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31e jaargang no. 1               6 januari 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

12 januari 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Liedjesavond Vierlingsbeek “De Kunning te Riek”.

Dit jaar viert de liedjesavond haar jubileum-editie!
Op zaterdag 16 januari 2016 organiseert Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek 
voor de 33ste keer de liedjesavond “Ôjjem van Ège Bôjjem”.
Het thema van de carnaval wordt dit jaar in Bèèk en Gruuninge en tevens 
voor de liedjesavond “De Kunning te Riek”. 

Feestelijk progamma 
Middels een enquete werd duidelijk dat het tijd werd om wat dingen aan de 
avond te veranderen en wat vernieuwingen aan te brengen. 
Met de ingredienten van de jubileumfactor en de subtiele veranderingen 

overgoten met een majesteus sausje beloven we u dit jaar een feestelijk interactief jubileumprogramma.

Ôjjem van ége bôjjem op zaterdag 16 januari
De deelnemers gaan zoals elk jaar strijden om de felbegeerde juryprijs en om de publieksprijs. 
Maar… het programma is zoals gezegd anders dit jaar. Om hiervan getuige te kunnen zijn, adviseren wij een 
ieder om op tijd te zijn. Je mist echt wat als er niet bij bent. 

Wie komt dit jaar met het beste, mooiste, leukste carnavals (jubileum)liedje van Bèèk en Gruuninge en kan 
dit het beste overbrengen op het publiek.
Afgelopen jaar werd de “Ôjjem van Ège Bôjjem wisseltrofee” door Prins Rick overhandigd aan “112” 
met het nummer “Ode an ut Zwantje” zodat zij voor het 2e jaar op een rij, met de felbegeerde titel en 
de daarbij behorende publieksprijs (de “Ôjjem van Ège Bôjjem Bokaal”) en de juryprijs (de “Cuups 
Kup”) naar huis 
gingen. 

Nieuwsgierig 
geworden? 
Noteer de datum 
in uw agenda of 
check de liedjes-
avond op 
facebook. 
Wij zien u graag op 
zaterdag 
16 januari. 

De zaal gaat om 
19.30 uur open. 
Vanaf 20.00 uur 
start het feestelijk 
programma in 
zalencentrum 
Concordia in 
Vierlingsbeek. 
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Van de redactie:
●	 Een (letterlijk) mooie afsluiting van dit jaar: 
 december 2015 heeft het 

warm-weer-record!.
●	 Kerstmis 2015, voor ons dorp Vierlingsbeek 

toch een minder mooie afsluiting zonder 
KerstMIS.....

●	 Talent uit eigen dorp: Charlotte Egger (VWO 
leerlinge Elzendaalcollege) heeft (samen 
met nog 9 andere talent-studenten) vanaf 
september met succes een talentenpro-

 gramma gevolgd aan de Radboud
 Universiteit te Nijmegen. Colleges 

Psychologie op academisch niveau!! 
 Een Kei, Kei, Kei moie prestatie!
●	 Bezig zijn in en mét de natuur.. ook in 2016: 

op zaterdag 16 en zondag 17 januari is weer 
de TUINvogeltelling. Meldt U zich nu aan 
dan krijgt U o.m. tips voor het herkennen 
van vogels. Zie: www.vogelbescherming.nl

●	 Samen met U zorgen wij ook in 2016 voor 
ons dorpsnieuws.  

AGENDA:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek. Voor meer 
info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
8 jan. KBO: Nieuwjaarsontmoeting in Joffershof
8 jan Gryphus: Quiz: WITTE GEI’T?; zaal open: 
  20.00 uur; aanvang: 20.30 uur
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan Gryphus: Dartstoernooi: THE GRYPHUS  
  OPEN; aanvang: 19.00 uur
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
18 jan Groeningen: Köpkesmert
21 jan KBO: Snertwandeling + kaarten in 
  Joffershof
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 

  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
5 febr KBO: Carnavalsmiddag in Joffershof
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
5 febr Concordia: Hitteavond 2016; thema:   
  MIDDELEEUWS HITTEFEEST;
  Zaal open 21.00 uur; Vrij entree;   
  Voor info: helgo@ziggo.nl
7  febr   Het prinselijk ontbijt 2016
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 febr Herberg Thijsen: Vrêmde Vogelfestival
7t/m9 febr CARNAVAL
11 febr KBO: Lezing Pol van Boekel in Joffershof
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith; 
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
27 febr Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
3 mrt KBO: Bedevaart Smakt
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te Vierlingsbeek
18 mrt KBO: Jaarvergadering in Joffershof
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
19 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2016
19 mrt KBO: Nationale Opschoondag
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
7 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de Meeberg; 
  Er Mag Gedanst Worden (try-out) zaal  
  open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
26 mei KBO: Busdagtocht
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?            
  Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
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9 juni KBO: Fietsdag
19 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen  
  ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
31 aug t/m

4 sept KBO: Meerdaagse reis naar Sigmaringen
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
22 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien! 
29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
27 okt KBO: Excursie
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraads-
vergadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
17 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraads-
vergadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Bent u 55 jaar of ouder …....
en nog geen lid van KBO Vierlingsbeek/
Groeningen? 
Dan nodigen wij u uit om lid te worden van onze 
seniorengroep. Het doel van onze vereniging is de 
belangenbehartiging van onze leden. Wij bieden 
maandelijks/zelfs wekelijks programma’s aan op 
de gebieden van bewegen, sociale items en ont-
spanning. 

