiervan. 
Onze Vader en Moeder  hebben met veel 
plezier ruim 60 jaar in Vierlingsbeek gewoond, 
een warme en hechte gemeenschap waarin 
het persoonlijk contact nog steeds ruimschoots 
aanwezig is.

Omdat onze moeder veel plezier heeft 
beleefd aan de uitstapjes en feestjes van de  
Zonnebloemvereniging was haar wens om de 
giften, die gebruikelijk zijn bij een uitvaartmis, 
voor deze vereniging te bestemmen, de giften 
zijn inmiddels overhandigd.
 
Voor de zeer fijne verzorging van de avondwake 
en de uitvaartmis willen wij alle betrokkenen 
nogmaals hartelijk danken.
 
Namens
de Kinderen en kleinkinderen van 
Toos Smits -Schaminee 



4

Sinterklaas 
in Vierlingsbeek

Met de commissie kunnen we terugkijken op een 
goede sinterklaastijd. De samenwerking met DES 
voor Symfonica in Sportivo is super verlopen, 
”Pietensport DES leuk” was leuk en het was erg 
druk in de gymzaal. Ondanks het slechte weer 
ging toch bijna iedereen mee om de Sint op te 
halen bij de Maas. Sint was daar erg blij mee en 
het feest daarna bij Concordia en ’s middags in de 
Zandpoort was erg gezellig.

Op 4 december is Sinterklaas de hele dag op 
school geweest. Hij, de Pieten en de kinderen 
hebben daar ook weer van genoten.

Bij deze willen we iedereen bedanken die ervoor 
gezorgd hebben dat de Sinterklaastijd goed is 
verlopen en willen we iedereen een geweldig 2015 
wensen!.

Groeten van de Sinterklaascommissie

Algemene Politie Verordening 
(APV) gemeente t.a.v. honden.
Resultaten VIHDEQ meting 2014.

Algemene Politie Verordening t.a.v. honden.
Binnen de dorpsraad zijn een aantal keren vragen 
gesteld wat de relatie is tussen de aangepaste 
APV en de borden die wij als dorp hanteren in 
het kader van het uitgevoerde dorpsraad project 
“Honden en hun baasjes” in 2000.
De APV (artikel 2.57 en 2.58) is duidelijk. Overal 
in de bebouwde kom dient de hondenpoep 
opgeruimd te worden (ook bij de honden-uitlaat-
plaats).Tevens moet de hond aangelijnd zijn met 
uitzondering van wanneer de hond zich op de 
honden-uitlaatplaats bevindt. 
Vierlingsbeek heeft 1 officiële honden-uitlaat-
plaats en deze ligt in het verlengde van de Udo 
de Boyestraat. Een honden-uitlaatplaats wordt 
aangeduid met een “blauw bord met witte hond”. 

Omdat wij als dorpsraad aan dit bord destijds een 
andere invulling hadden gegeven dan in de huidige 
APV beschreven is, hebben we contact gezocht 
met de gemeente Boxmeer. 
Naar aanleiding van dit gesprek en om verwar-
ring bij de hondenbezitters te voorkomen zullen 
we de “blauwe borden met witte hond” alleen 
gebruiken bij een officiële honden-uitlaatplaats. 
Alle andere “blauwe borden met witte hond” zullen 
we verwijderen.

De “rood/witte borden met zwarte hond”, die bij de 
kinderspeelvelden staan, zullen we laten staan als 
een extra signaal dat dit gebied niet voor honden 
bestemd is. 

Meer informatie over de APV artikelen 2.57 en 
2.58 kun je vinden op http://decentrale.regel-
geving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/
Boxmeer/306961/306961_1.html 
Naast de hierboven beschreven borden hebben wij 
als dorpsraad nog een derde bord. 

Sinds de oprichting van de dorpsraad 
Vierlingsbeek wil de werkgroep ‘honden en 
hun baasjes’ proberen om met de inwoners te 
voorkomen dat er hondenpoep op speelvelden 
terecht komt. Aan deze oproep wordt door de 
hondenbezitters prima gehoor gegeven.

Ook zijn er vele hondenbezitters, die er voor 
zorgen dat er geen hondenpoep terecht komt 
op plaatsen waar gewandeld en/of gerecreëerd 
wordt. Denk aan plekken zoals het grasveld in ons 
Koningsparkje, bij het dierenpark, wandelpaden, 
trottoirs, etc. 
Dat vele hondenbezitters hiermee rekening 
houden is een compliment waard en wordt zeer 
gewaardeerd!

Helaas moeten wij toch jaarlijks constateren dat 
er op wisselende specifieke plekken in ons dorp 
klachten bij de dorpsraad binnen komen t.a.v. 
overlast van hondenpoep. Tezamen met de 
betrokken buurtgenoten willen we in die buurten 
een baas-en-hond-vriendelijke actie houden om 
extra aandacht hiervoor te vragen met als doel 
dat hierna de situatie verbetert. Om dit gebied aan 
te geven, hebben we een speciaal (derde) bord 
dat we dan tijdelijk in de betreffende buurt willen 
gebruiken. 