Wekelijks bewegen onze leden bij drie verschillen-
de groepen in Joffershof, ons clubhuis, ieder naar 
zijn eigen niveau. Iedere week gaan drie groepen 
onder begeleiding fitnessen in Fitnesscentrum van 
Dongen. Wekelijks worden vier biljartsessies ge-
houden, wordt er gekaart, kan aan koersbal mee-
gedaan worden of lijkt Jeu de Boules iets voor u. 
In ons jaarprogramma zitten tevens een drietal 
wandeltochten van enkele uren door Vierlingsbeek 
en omgeving. Ook wordt driemaal per jaar een 
fietstocht georganiseerd. We hebben een Car-
navalsmiddag met het uitkomen van een Prins of 
Prinses uit onze gelederen. Het jaar wordt traditi-
oneel geopend met een Nieuwjaarsontmoeting en 
afgesloten met een Kerstviering, waarbij een drie- 
of viergangen diner wordt geserveerd. U ziet wel, 
voor elk wat wils. 
Daarbij zijn wij ook nog een van de goedkoopste 
vereniging in ons dorp. Bij ons betaalt u slechts 
20,00 euro per persoon per jaar. U ontvangt daar-
voor 11 x per jaar het maandblad ONS, een uitga-
ve van KBO Brabant. Ook ontvangt u maandelijks 
een nieuwsbrief over de activiteiten van onze ver-
eniging. U kunt tevens profiteren van collectief 
voordeel van 5 % op de basis ziektekostenverze-
kering bij CZ. 
Kijk voor het jaarprogramma en/of meer informatie 
op onze website: www.kbo-vierlingsbeek.nl 
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u terecht bij onze 
secretaris Maria Rouwens, Laurentiusstraat 23, 
telefoon: 0478-631919, mail: 
kbovierlingsbeek.groeningen@home.nl of bij een 
van onze andere bestuursleden. 

U bent van harte welkom bij de KBO,
de meest bruisende vereniging van Vierlingsbeek/
Groeningen!!

Rabobankleden, bedankt!
Het bestuur en vrijwilligers van Stg. JOC en 
Gryphus willen alle Rabobankleden bedanken 
die op ons gestemd hebben bij de Rabobank 
clubkas Campagne.

Wij hebben het bedrag van €1094,02 ontvan-
gen van de Rabobank, en dat was niet moge-
lijk geweest zonder uw stem(men). 

Nogmaals bedankt en misschien tot de vol-
gende stemronde volgend jaar!



4

Herfstblad

 

Herfstblad

Blommestein Hoveniers
Dè partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van uw tuin.

Laat het ons weten via e-mail info@blommesteintuin.nl
Of per telefoon 06-21574452
Kijk ook eens op onze website www.blommesteintuin.nl
Kijk voor al onze overige werkzaamheden op onze website !

“Het vergeten tuinseizoen”
De juiste tijd om met je tuin aan de slag te gaan
De meeste mensen weten niet meer dat je juist in de herfst en winter de tijd is om met je
tuin aan de slag te gaan. Wij spreken over ” Het vergeten Tuinseizoen”

De herfst of winter betekent van je tuin genieten en aan de slag gaan. Wat veel mensen
niet meer weten is dat “Het vergeten tuinseizoen” een ideaal moment is om je tuin aan te 
planten, snoeien en bemesten (Winterbeurt), renoveren of helemaal te vernieuwen.

Enkele voordelen van je tuin renoveren of aanleggen in het vergeten tuinseizoen:

Bomen en stuiken zijn in „slaap-stand‟. Daardoor kunnen ze makkelijk worden gerooid en
verplant.

Er is meer tijd! De grond plakt zich geleidelijk aan om de wortels en als het straks nodig is
kunnen die wortels daardoor makkelijker voeding en water opnemen.

Het terras hoeft niet gelijk gebruikt te worden. Straatwerk en grondwerk kan zorgvuldig
gebeuren met voldoende „inklink‟ en „verdiepingstijd‟. Verzakking achteraf wordt daarmee
voorkomen.

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

Rustig aan. Je hebt alle tijd om je nieuwe ideeën vorm te geven

Tuinaanleg = voordeliger. In de winter de tuin aanleggen zou voordeliger kunnen zijn.
Neem bijvoorbeeld beplanting: planten zonder pot zijn goedkoper dan in een pot gekweekte
planten

Essentiële aandacht. Een heel praktisch voordeel van tuinaanleg in het vergeten
tuinseizoen is dat de aandacht tijdens het proces ook uitgaat naar hele essentiële zaken als
grondbewerking, wateroverlast, privacy-beheer, uitzicht, tuinafscheidingen en
overkappingen.

Winterbeurt: Klaar voor het voorjaar. Door in het vergeten tuinseizoen te gaan beginnen
met snoeien, bemesten en spitten ben je straks in het voorjaar helemaal voorbereid op je
onderhoudstaken.

Heeft u interesse in èèn van onze herfstblaadjes?
Of heeft u vragen over uw tuin en wilt u deskundig advies?
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VRAOGE VRAOGE EN NOG US VRAOGE 

UT LAEVE BESTUT UUT LOUTER VRAOGE 

MAR WILDE OK ANTWOORDE? 

DAN MOTTE BEJ D’N BOER ZIEN! 

KOM NAOR DE GRUUNINGSE AOVUND IEN DE ZANDPOORT 

ZAOTERDAG 9 JANEWARI VANAF 20:00 UUR 

DAOR KRIEDDE ALLE ANWOORDE, MAR BIN OP TIED! 

BOEREBRULLUFT 2016 
 

Ons seizoen is weer gestart. 

Op zondag 29 november 2015 was de eerste offi-
ciële wedstrijd van het seizoen. Deze werd gehou-
den in Berghem. Van onze vereniging waren onze 

solo’s aanwezig om onze vereniging te vertegen-
woordigen. Danique Hendriks wist 215 punten te 
halen en Joyce Kusters 228 punten. De dames 
hebben het super goed gedaan. Fans in de zaal 
waren meer dan trots op ze. Op zondag 20 de-
cember 2015 kreeg bijna onze hele vereniging de 
vuurdoop van dit seizoen. Danique mocht de spits 
afbijten. Haar punten waren al goed gestegen naar 
228 punten. De Jumping Stars (Esmé Ensink, 
Danique Hendriks, Gwen van de Bosch, Isa Spee, 
Yasmine Thoonen, Silke Krijnen, Daphne vd Krab-
ben en Joyce Kusters) moesten helaas twee dan-
seressen missen maar dat mocht de pret niet 
drukken en haalden een score van 210 punten. 
Ook de Dancing Stars ( Lianne Jaspers, Mirle 
Cornelissen, Sanne Egelmeers, Rachel van den 
Enden, Wiep Hermens, Elke van Oeffelt, Lynn 
Janssen en Emmie Geurts) lieten op het podium 
zien wat ze konden en haalden een mooie tweede 
plaats met 228 punten. Helaas moest ook deze 
groep een danseres missen. Motivation (Daphne 
Jaspers, Willemien Geurts, Marieke Geurts, 
Lisanne Rijs, Jolijn van Rosmalen, Melissa Pingen 
en Janne Hermens) maakten ook hun opwachting. 
Voor de dames van de hoofdklasse was het extra 
spannend. Vorig seizoen waren ze gepromoveerd 
naar de sportklasse en ze wilden daar natuurlijk in 
blijven dansen. En dat is ze gelukt met een score 
van 254 punten. Naast de gardedansen werd er 
natuurlijk ook met de show opgetreden. Alle-
bei de groepen vielen helaas net buiten de prijzen 
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met een vierde plaats. X-tention (Lianne Jaspers, 
Mirle Cornelissen, Sanne Egelmeers, Rachel van 
den Enden, Wiep Hermens, Elke van Oeffelt, Lynn 
Janssen en Emmie Geurts) hadden een score van 
232 punten. En X-citing (Daphne Jaspers, Wille-
mien Geurts, Lisanne Rijs, Jolijn van Rosmalen, 
Melissa Pingen, Lars Janssen, Stephanie Hens-
sen, Tess Kuijsten, Pien Kuijsten en Janne Her-
mens) 264 punten in de categorie hoofdklasse 
sportklasse.

21 februari 2016 organiseert onze vereninging een 
toernooi in De Pit te Overloon. Voor dit toernooi 
willen we graag iedereen uitnodigen om eens te 
komen kijken naar onze dansers. 

Verder willen we graag onder jullie aandacht bren-
gen dat DV De Bekse Klinkertjes sinds kort een 
eigen facebookpagina heeft. Graag willen we ie-
dereen uitnodigen om deze pagina te volgen zodat 
u direct op de hoogte bent met het laatste nieuws 
binnen onze vereniging.

En zo in het begin van 2016 willen iedereen be-
danken die onze vereniging op een of andere ma-
nier gesteund heeft het afgelopen jaar. 
Op 5 december was onze jaarlijkse kerststerren-
actie en dankzij jullie steun kunnen we zeggen dat 
het een succesvolle actie was. En wij wensen u en 
iedereen die u dierbaar is een heel sportief, 
gezond en gelukkig 2016. 

Carnavalszondag 7 fibruwari 2016. 
Zurrug det ge dur wer bej ziet.

Keieschieters en Keieschieterinnekes! 
Na het enorme succes van verleden jaar, zal de 
APK ook dit jaar op carnavalszondag 7 februari 
2016 weer “Het Prinselijk Ontbijt” gaan organiseren. 

In 2015 mochten we maar liefst 240 gasten ver-
welkomen. Na afloop kregen we van bijna ieder-
een de vraag……...…wordt dit een nieuwe traditie 
en ja, dat gaat het worden. We hebben voor dit 
jaar iets meer ruimte kunnen creëren maar moeten 
wel zeggen vol=vol. 
Kwaliteit en veiligheid gaan voorop.
Aansluitend aan het ophalen van het Boeren-
bruidspaar, de Jeugdprins en onze grote heerser 
Prins Tonnie d’n twedde en vervolgens het hijsen 
van de Carnavalsvlag, zal het ontbijt aanvangen. 
Een ontbijt zal dit jaar een lokaal tintje krijgen. Wat 
dacht u van lokale eieren, lokaal spek en lokale 
verse melk. Het ontbijt is kei voedzaam voor zowel 
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Carnavalstoto
Uitslag derde trekking 
Pries Lotnummer:  Naam: 
1e Pries: € 55,- 531  Robesin
2e Pries:  € 33,- 144 Elbers
3e Pries:  € 22,- 225 Nabuurs
4e Pries: Vrijkaart 
pronkzitting             041 Blenckers  
Extra Pries: waardebon 
van Restaurant 
de Vier Linden. 269     van Bree
Uitslag vierde trekking
1e Pries:  € 55,- 087 Gerrits
2e Pries:  € 33,- 882 Willems
3e Pries:  € 22,- 809 Koppes
4e Pries: Vrijkaart 
pronkzitting 933 Klaassen  
Extra Pries: waardebon 
van Restaurant 
de Vier Linden.  747 Van Es
Uitslag vijfde trekking 
1e Pries:  € 55,- 1011 Wolfs
2e Pries:  € 33,- 1018 Deenen
3e Pries:  € 22,- 794 Derkx
4e Pries: Vrijkaart 
pronkzitting 104 Van Haren 
Extra Pries: waardebon 
van Restaurant 
de Vier Linden. 1120 Moeskops
Uitslag zesde trekking 
1e Pries:  € 55,- 380 Lambert
2e Pries:  € 33,- 865 Evers
3e Pries:  € 22,- 530 Pijls
4e Pries: Vrijkaart 
pronkzitting 819 Evers 
Extra Pries: waardebon 
van Restaurant 
de Vier Linden. 673 Pennings

Beste Keieschieters 
en 
Keieschieterinnekes! 

Zitting 2016 staat weer voor de 
deur en de commissie is al druk bezig met het 
organiseren. 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. 
Op het programma staan o.a RUBKE, FRANJEL, 
MA-RIA, RATJETOE , APK , SLAGWERKGROEP, 
WINNAAR LIEDJESAVOND, WINNAAR JEUGD-
ZITTING en een oude bekende met een nieuwe 
naam!
 
De presentatie zal dit jaar weer verzorgd worden 
door onze eigen Sandra & Johan. 
 