Dit derde “roulatie” bord ziet er als volgt uit: 
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Overlast hondenpoep blijft op het gemiddelde 
niveau.
Bij de meting van de VIerlingsbeekse-Honden-
Drollen-Equivalent (VIHDEQ) 2014 is gebleken 
dat we op het gemiddelde niveau zitten van 
de afgelopen jaren. Dit is een pluim voor alle 

hondenbezitters die hieraan meewerken. Ook 
hebben we moeten constateren dat er in ons dorp 
hierin wel verschillen zijn. Een volgend project om 
hier aandacht voor te vragen staat daarom alweer 
in de stijgers (straatje Burggraaf - de Bunder), 
maar daar komen we nog op terug..

JANUARI ACTIE FITNESSCEN-
TRUM VAN DONGEN; 1 MAAND 
GRATIS SPORTEN.

Goede voornemens? Dit is uw kans; wij helpen u 
graag bij het behalen van uw doelstellingen!
 
Aangezien we laagdrempeligheid en toeganke-
lijkheid erg belangrijk vinden hebben we besloten 
om inflatie en toegenomen kosten niet door te 
berekenen in onze abonnementen en knipkaarten. 
De tarieven blijven voor het jaar 2015 ongewijzigd!

Hier bovenop willen we sporten zoveel mogelijk 
stimuleren door onze januari actie:
- géén inschrijfgeld!
- de eerste maand gratis sporten bij het afslui-
ten van een jaarabonnement!

Natuurlijk kunt u als bestaand lid ook gebruik 

maken van deze actie. Vraag naar de 
mogelijkheden.

Voordelen van sporten bij Fitnesscentrum van 
Dongen:
- géén brandstofkosten en weinig "reistijd" (afstand 
is de grootst bekende beperkende factor om 
fitness vol te houden).
- expertise van een sportfysiotherapeut.
- laagdrempeligheid en een persoonlijke 
benadering.
- 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 maken met mij maken bij 
fysiotherapie van Dongen (tel 0478-631830). 

Namens fysiotherapie en fitnesscentrum van 
Dongen wens ik u een bijzonder gezond en 
sportief 2015!

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen
Fysiotherapie en Fitnesscentrum van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!”



6

Herberg Thijssen presenteert BZB!

De alom bekende BZB, voorheen Band Zonder 
Banaan, gaat starten met haar Unplugged 2015 
Tour bij niemand minder dan Herberg Thijssen op 10 
januari 2015. Herberg Thijssen in Vierlingsbeek zal 
de allereerste horecagelegenheid zijn als onderdeel 
van de tour. De tour gaat deze keer voor de eerste 
keer werken met een voorprogramma, welke bestaat 
uit de band The Wetnecks!. De zaal gaat om 20.00 
uur open voor publiek.

De afgelopen weken en de aankomende weken 
naar het optreden toe is de band BZB druk bezig 
met het repeteren in hun eigen oefenhok. 

Over BZB
De BZB (voorheen Band Zonder Banaan) is een 
Nederlandse band uit Volkel, opgericht in 1992. De 
band is begonnen als schoolband en komt voort 
uit de metalband Zymosis. Dit is nog steeds terug 
te horen in de muziek die de band speelt, namelijk 
stevige rock met komische Nederlandstalige teksten. 
De laatste jaren zijn de metal-invloeden echter 
afgenomen en laat de band zich meer inspireren 
door de Ierse folk. BZB speelde al op Lowlands, 
Pinkpop, Paaspop Parkpop, Zwarte Cross, het 
Bevrijdingsfestival te Wageningen (2006, 2007 
en 2014), Sweelpop en het scouting evenement 
Scout-In. In oktober 2008 vierde de band haar 15 
jarig jubileum door middel van een nieuw festival, 
Festyland, in Volkel. Dit is inmiddels een jaarlijks 
terugkerend festival geworden.
Start Unplugged Tour bij Herberg Thijssen
Nu, 20 jaar na oprichting, weet BZB nog steeds hun 

reputatie als ware feestband waar te maken. Op het 
nieuwste album, genaamd 7, combineert de band 
frisse folk elementen met hun hardrock en hun metal 
roots, wat wederom garant staat voor een groot 
feest. Dit alles gaan zij laten zien tijdens de start van 
de tour bij Herberg Thijssen. 

Kaarten zijn te bestellen via de site www.herberg-
thijssen.nl onder de button reserveren. Gezien het 
karakter van het optreden zijn er maar een beperkt 
aantal kaarten verkrijgbaar.
Kaarten voor dit geweldige optreden van BZB 
kosten in de voorverkoop € 12,50. De zaal gaat om 
20.00uur open voor publiek.

Hallo beste mensen uit Vierlings-
beek en Groeningen, 
  
Bijna is het zover en dan staan de zit-
tingsavonden weer voor de deur.
De artiesten zijn al vanaf de zomervakantie bezig 
met het bedenken en repeteren van hun optredens. 
Wat we gehoord hebben worden het wederom 
weer fantastische optreden. 
Ook dit jaar zijn  het alleen maar artiesten van 
eigen bodem! 
Hier mogen we trots op zijn. 
  