Al met al reden genoeg om naar deze geweldige 
pronkzitting te komen.
 
Voorverkoop: woensdag 13 januari 2016 om 
19.00 in zaal Concordia 
Datums zitting: 29 & 30 Januari 2016 

TOT DAN! 
Commissie Zitting, Maria , Stephan , Bas , Christa

De Raad van Elf dat zijn we zelf!

Elke crisis maakt creatief en zo werd in oktober het 
idee geopperd om Bekse vriendengroepen bij ge-
legenheid te vragen de Raad van Elf aan te vullen. 
Op deze manier wordt geprobeerd de Raad van Elf 
en de carnavalsvereniging in zijn geheel open te 
stellen voor carnavalvierend Vierlingsbeek zonder 
allerlei strakke verplichtingen. Daarbij is het na-
tuurlijk ook van belang om met name bij gelegen-
heden buiten Vierlingsbeek ons goed te presente-
ren. Want hoe gek het ook klinkt, een Raad van Elf 
dient toch echt uit minimaal 11 mannen of vrouwen 
te bestaan.

Toen ik de vraag stelde binnen onze vriendengroep 
waren er een aantal meteen enthousiast. Na een 
paar potten bier en het ophalen van verhalen over 
de carnaval van 2014, hebben we de lijst met activi-
teiten erbij gepakt. Het BCL treffen in Margraten 
werd direct met stip op nummer 1 gezet. We wisten 

lijf als geest. Als “lijfelijke” voeding kunt u genieten 
van vers gebakken lokale eieren met vers gebak-
ken lokaal spek, lokaal roerei in enkele varianten, 
lokaal gekookte eieren, diverse soorten vlees-
waren en kaas. Vers gebakken harde broodjes, 
zachte broodjes en gezonde sneetjes brood. Een 
tomaatje, komkommertje. Zoet beleg. Voor de 
kinderen een toetje en wat poffertjes. Koffie, thee, 
lokale melk, chocolade melk en jus d’orange, etc. 
etc. Voor de “geestelijke” voeding zal worden 
gezorgd door de Auw Prinse, die Prins Tonnie 
d'n twedde van allerlei tips gaan voorzien om de 
carnaval goed door te komen. Ook zal er enter-
tainment zijn totdat de aansluiting met de Boeren-
bruiloft gemaakt zal zijn.
Kortom, dit mugde gullie echt nie misse!! 

Aansluitend aan het ontbijt zal om klokslag ca. 
13.11 uur de Boerebrulloft van start gaan. 

 Om deel te nemen aan het ontbijt moet u 
zich wel van te voren aanmelden.

 Dit kan tot zondag 31 januari. U kunt dan 
kaarten bestellen via 

 www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop
 Kosten kinderen tot 88 cm zijn gratis 
 (maar moeten wel aangemeld worden).
 Van 89 cm tot 14 jaar is de bijdrage € 5.55.
 Vanaf 14 jaar is de bijdrage € 11.11.
 De reservering is pas definitief als de 
 betaling binnen is.
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nog niet met welke prins we opstap zouden gaan 
maar we hadden een rotsvast vertrouwen in Thijs 
Willems en terecht zo bleek achteraf. De week voor 
het BCL treffen werd er een avond gepland om bij 
onze eigen Jansen en Jansen (oftewel; Schelber-
gen en Willems) op de zolder van Raymond de 
pakken te passen. Onder scherp toezicht van de 
coupeuses werden er sluitspelden geprikt op plek-
ken waar een ervaren piercings deskundige trots 
op zou zijn. Alles werd netjes gemerkt zodat ieder-
een er tijdens het BCL treffen strak op zou staan. 

Op zondagmorgen was er voor het vertrek, voor de 
vroege vogels een ontbijt georganiseerd bij De 
Herberg. Daarna snel naar Concordia de laatste 
plooien glad strijken, strikjes om en eens kijken wat 
voor vlees we in de kuip hebben. Natuurlijk stond 
onze hoogheid met zijn adjudant in vol ornaat ons 
op te wachten en werden we zeer hartelijk ontvan-
gen. Tot ons grote genoegen bestond het gezel-
schap naast de vaste raad, onze aanvulling met 8 
raadsleden en onze roze vrouwen, jij ook Ger, jager 
Erwin en oud prins Rik, ook uit een vijftal Groening-
se dansmariekes. Wij waren meteen wakker. In bus 
was dan ook niet veel nodig (1 blikje) om het niveau
naar een ouderwets dieptepunt te laten zakken. 
Oud adjudant Carlo, bij afwezigheid van Raymond 
omgedoopt tot adjudant van de vereniging, was ja-
rig en dus een stuk vlaai bij het bier. Op de A73 bij 
het passeren van de provinciegrens, schreeuwt 
Tonnie door een krakende microfoon; zo dat is dan 
nauw een stuk Limburgse vlaai geworden! 
Wanneer vervolgens de dansmariekes op de kop in 
de stoel liggen en vol trots aan onze mannen hun 
prachtige kanten onderbroeken willen laten zien, 
moet er toch echt ingegrepen worden. Er wordt de 
dames duidelijk gemaakt dat wij ondanks het tijd-
stip niet van beton zijn. Waarop onze hoogheid 
direct opmerkt; dat klopt want ik heb beton nog 
nooit zien groeien! Kortom een ouwerwetse busreis 
naar Zuid Limburg (6 blikken rit volgens ons Ries), 
het lijkt wel of we met Volharding 1 onderweg zijn. 
Het Limburgse heuvelland trekt aan ons voorbij en 
brengt bij een aantal Schintaler aanhangers warme 
gevoelens los. De lucht-accordeon wordt dan ook 
regelmatig in de hand genomen.