Het beloofd een mooie avond te zijn met toneel 
zang en muziek. 
De kaartverkoop is op: 
woensdag 14 januari 
De zittingsavonden zijn op:  
vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 
  
Hopelijk mogen we jullie begroeten. 
  
Groetjes ZAC 
Zittingsavondcommissie "De Keieschieters " 
Maria , Stephan, Bas, Christa 
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Vierlingsbeek/Groeningen

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN AANGE-
PAST NIVEAU
Omdat de Merlet vanaf 1 januari gesloten is, gaat 
de beweeggroep voor minder mobiele senioren 
verder in gemeenschapshuis Joffershof. Deze 
beweeggroep is specifiek bedoeld voor deelne-
mers, die willen gymmen, maar dan aangepast aan 
hun niveau. 

Naar behoefte kan men met een gedeelte of de 
hele les op de stoel meedoen.
U bent vanaf 10.30 uur welkom voor een kop 
koffie. Om 11.00 uur begint de gym.

Lijkt het u wel wat, kom dan op 8 januari naar 
het Joffershof en doe gratis mee aan een 
proefles. Heeft u  nog vragen of wilt u zich 
aanmelden, neem dan contact  op met Wilma Van 
Boekel, telefoon 0478-631839

SAMEN ETEN    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 14 januari om 17.00 uur 
bij restaurant Herberg Thijssen in Vierlingsbeek. 

SNERTWANDELING
Donderdag 22 januari wordt de snertwandeling 
gehouden. De wandeling duurt zo’n 
1 tot 1 ½ uur, daarna wordt u een heerlijke snert 
aangeboden, die net als vorig jaar bereid wordt 
door Jeanne Vervoort. De start is om 14.00 uur bij 
het Joffershof. Voor degene die niet mee kunnen 
wandelen, is er de mogelijkheid om vanaf 14.00 
uur in het Joffershof een kaartje te leggen of te 
sjoelen. Daarna kunnen we dan gezamenlijk 
genieten van de snert. 

Deelname is gratis. Aanmelden is noodza-
kelijk en kan tot 10 januari bij Maria Leijssen, 
Laurentiusstraat 43. 

KIENEN
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag
9 en 23 januari      Aanvang:  14.00 

DE VASTE ACTIVITEITEN VAN DE KBO ZIJN
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in het 
Joffershof Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in het 
Joffershof Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 

van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur            
 Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur in het 
Joffershof                 Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 14.00 - 16.00 
uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen van 
9.15 - 10.15 uur en van 10.30 – 11.30 uur  in het 
Joffershof                    Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
14.00 uur                        Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof Info 632028

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 
vereniging! www.mvc64.nl

Uitslag Loterij MVC’64 20 december 2014,

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 2016 zijn 
afgehaald.)
TEVENS WENSEN WIJ U ALLEN EEN GOED 
2015.

Loterij 20 december 2014

      Lotnummer

1 Prijs Kleuren TV (LCD) 1969

2 Prijs Bonnen Bolle Buik t.w.v. 
€40,00

3137

3 Prijs Wokset 6 persoons 3525

4 Prijs Voetenbad 0359

5 Prijs Popcornmaker 3742

6 Prijs Cupcakemaker 1656

7 Prijs Etagère (gourmet) 0870

8 Prijs Eierkoker 4211

9 Prijs Sleutelkastje 0452

10 Prijs Weerstation 3505
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Carnavalsvereniging “de Keieschieters” Vierlingsbeek – Groeningen

www.dekeieschieters.nl

Carnavalsvereniging “de Keieschieters” 
Vierlingsbeek – Groeningen

www.dekeieschieters.nl

    

JEUGDPRONKZITTING 2015

Het carnavals seizoen is begonnen. Er is weer een nieuwe jeugd- raad en met Prinses Steffi
hebben we dit jaar als thema: 

"As de sterre stroale"
 Zondag 1 februari 2015 mogen jullie als jeugdige artiesten weer voor een onvergetelijke, 

 spectaculaire Jeugd pronkzitting in zaal van “Concordia” gaan zorgen. Heel veel ouders, opa´s, 
 oma´s, andere familie en bekenden zullen weer versteld staan van jullie optredens. 

Overleg met je vrienden, vriendinnen, klasgenotenen DOE MEE. Geef je op! 

 Je mag natuurlijk ook Solo of meerdere keren optreden. Begin snel te bedenken wat je gaat doen 
 (toneel,dans, playback, komiek, buutreedner, of iets anders). Start daarna op tijd met goed oefenen en het 

maken van een decor.

De winnaars van de jeugd pronkzitting krijgen de wisselbeker en mogen optreden op de 
“grote carnavalszitting”.

Jongens en meisjes vanaf groep 3 tot en met de brugklas kunnen zich
Tot 20 januari 2015 opgeven bij:

Luciastraat 21 V.Beek
Achter de heuf 1 V.Beek

Heb je vragen mail ons even: jeugd@dekeieschieters.nl
Je krijgt ruim op tijd bericht van ons wat je verder allemaal moet weten.

Na inlevering van de opgave krijgt u binnen 3dagen bevestiging bericht via de mail.

" As de sterre stroale"

Artiestennaam(Groep):  ___________________________________________________________________

 eigen buutmars mogelijk

Naam Deelnemer(s):  _______________________________________________________(evt. achterzijde)

Contactpersoon:  _____________________________  Tel:  ______________________________________

Adres:  _____________________________________  welke groep zit je?:  __________________________

Wie / Wat ga je doen:  ____________________________________________________________________

Welk nummer:  _________________________________________________________________________

Mailadres:  _____________________________________________________________________________

Duidelijk schrijven en in blokletters (denk aan hoofdletters)

✁
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Duurzaam gekoelde bezorgbus 
voor PLUS Verbeeten

Net voor de Kerst heeft PLUS Verbeeten een 
nieuwe bezorgbus in gebruik genomen. Auto-
bedrijf Kusters in Vierlingsbeek levert 
deze Peugeot bus die de boodschappen op 
zonne-energie koelt. 

PLUS Verbeeten bezorgt al bijna 150 jaar 
boodschappen aan huis. Vroeger werden de bood-
schappen de ene week opgeschreven en de 
daarop volgende week ‘uitgebracht’. Tegenwoordig 
wordt er steeds meer via internet besteld. Via 
www.plusverbeeten.nl kunnen klanten al sinds 
1997 online boodschappen bij PLUS Verbeeten 
doen. Deze service is dus al jaren een vanzelfspre-
kendheid voor de Vierlingsbeekse grutter. 

Na jaren trouwe dienst vervangt PLUS Verbeeten 
haar bezorgbus. Op advies van Berni Kusters 
(van Autobedrijf Kusters) heeft PLUS Verbeeten 
gekozen voor een Peugeot Boxer met zonne-
panelen op het dak. Deze panelen zorgen ervoor 
dat de lading gekoeld wordt op zonne-energie. Dit 
betekent een besparing op brandstof en is dus 
beter voor het milieu. 

Koen Verstegen van PLUS Verbeeten: 
“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
voor ons geen mode-woord of trend, als het even 
kan dan kopen wij bij voorkeur lokaal in. Vandaar 
dat wij deze duurzame bezorgbus ook bij een 
Vierlingsbeeks bedrijf gekocht hebben. Wij werken 
voor onze bedrijfauto’s bovendien al jaren, naar 
alle tevredenheid, samen met Autobedrijf Kusters. 
Twee jaar terug hebben wij als directie van PLUS 
Verbeeten ook al elektrisch aangedreven Opel 
Ampera’s aangeschaft, met de aanschaf van deze 

bus zetten wij een volgende stap in de verduurza-
ming van ons wagenpark.” 

Wethouder van de Gemeente Boxmeer Jeu 
Verstraaten heeft onder meer natuur en milieu in 
zijn portefeuille. “Wij juichen als gemeente alle 
vormen van duurzaamheid van harte toe. PLUS 
Verbeeten investeert, net als Gemeente Boxmeer, 
in de verduurzaming van haar bedrijfauto’s. Als die 
auto’s daarbij ook nog lokaal betrokken worden bij 
een plaatselijk autobedrijf, is dat helemaal goed!” 

Op de foto: v.l.n.r. Koen Verstegen (PLUS Ver-
beeten), Jeu Verstraaten (wethouder Gemeente 
Boxmeer),  
Theo Smits (bezorger van PLUS Verbeeten), Berni 
Kusters (Autobedrijf Kusters).

Snelheid Overloonseweg

Los van alle discussie, rechtszaken, etc. heb ik 
bij de gemeente (opnieuw) aangekaart, dat de 
weg niet oogt als een 50 km weg, als herinnering, 
om een 50 km bord te mogen plaatsen, richting 
Overloon.

Op dit moment staan er waarschuwingsborden 
dat er regelmatig snelheidscontroles worden 
gehouden. Voor iemand die weet dat er 50 km 
mag worden gereden, kan dit inderdaad een herin-
nering zijn. Voor iemand die vreemd daar rijdt, zegt 
dit bord niets want men weet niet, op welke max. 
snelheid wordt gecontroleerd.

Verheugd ben ik met het antwoord en toezeg-
ging van de Gemeente dat ze, tussen de twee 
bochten vanaf het spoor, richting Overloon, 
50km markering op de rijbaan gaan aanbrengen. 
Bestuurder wordt er dan op attent gemaakt, dat hij/
zij nog steeds binnen de bebouwde kom rijdt.

Sjaak Verstegen

Vitrinekast dorpsraad.