Het BCL treffen in Margraten wordt georganiseerd 
in de plaatselijke fruitveiling. Normaal gesproken is 
de locatie een verwarmde feesttent maar de orga-
nisatie heeft dit jaar alles in het werk gesteld ervoor 
te zorgen dat onze hoogheid zich ook echt thuis 
voelt. En eerlijk is eerlijk zo’n fruitveiling heeft wel 
iets weg van een grote pieperschuur. De hele hal 
stroomt vol met verenigingen, overal de prins 
voorop. Wij vragen ons af: hoe zal die van ons het 
vandaag doen? Het treffen wordt geopend door 
de burgemeester van Eijsden - Margraten die ons 
vertelt dat de plaatselijke veiling 10% van alle ge-
geten appels in Nederland levert (altijd handig om 
te weten). De presentatie van de dag is in handen 
van een vieze vent die zo lijkt weggelopen uit Van 

Kooten en de Bie en een charmante Limburgse 
met een, op bepaalde plekken, iets te strak zittend
jurkje (volgens de kenners!?). Het feest barst los, 
polonaise, bier, bier, bier en nog een keer bier. 
De dansmariekes proberen de Bekse Klinkertjes te 
imiteren maar komen geregeld tot de conclusie dat 
als de rek eruit is, iets toch echt knapt of scheurt. 
Na de kennismaking met de presentatoren eerder 
die middag vraagt heel Limburg zich ondertussen 
af wie die vent met die rode cape en dito muts is, 
die maar niet van het podium af te slaan is. Tonnie 
en ook Maike komen in hun element. Samen met 
onze muzikale vrienden uit Geijsteren gaan we on-
der luide aankondiging van: “De Keieschieters” 
uiteindelijk gezamenlijk het podium op om ons van 
onze beste kant te laten zien. Meer polonaise, meer 
dansmariekes en nog veel meer bier. Rond de klok 
van 19.00 uur mogen we dan eindelijk naar huis. 
Na een relatief rustige busrit komen we mooi kapot 
aan op het Vrijthof. Nog heel even bij Nillus naar 
binnen voor een frikandel, een frietje en vooruit de 
allerlaatste. Volgens Facebook heeft een deel van 
het gezelschap zich later nog als vremde vogel ge-
dragen bij De Herberg. 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer ge-
slaagd eerste uitstapje met de Raad van Elf 2.0. Ik 
heb een gemêleerd gezelschap gezien dat met el-
kaar veel plezier gehad heeft. Verassende koppels 
die elkaar van te voren alleen oppervlakkig kenden. 
En tot slot hebben we ons als Keieschieters in het 
Limburgse op een prachtige manier gepresenteerd. 
Ik daag dan ook alle andere vriendengroepen uit 
de lijst met activiteiten te bekijken en gewoon mee 
te doen. Carnaval vieren dat doen we met elkaar 
en Keieschieters zijn we met elkaar………….want 
de Raad van Elf dat zijn we zelf!

Alaaf 

Oud prins Ron van Daal

Op 22 November is in onze kerk de laatste 
Eucharistieviering gehouden waar wij als koor 
gezongen hebben, en daarmee komt een 
einde aan het Kerkkoor wat al meer dan 60 jaar 
bestaat, eerst alleen als Mannenkoor, later met 
Dames erbij. Ook gingen we ieder jaar naar 
Madeleine om daar te zingen. De laatste keer 
was dat op 29 november, daar komt nu ook een 
eind aan.

Het is allemaal heel spijtig, wij hadden een 
gezellig koor en kregen veel complimentjes.

Wij willen graag iedereen bedanken en van deze 
gelegenheid gebruik maken, om iedereen een 
goed en gezond 2016 toewensen 

Dames en Heren Kerkkoor Vierlingsbeek 
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Vierlingsbeek/Groeningen

Rabobank clubkas campagne
Graag willen wij iedereen, die een bijdrage heeft 
geleverd door een of meer stemmen te geven voor 
de KBO bij de Rabobank Clubkas Campagne, har-
telijk danken. Dankzij jullie stemmen heeft de KBO 
het mooie bedrag van € 912,32 ontvangen van de 
Rabobank. Het geld willen wij besteden voor de 
aanleg van Jeu de Boulesbanen bij Joffershof.

Nieuwjaarsontmoeting
Wij luiden het nieuwe KBO-jaar in met een Nieuw-
jaarsontmoeting op vrijdag 8 januari 2016 van 
14.00 tot ± 16.30 uur in gemeenschapshuis Jof-
fershof. 
U bent van harte welkom!

Snertwandeling
Donderdag 21 januari wordt de jaarlijkse snert-
wandeling gelopen. De wandeling duurt zo’n 
1 ½ uur, daarna wordt u een heerlijke snert aan-
geboden, die net als vorig jaar bereid wordt door 
Jeanne Vervoort. De start is om 13.30 uur bij het 
Joffershof. Voor degene die niet mee kunnen wan-
delen is er de mogelijkheid om vanaf 13.30 uur in 
het Joffershof een kaartje te leggen of te sjoelen. 
Daarna kunnen we dan gezamenlijk genieten van 
de snert. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 14 januari 
bij Maria Leijssen, Laurentiusstraat 43. 

Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 27 januari om 17.00 uur bij “De Bolle 
Buik” in Maashees. Kosten € 15,00. 
Aanmelden kan tot 20 januari bij Jan Spee, 
Cath. de Berthoutstraat 10.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 15 en 29 januari. Aanvang: 13.45 uur

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

Vaste activiteiten
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 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur 
 Info 0643201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor Oude-
ren 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 
13.45 uur             Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof  Info 632028

Seniorenbios
De volgende voorstelling is op dinsdag 12 januari 
om 15.45 uur met de leuke film: “Ruth & Alex”. 

Het verhaal:
Humoristisch drama met Diane Keaton en Morgan 
Freeman als een gepensioneerd koppel dat moeite 
heeft om hun appartement te verkopen. Ruth en 
Alex zijn een gepensioneerd koppel in New York. 
Een appartement vijf hoog in Brooklyn was het 
enige wat ze zich konden veroorloven toen ze jong 
trouwden, en ze zijn er nooit weggegaan. 
Maar inmiddels moeten ze toegeven dat een lift 
eigenlijk geen luxe meer is. De trappen en hun 
leeftijd worden immers niet lager. Ze zetten het 
appartement te koop en hun nichtje, makelaar Lily, 
belooft ze alvast een miljoen. Maar hoe dichter 
Ruth en Alex bij een deal komen, hoe meer 
herinneringen hun huisje oproept en de 
melancholie toeslaat.

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€ 6,80 i.p.v. € 9,40). 

Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 
telefonisch via het nummer
024 - 622 13 46 of 
via internet www.cinetwins.nl). 

Het adres van Cine Twins is 
Kerkplein 2b, 
6581 AC Malden

Dagkapel blijvend open.

Per 1 januari is de kerk voorlopig gesloten. De 
Stichting Laurentius heeft een plan van aanpak 
met financiële onderbouwing in concept klaar en 
dit wordt deze maand met het parochiebestuur 
besproken.

Los daarvan heeft het bestuur van de Parochie 
Maria Moeder van de Kerk toestemming gegeven 
om vanaf 1 januari de dagkapel onder de toren 
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Wij willen Vondel bedanken voor het prachtige 
kerstconcert op zaterdag 19 december! 
Wat hebben we genoten van de muziek en de 
sfeer, compleet met koffie, kerstkransjes en 
glühwein.
Prachtig was het optreden van Lars Reen. Een 
genot om naar deze sprankelende jongeman te 
kijken en te luisteren naar muziek van het 
combo van Harmonie de Herleving!
Wat jammer dat er zo weinig dorpelingen 
komen luisteren en kijken. Is het te druk in deze 
tijd? Te veel te doen? Het zou een rustpuntje 
kunnen zijn en een mooi moment om in de 
kerstsfeer te komen.
Wat zou het mooi zijn als volgend jaar het 
Koningskerkje tot de nok toe vol zou zijn!
Wij hebben in ieder geval genoten!
Vondel, Lars, Jacky, Jan, Anita en Luc:   
keibedankt!

Marius en Gerrie Willems

Zumbalessen vanaf 
januari ook in 
Vierlingsbeek!

Mijn naam is Nancy Garcia, ik kom uit Venezuela 
maar ik woon nu vijftien jaar in Venray, Nederland. 
In 2009 ben ik officieel zumba instructrice 
geworden en sindsdien geef ik ook veel zumba 
lessen in de week. Zumba is voor mij een passie
en dit zou ik graag met jullie delen.

Altijd al graag willen deelnemen aan een Zumba 
les? Dat kan vanaf januari in Vierlingsbeek in de 
Joffershof’.
Dinsdag 19 januari 2016 om 19:00-19:50 uur en 
woensdag 20 januari 2016 om 9:00-9:50 uur zijn er 
gratis zumba proeflessen. 

Iedereen is welkom jong & oud!
Neem een kijkje op onze facebook pagina 
‘dansstudio Dancy’.

Aanmelden kan via: 
dancydansstudio@hotmail.com
Telefoonnummer: 
0644682293

Graag tot dan!

Parkeervoorziening en 
parkeerverbod

Regelmatig wordt er geparkeerd in de berm tus-
sen rijbaan en fietspad van de Overloonseweg bij 
de aansluiting met de A73. Dit kan tot gevaarlijke 
situaties leiden. Om dit te voorkomen wordt er een 
eenvoudige parkeervoorziening voor 10 auto’s 
en een stalling voor enkele fietsen aangelegd. 
Deze parkeervoorziening komt langs de ontslui-
tingsweg naar de percelen nummer 4 en 6 aan de 
Overloonseweg. Nadat deze voorziening is gere-
aliseerd, wordt er op de Overloonseweg tussen 
Maarsven en de hiervoor genoemde ontsluitings-
weg een parkeerverbod ingesteld. Uitvoering van 
de parkeervoorziening is, afhankelijk van het weer, 
begin volgend jaar gepland.

Betreffend verkeersbesluit vindt u in de gemeente-
rubriek in het Boxmeers Weekblad van 22 decem-
ber bij Verkeersbesluit.

open te houden. Een drietal dames, tw. Wilma van 
Boekel, Ria de Hoog en Bets Janssen zullen, zoals 
ze dat al jaren doen, bij toerbeurt ’s morgens de 
deur openen en tegen de avond weer sluiten. 
U kunt hier dus blijvend terecht voor het 
aansteken van een kaarsje en/of een moment van 
bezinning.

VOLHARDING E4g KAMPIOEN

Afgelopen maand werd Volharding E4g kampioen 
na een zinderende wedstrijd in Venlo tegen VVV 
Venlo E3. De wedstrijd was spannend, omdat beide 
ploegen nog kampioen konden worden. Volharding 
E4g stond 1e op de ranglijst. Beide ploegen hadden 
evenveel punten, maar Volharding had een doelsal-
do van +10.

Het werd een thriller van een wedstrijd. Volharding 
was de betere ploeg, maar al na 10 minuten scoor-
de VVV'03 de 1-0 na een voorzet van rechts. 
Slechts 5 minuten later kreeg Volharding de bal niet 
weg en werd het zelfs 2-0. Volharding liet het er niet 
bij zitten en deed zijn naam eer aan. In de 20e minuut 
was het Sem Voet die de score op 2-1 bracht na 
een één-tweetje met Hein Akkermans. 
 
Na rust had Volharding de wind tegen, maar al te 
vaak kwam VVV'03 niet meer over de middellijn. 
Volharding zocht naar de gelijkmaker, maar vele 
kansen gingen er niet in. VVV werd moe, maar werd 
nog 1 keer gevaarlijk met een bal op de lat. Uiteinde- 
lijk 5 minuten voor tijd was het Gijs van de Meulen 
die de score op 2-2  zette. Bij VVV gingen toen de 
kopjes hangen. Het bleef niet lang 2-2. Het werd 
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Köpkesmert nieuwe stijl

Maandag 18 januari 2016 is het zoals ieder jaar 
Köpkesmert in Groeningen. De organisatie heeft 
de koppen bij elkaar gestoken en na een brain-
stormsessie is er een nieuw concept uitgekomen. 
Nu krijgen meer mensen de gelegenheid om deze 
gezellige avond te bezoeken. De opzet blijft het-
zelfde, de tijden veranderen.