Nu het digitale tijdperk volop zijn intrede heeft 
gedaan is de noodzaak om mededelingen van 
de dorpsraad kenbaar te maken middels het be-
kende  mededelingenbord in de vitrinekast aan 
de gevel van de Plus verdwenen. Jarenlang 
werden deze actueel gehouden door Geertjan 
van Groenland. Daarvoor is nu de website in de 
plaats gekomen: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl  

Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestemming 
voor de kast. Misschien dat een vereniging of 
buurt interesse heeft. 
Laat maar weten.
email: frans.spiekman@ziggo.nl       
of tel: 631826
 
Namens de Dorpsraad,  
Rein Verhoeven.
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Woensdag 21 januari

Jaarvergadering

Wij nodigen alle leden uit om naar de 
Jaarvergadering te komen.
Er wordt deze avond niet alleen vergaderd.
Na het officiële gedeelte zal Mandolinevereniging 
“Rosa Musica” een optreden verzorgen

Locatie : Concordia
Aanvang : 19.30 uur 

Zondag 14 december organiseerden we weer 
onze jaarlijkse Kerstmarkt. Het was een gezellige, 
druk bezochte dag met een gevarieerd aanbod 
van plaatselijke en ook buitendorpse verkopers. 
Tussendoor verzorgde het koor Caminis uit 
Beugen een optreden. Onze vereniging zelf 
verkocht zoals elk jaar vers gebakken wafels. 
Onze volksdansgroep ´Vigro´ trad op en op diverse 
plekjes konden we luisteren naar plaatselijke 
muzikale talentjes. Zoals elk jaar verzorgden we 
als VOVG weer de verrassingsenveloppen met 
“Altijd prijs”. 

´s Middags was er ook nog een mooi optreden van 
Harmonie de Herleving. Al met al kunnen we als 
vereniging spreken van een geslaagde Kerstmarkt.

Woensdag 17 december vierden we ’s avonds 
Kerst met onze leden. Traditioneel werd de kerst-
viering georganiseerd door eigen leden. De 
opkomst was groot en we genoten bij Concordia 
van een heerlijk kerstdiner en luisterden tussen-
door naar verschillende liedjes, gezongen door 
Shirley Volleberg. Mieke Hermers vertelde geheel 
in stijl over ´Ons moe urre schort´ en Christien 
Jans las het verhaal ´Kerstfeest´ voor. Zoals elk 
jaar kozen we weer een goed doel voor onze kerst-
viering en dit doel was dit jaar ´de Zonnebloem´. 
Riet Evers informeerde ons over allerlei activi-
teiten van de Zonnebloem. Aan het einde van deze 
lange avond kon men een vrijwillige bijdrage in het 
spaarpotje van de Zonnebloem doen. Daarnaast 
hadden de dames van de organisatie voor 
iedereen nog een kleine attentie met kerstwens! 
Dames van de organisatie hartelijk bedankt!

Bij deze wensen wij iedereen een gelukkig en 
gezond 2015!

Bestuur VOVG

De Zonnebloem 
Vierlingsbeek Groeningen

Wenst alle mensen in 
Vierlingsbeek en Groeningen

een goed en 
vooral gezond 2015 toe.

Wij hopen in dit nieuwe jaar 
veel van onze gasten 

te mogen begroeten bij 
een van onze activiteiten.
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Op Woensdag 21 januari 2015 organiseert Groei 
& Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een 
dialezing over “Langere bloei in de tuin.” 
Spreker is de Hr. Marcel Batist
Deze wordt gehouden in: Café/Zaal “’t Wapen van 
Beers”, Grotestraat 2 in Beers. 
Tel. 0485-312226
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-
leden € 3,50

Verbaast het u ook, dat ná juli het fraaie van de 
meeste tuinen eraf raakt? De weelderige bloei 
van de vaste plantenborders is duidelijk over 
het hoogtepunt heen. Toch kan het bloeiseizoen 
gemakkelijk opgerekt worden tot laat in september 
en zelfs nog tot aan de eerste nachtvorst toe. 

Dit bereikt u ondermeer door bv kuipplanten of 
zomerbollen/knollen in de borders te planten. Een 
andere optie zijn de eenjarige.

Dat lukt prima met het “gewone” perkgoed, maar 
meer in het bijzonder met eenjarige die buiten 
het massaproduct vallen. Veel van deze planten 
zijn vrijwel niet te koop. Zaad is doorgaans beter 
verkrijgbaar, vaak bij speciaalzaken of via uitwisse-
ling op internet. Een groeiend aantal “zelfzaaiers” 
houdt zich hiermee bezig en zij proberen op deze 
wijze iets aparts van hun tuin te maken. Marcel 
Batist is zo iemand en hij komt deze avond laten 
zien welke mogelijkheden er zijn om uw tuin in een 
kleurrijk naseizoen om te toveren. 

Hij laat - met een digitale show - een greep zien uit 
deze minder bekende plantengroepen. Denk dan 
bv aan Lab lab purureus, Asclepias curassavica, 
Hibiscus trionum, Salvia involucrata of Mirabilis 
jalapa. De serie wordt afgewisseld met eenjarige 
inheemse planten, klimmers, bruikbare kuip-
planten, knollen, bollen, baskets en plantenbakken. 
Ook een aantal tips voor vaste planten komen nog 
aanbod.

Voor aanvang van de lezing liggen A4-tjes klaar 
met een overzicht van de gepresenteerde bloemen 
en planten. Het kan helpen bij het maken van een 
keuze voor uw eigen tuin. 

We heten u van harte welkom op deze avond.

Lezing: Langere bloei in de tuin 
December.

Het Hobbycentrum Boxmeer gaat 
haar activiteiten uitbreiden

Sieraden maken
Vanaf januari 2015 biedt het Hobbycentrum 
Boxmeer de gelegenheid tot het uitoefenen van 
een nieuwe hobby. We starten met "sieraden 
maken" eventueel in combinatie met het 
aanbrengen van een halfedelsteenversiering. Ook 
bestaat er de gelegenheid om door middel van 
"blikknippen" een sieraad te maken. Een aantal 
deskundige vrijwilligers kan u hier bij op weg 
helpen; ze zullen u met raad en daad bijstaan.
Voorlopig zullen de vrijwilligers hiervoor op dins-
dagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur aanwezig 
zijn.

Inloopspreekuur computergebruik
Vanaf dinsdag 27 januari en vervolgens elke 
laatste dinsdag van de maand kunt u ook in het 
hobbycentrum terecht tijdens een inloopspreekuur 
voor ouderen met vragen op computergebied. Hier 
kunt u terecht voor (software)problemen van uw 
computer/laptop/iPad/Android tablet. Deskundige 
vrijwilligers zullen dan proberen uw vragen te 
beantwoorden of uw problemen op te lossen. Hebt 
u na het volgen van een computercursus toch nog 
een aantal vragen; ook dan kunt u terecht bij onze 
vrijwilligers.

Aan de inloop zijn geen kosten verbonden en is 
vrijblijvend te bezoeken; er hoeft geen afspraak 
gemaakt te worden.

Reparatie van 
Vanaf 31 januari en vervolgens elke laatste 
zaterdag van de maand kunt u in het hobbycen-
trum ook terecht voor hulp bij kleine reparaties van 
uw huishoudelijke spullen, meubels, fiets e.d. 
Het draait hier om (samen) repareren. In het 
hobbycentrum is gereedschap en materiaal 
aanwezig om kleine reparaties uit te voeren. 

U neemt van huis kapotte spullen mee en een 
deskundige vrijwilliger zal trachten samen u de 
spullen te repareren. Deze hulp is in principe 
gratis; u betaald slechts voor eventuele vervan-
gende onderdelen en een vrijwillige bijdrage.

Vragen
Voor vragen over bovenstaande zaken kunt u 
tijdens openingstijden contact opnemen met het 
hobbycentrum via telefoonnummer 0485-785472. 
Zie voor meer informatie onze website www.
hobbycentrum.nl

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.
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Spreekuur kinderneurologie 
Maasziekenhuis

Een van de gespecialiseerde spreekuren op de 
kinderpoli van Maasziekenhuis Pantein is sinds 
kort het spreekuur kinderneurologie. Op dit 
spreekuur worden onder andere kinderen gezien 
met een vertraagde ontwikkeling, verdenking van 
epilepsie, hoofdpijn of een spierziekte waarbij de 
kinderarts aanvullende vragen aan de kinderneu-
roloog heeft. De kinderen worden samen gezien 
door een kinderneuroloog van het Radboudumc en 
een kinderarts van het Maasziekenhuis. Kinderen 
kunnen zo in hun vertrouwde ziekenhuis academi-
sche kinderneurologische zorg krijgen. Verwijzing 
naar dit spreekuur loopt via de kinderartsen van 
het Maasziekenhuis.

Aankondiging: Raaymepper 
badmintontoernooi

Het is zover, het Raaymepper Badmintontoernooi 
komt er aan. Vanaf dit jaar zal de badmin-
tonvereniging De Raaymeppers een jaarlijks 
badmintontoernooi voor de regio Boxmeer en 
Venray houden op de laatste zondag van de 
maand januari. We hebben verschillende vereni-
gingen en spelers gepolst en we verwachten dat 
het een groot succes wordt. Wees dus op tijd met 
het inschrijven van je team voor deelname aan het 
toernooi! 
 
Na de feestdagen en de opstart van het nieuwe 
jaar, is het tijd om je sportief te bewegen. Doe 
daarom mee aan het toernooi op zondag 25 
januari 2015. Het toernooi is geschikt voor 
iedereen; van recreant tot ervaren speler en van 
junior vanaf 16 jaar tot senior. Je kunt bijvoorbeeld 
met een vriendengroep deelnemen, maar schrijf 
je in per koppel. Let wel: alleen gemengde teams 
worden toegelaten, wat inhoudt dat een team moet 
bestaan uit één dame en één heer. 
 
Ons toernooi is recreatief, competitief, maar vooral 
sportief. We geven recreatieve spelers de kans 
deze dag sportief te badmintonnen. Ze kunnen 
daarbij allerlei speladviezen en tips krijgen. De 
spelers die normaal gesproken in clubverband 
spelen, of hebben gespeeld, worden naar niveau 
ingedeeld en strijden de hele dag tegen elkaar. 
Voor spelers uit de dorpencompetitie betekent dit, 
dat men kan aanmelden tot en met poule C, om in 
ieder geval ruimte te maken voor de recreatieve 
speler. Dit allemaal onder voorbehoud van het 
aantal teams dat zich aanmeldt. 