In de kapel is om 16.00 uur een viering waarbij de 
dag wordt geopend. Deze viering is toegankelijk 
voor iedereen die daar behoefte toe voelt, u bent 
van harte welkom. 

Na de viering is er bij de Zandpoort gelegenheid 
om de inwendige mens te versterken. Er wordt al-
lerlei aangeboden, een keuze is niet moeilijk, er is 
genoeg. 

We beginnen om 18.00 uur met het bieden op de 
varkenskoppen. In totaal zijn er 30 rondes met 
na de 15e een pauze. Na iedere ronde ontvangt 
een ieder die geboden heeft een lot waarbij een 
vleespakket te winnen is. Rond 22.00 uur zal het 
programma afgelopen zijn en worden de vleespak-

Zondag 13 december organiseerden we onze jaar-
lijkse kerstmarkt. Dit jaar met een zilveren rand-
je omdat het voor de 25e keer was. Er waren zelfs 
leden die als standhouder voor de 25e keer weer 
paraat stonden op de markt. Ter ere van die ge-
legenheid hadden zij een prachtige “25” gemaakt 
van groen met hierin feestelijke verlichting. Dames, 
proficiat! 
Natuurlijk was er weer een variëteit aan kraampjes 
te vinden. Buiten dat was er ook nog van alles te 
doen. Zo zong zanggroep ‘Joyful’ uit Sambeek 
een aantal prachtige liedjes voor ons. 
Zoals elk jaar liep er weer een kerstvrouw rond en 
met haar mand met allerlei lekkers voor de kids 
fleurde zij de markt op. De kinderen konden knut-
selen en kregen door enkele enthousiaste jonge-
dames een heuse glittertatoo aangemeten en bij 
onze nagelstyliste konden ze een mooi kleurtje op 
hun nagels krijgen.
Wij waren als VOVG zelf natuurlijk ook vertegen-
woordigd met 2 kraampjes. Met een aantal vrij-
willigers was er weer wafelbeslag gemaakt en 
werden er heerljke wafels gebakken. In dezelf-
de kraam kon men een broodje knak, een glaasje 
warme Glühwein of een lekker kopje snert ko-
pen. En ondanks de hoge temperatuur voor de tijd 
van het jaar liet iedereen het zich goed smaken. In 
ons 2e kraampje had je altijd prijs. We verkochten 
weer enveloppen met kans op een prijs of anders 
een troostprijsje. 
De markt werd vooral ’s morgens erg goed be-
zocht. We kunnen als bestuur in ieder geval te-
vreden terugkijken op een geslaagde zilveren 
Kerstmarkt. Wij willen iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen om de Kerstmarkt ook dit jaar weer 
tot een succes te maken. 

dramatisch voor VVV'03. Want  in de laatste minuut 
schoot Sem Voet op goal, de bal viel voor de voeten 
van Gijs van de Meulen en die wist er wel raad mee,  
2-3. VVV-spelers vielen van verdriet op de grond en 
bij Volharding heerste alleen blijdschap. Wie had dit 
scenario kunnen bedenken. De spelers werden op 
het veld en op sportpark Soetendaal gehuldigd en 
gingen met de huifkar door Vierlingsbeek. Compli-
menten en felicitaties aan de spelers van Volharding 
E4g. Ongeslagen zijn ze kampioen geworden. 
Een dikverdiende kampioenschap dus. 

Foto achterste rij vlnr: Ralf Portier (leider & trainer), 
Kasper van Hunnik, Sem Voet, Stephan vd Meulen 
(leider), Sem vd Krabben, Gijs vd Meulen. 
Voorste rij: Dirk Ebbers, Hein Akkermans, Lynn van 
Wanrooij en liggend Dirk Akkermans

Ralf Portier, Volharding E4g

ketten verdeeld onder de winnaars.

Het varken waarop geboden wordt is groot ge-
worden op Groeningse grond en heeft alleen bio-
logisch voedsel gegeten. Het was dol op eikels, 
kastanjes, appels, enzovoort enzovoort. Diverse 
Groeningse mensen hebben meegeholpen om te 
zorgen dat het beestje goed gevoed werd en ge-
zond kon opgroeien. 

De opbrengst van deze avond komt in zijn geheel 
ten goede aan het onderhoud van de kapel. Een 
aparte rekening is geopend en wordt beheert door 
Stichting Kapel Groeningen. 
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Vrêmde Vogel Festival 2016

Op carnavalszondag 7 februari (na de boerenbrui-
loft) ben je om 17.00u van harte welkom op het 
enige echte Vrêmde Vogelfestival in Vierlingsbeek 
bij Herberg Thijssen.
Het wordt een groots en kleurrijk festival waarbij 
iedereen uitgedaagd wordt om zich lekker vrêmd 
uit te dossen en/of te schminken. Het festival is 
een vervolg op het succesvolle hoedjesbal van af-
gelopen carnaval.

Het thema voor 2016 is ‘PASSIE’.
Op 21 november jongstleden was de Kick-Off van 
het Vrêmde Vogel Festival. De Vrêmde Vogels uit 
Vierlingsbeek en Groeningen presenteren op 
7 februari het thema Passie op de catwalk in de 
zaal van Herberg Thijssen. Voor de Vrêmdste Vogel 
van 2016 hebben we natuurlijk een mooie bokaal. 
Ook zijn er vele Vrêmde optredens van lokale en 
interlokale artiesten waaronder ‘de Medlies’. 

Wie vind het leuk om in de Joffershof te 
komen rikken.
Op donderdagmiddag van14.00 tot 16.00 uur.
Heeft u problemen met vervoer, bel mij dan, 
ik haal u op en breng u weer thuis.

Denkt u nu: dat is gezellig, bel me dan.