De wedstrijden beginnen om 10.30 uur tot 16.00 
uur in Sporthal De Raayhal te Overloon. Naast de 
spelers zijn uiteraard ook de toeschouwers van 
harte welkom. Zij kunnen alle wedstrijden vanaf de 
tribune of vanuit de kantine aanschouwen. Voor de 
enthousiaste toeschouwers is er gratis popcorn.  
 
Inschrijven voor deelname kan tot uiterlijk 11 
januari 2015 Het inschrijfgeld bedraagt €5,- per 
persoon. Schrijf je in per team. Wie het eerst komt 
wie het eerst maalt. Het inschrijfformulier en meer 
informatie vind je op de website van de badminton-
vereniging De Raaymeppers www.raaymeppers.nl
 
Wees op tijd met je inschrijving voor jouw team. 
Tot ziens op zondag 25 januari 2015!

Vrijwilligers gezocht voor de 
Aanwezigheidshulp!

Ouderenwerkers Jacqueline Cremers en Silvia 
Beuving van welzijnsorganisatie Radius, zijn 
nauw betrokken bij de Stichtingen Welzijn 
Ouderen in respectievelijk Boxmeer (SWOGB) 
en Cuijk (SWOC) en bij de uitvoering van hun 
diensten. Onder andere ondersteunen zij de 
Aanwezigheidshulp. 

Silvia Beuving en Jacqueline Cremers

Op dit moment komen zij veel bij ouderen over de 
vloer en uit deze bezoeken komt vaak naar voren 
dat er behoefte is aan een vrijwilliger (een ‘maatje’) 
die bijvoorbeeld gezellig bij hen op de koffie komt, 
even samen met de oudere gaat wandelen of 
op een terrasje gezellig een kopje koffie of thee 
drinkt. De vrijwilligers van de Aanwezigheidshulp 
verrichten geen huishoudelijke, verzorgende of 
verpleegkundige taken.
De afgelopen weken zijn er wederom een aantal 
vrijwilligers gekoppeld aan ouderen en het is mooi 
om te zien hoe men geniet van deze contacten! 
Het gaat hierbij om even op de koffie komen, 
samen buiten wandelen, puzzelen of naar de markt 
gaan. Ogenschijnlijk simpele dingen, maar voor 
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vele ouderen iets om echt naar uit te kijken.
Een dame vertelde: “ik zag dagenlang niemand 
en zat uit het raam te kijken of er iemand langsliep 
die even bij mij binnen wilde komen, maar dat 
gebeurde niet. Nu komt er elke week een vrijwil-
liger bij mij langs en daar geniet ik de hele week 
van tot zij weer komt!”
Ook kan een mantelzorger door de bezoeken 
van een vrijwilliger even iets anders doen en kan 
daardoor weer nieuwe energie opdoen om de 
zorgtaken aan te kunnen. De vrijwilliger van de 
Aanwezigheidshulp kan dus een grote bijdrage 
leveren aan het welzijn van een kwetsbare burger 
die nog zelfstandig thuis woont en zijn of haar 
familie!

De vrijwilligers krijgen ondersteuning van 
de beroepskrachten en ontmoeten een paar 

Ellen Dikker is onbetwist ‘typetjes-specialist’. 
Ze maakte reeds drie programma’s, sleepte 
een nominatie voor de prestigieuze cabaret-
prijs Neerlands Hoop in de wacht, won de 
Persoonlijksheidsprijs tijdens Cameretten en is 
columniste op Radio 2.

Met 'Groene Vingers’ schoffelt Ellen de boel eens 
lekker om. Op zoek naar vaste grond duikt ze 
in de wondere wereld van bio, eco en oer. Een 
wereld waar de tragikomische, hypervrolijke of 
licht doorgedraaide types van Ellen uitstekend tot 
bloei komen. Soms hard als snoeihout, dan weer 
breekbaar als bloesem, maar altijd met het gezicht 
naar de zon.

zaterdag 10 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef U voor 10 januari op voor dit gezellige 
dartstoernooi voor iedereen. Deelname aan 
The Gryphus Open kost 5,00 euro en opgave is 
mogelijk via 06.29261253 of info@gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis

vrijdag 16 januari > cabaret > ELLEN 
DIKKER > GROENE VINGERS (try-out)

keer per jaar de andere vrijwilligers van de 
Aanwezigheidshulp om ervaringen uit te wisselen. 
Daarnaast wordt ook deskundigheidsbevordering 
aangeboden.

Kortom: een dankbare taak waar u als vrijwilliger 
ook voldoening uit kan halen.
Omdat er op dit moment veel aanvragen voor de 
Aanwezigheidshulp bij ons binnenkomen, zijn wij 
dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Bent u in de leeftijd vanaf 18 jaar, heeft u affiniteit 
met ouderen, heeft u een ochtend of een middag 
in de week tijd en interesse in deze klus, dan 
kunt u contact opnemen met Jacqueline Cremers 
(Boxmeer) of Silvia Beuving (Cuijk) voor een vrij-
blijvend kennismakingsgesprek. Telefoonnummer: 
0485-574440 of jacquelinecremers@radius-lvc.nl 
of silviabeuving@radius-lvc.nl. 
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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                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

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

VERLOREN: DIAMANTEN OORKNOPJE.
BELONING VOOR DE EERLIJKE VINDER.

06-308 67 454

15%
€5,-

Stomerij en Schoenreparatie service

Nu elk kledingstuk* voor

Korting op de reparatie
van een paar hakken

* De actie is geldig voor kledingstukken die u in januari 2015 bij ons inlevert 
(de ophaaldatum is hierbij niet van belang). Bruidsmode, galakleding, suède, 
leer en bont vallen niet in deze actie.

Ellen Dikker is uniek in het huidige cabaretland-
schap en wordt alom gewaardeerd om haar 
kwalitatief hoogwaardige programma’s. Haar vaste 
schare bezoekers breidt zich telkens uit. Als u haar 
gezien heeft wilt u dit programma ook zien, als u 
haar niet heeft gezien wordt het de hoogste tijd!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij 
Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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All you can taste!!

Op vrijdag en zaterdag kunt u van 18:00 tot 23:00 uur gerechtjes naar uw 
keuze blijven bestellen, op zondag van 17:00 tot 22:00 uur

Kosten volwassenen € 23,50 p.p. kinderen t/m 11 jaar 13,50 p.p.
Wij raden u aan een tafel te reserveren: tel. 0478-631637

Soetendaal 5 - Vierlingsbeek - Tel. 0478-631637
restaurantdevierlinden@live.nl - www.devierlinden.nl

Voorgerechtjes:
- Schuim van kreeft*
- Paprika gevuld met romige geitenkaas met sesam dressing*
- Rundercarpaccio met pesto en parmazaanse kaas
- Gerookte zalm met een dille dressing
- Salade gerookte vissoorten (forel, makreel, zalm)
- Pasteitje met tonijnsalade
- Gevulde wrap prikkers (zalm, serranoham, kaas)*
- Gemarineerde champignons met tru�eldressing*
- Tartaar van courgette met pesto*
- Aardappel kno�ook salade*
- Gemarineerde varkens�let met mosterddressing
- Meloen met serranoham
- Vitello tonato (kalfsrosbief met tonijn mayonaise)
- Cocktail van Noorse garnaaltjes
- Gerookte kip met frambozendressing en ananas
- Krab salade met dille dressing
- Parmaham gebakken in tempura
- Vlees proeverij
- Voorgerecht van de chef
- Tomaten cremé soep*
- Spinazie room soep*
- Runderbouillon
- Soep van de chef

Hoofdgerechtjes:
- Kip spiesje met satésaus en atjar
- In kno�ook gebakken gamba's met chili saus
- Gevulde grotchampignon met tru�eldressing*
- Kip�let gevuld met pestokaas
- Frietjes met mayonaise*
- Groentenwrap met old amsterdam*
- Varkenshaasje met champignonsaus
- Biefstukje met pepersaus
- Gegratineerde zalm�let met hollandaise saus
- Aardappelwedges met mayonaise*
- Gehaktballetjes in tomatensaus
- Gefrituurde intkvisringen
- Witvis met een sa�raan saus
- In roomboter gebakken coquille met dillesaus
- Garnalen kroketje 
- Krokant gebakken eendenborst
- Aardappel gratin*
- Canalloni gevuld met spinazie en ricotta*
- Strudel gevuld met lamsschenkel
- Groenten taartje*
- Snack: fricandel, bitterbal, kipnugget
- Hoofdgerecht van de chef

Nagerechtjes:*
- Vers fruit salade
- Chocolade hazelnoot bavarois
- Bosvruchten bavarois
- Chocolade brownie
- Parfait van bastogne
- Vanille ijs
- Pistache ijs
- Tiramisu
- Crème brûlée van tonka bonen
- Dessert van de chef

Proeverijen Kaart:

Gerechten met een * zijn vegetarisch.

All you can taste!!Proeverij
“DeV ierL inden“

Vanaf 9 januari 2015:
      élke vrijdag, zaterdag en zondag proeverij!
OPENINGSACTIE:
      van 9 januari t/m 1 februari 2015
      elke 2e persoon menu voor de
      HALVE PRIJS!
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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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Fons Peltenburg
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Donderdag - Maandag 
16.30-19.00 uur.

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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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

Tel: 0478-632232
E: Info@limabv.nlwww.nlmeubel.nl



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 
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VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 12 t/m 17 januari
 ● Abrikozenvlaai € 7,25 
 ● Vezelbrood € 2,25 
 ● Suikerbrood klein € 1,80

Reclame: 19 t/m 24 januari
 ● Appelspeciaalvlaai € 12,50 
 ● Grof volkorenbrood € 1,95  
 ● Rozijnenbrood klein € 1,85

Irenestraat 2 
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl  
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












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