Marion Deckers-Verhoeven.
0478-632120

Bij deze wenst het bestuur van de VOVG iedereen 
een gelukkig en gezond 2016.

Servicepunt Bosman in 
Maasziekenhuis

Bosman heeft sinds 15 december een servicepunt 
in het Maasziekenhuis Pantein. Bosman levert 
medische hulpmiddelen en advies, onder andere 
op het gebied van wondverzorging, diabetes en 
stomazorg. 

Bij het nieuwe servicepunt kunnen patiënten terecht 
voor het bestellen van medische hulpmiddelen, 
informatie over hulpmiddelen, vergoedingen en 
bijvoorbeeld uitleg over stomamateriaal en de 
bloedglucosemeter. Met de opening van het nieu-
we servicepunt, gevestigd in de Thuiszorgwinkel 
van Welzorg, is er in het ziekenhuis nu één locatie, 
waar patiënten alles kunnen regelen. 
In feite is het de verlengde arm van het ziekenhuis. 

Het wordt gewoon een kei vrêmde en gezellig 
festival wat kan duren tot in de kleine uurtjes, dus 
zorg dat je erbij bent.

Groeten van de organisatie van het Vrêmde Vogel 
Festival, Christa Moeskops, Marion Reefs, Lisette 
Verploegen, Maarten en Tineke Hermans .
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Patiënten kunnen er terecht voor de juiste voor-
geschreven medische hulpmiddelen en de 
bijbehorende instructie. Poliklinieken en de ver-
pleegafdelingen houden door de komst van het 
servicepunt meer tijd beschikbaar voor de directe 
patiëntenzorg. 

Het nieuwe servicepunt is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 09:00 - 17.30 uur en op za-
terdag van 10.00 - 17.00 uur. Meer informatie over 
Bosman is te vinden op de website www.bosman.
com. 

R. McDonald: 20 mille voor kinder 
Maasziekenhuis
De kinderafdeling van Maasziekenhuis Pantein 
heeft een donatie van maar liefst 20 duizend euro 
ontvangen van het 30-jarige Ronald McDonald 
Kinderfonds.

Droomplek
Dit gebeurde in het kader van de hieraan verbon-
den jubileumactie. Daarmee werden ziekenhuizen 
en enkele kinder- en jeugdrevalidatie/zorgcentra 
uitgedaagd een origineel idee te bedenken om een 
‘Droomplek voor ouders en kind’ te realiseren.

Verrijdbare speelmodule
Mede door die te realiseren droomplek moeten 
ouder en kind zich nog meer gaan thuis voelen in 
het ziekenhuis. 27 Nederlandse ziekenhuizen en 
centra vielen in de prijzen, waaronder het idee van 
de kinderafdeling van het Maasziekenhuis. Dit be-
treft een ziekenhuisbreed inzetbare en verrijdbare 
speelmodule, ontworpen door kinderen die in het 
ziekenhuis lagen. Zij zijn daarbij begeleid door pe-
dagogisch en creatief medewerker Berry Geurts. 
Samen met de vele aangereikte ideeën van de kin-
deren en ouders - immers de beste 'architecten' 
vertoeven hier in bed - is een 'uitdagend' ontwerp 
ontwikkeld.

Family Care
De prijswinnaars zijn bekend gemaakt tijdens een 
drukbezocht symposium ‘Zorg voor ouder en 
kind’, waarbij het thema ‘Family Care’ centraal 
stond. De bekendmaking en prijsuitreiking gebeur-
de door Robert ten Brink en Pia Dijkstra (zie foto). 
De donatie werd in ontvangst genomen door Ber-
ry Geurts en teammanager Carola van Dijk van de 
kinderafdeling.

Raaymepper badmintontoernooi 
2016 

Het is weer zover: het Raaymepper Badminton-
toernooi 2016 komt er aan; hèt toernooi voor de 
regio Boxmeer en Venray. We verwachten dat de 
opkomst net zo hoog wordt als vorig jaar en daar-
mee ook het succes. 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 24 januari 2016. 

Het toernooi is geschikt voor iedereen; van recre-
ant tot ervaren speler en van junior vanaf 16 jaar 
tot senior. Je kunt bijvoorbeeld met een vrienden-
groep deelnemen, maar schrijf je in per koppel. 
Let wel: alleen gemengde teams worden toege-
laten, wat inhoudt dat een team moet bestaan uit 
één dame en één heer. 
 
Ons toernooi is recreatief, competitief, maar voor-
al 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.  
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 spe-
lers zijn uiteraard ook de toeschouwers van harte 
welkom. Zij kunnen alle wedstrijden vanaf de tribu-
ne of vanuit de kantine aanschouwen. 
Voor de enthousiaste toeschouwers is er gratis 
chips of snoep.  
 
Inschrijven voor deelname kan tot uiterlijk zondag 
10 januari 2016. Het inschrijfgeld bedraagt €5,- 
per persoon. Schrijf je in per team. Wie het eerst 
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komt wie het eerst maalt. Het inschrijfformulier 
en meer informatie vind je op de website van de 
badmintonvereniging De Raaymeppers 
www.raaymeppers.nl
 
Wees op tijd met je inschrijving voor jouw team. 
Tot ziens op zondag 24 januari 2016!

Start computercursussen:

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2016 weer met,
nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursussen 
van maximaal 1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, 
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk 
op de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (Vista, 7, 8. 8.1, 10), Word, Excel en 
speciaal op Internet gerichte cursussen. Ook de 
cursus Foto-bewerken (met Picasa) geniet veel 
belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik 
van iPad of Tablet".
Programma’s als Skype, Facebook, Twitter, 
Linkedin enz. komen dan aan bod.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. 
U betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Het cursus boek kost tussen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een 
inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers 
(coördinator) via: permers@ziggo.nl of 
bellen: tel.nr. 0485-362311.

len’. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers van 
deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp 
van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaal-
de binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun 
kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar 
besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% 
van het bijstandsniveau ligt.
Door het aanbieden van deze mogelijkheid kunnen 
kinderen zich op alle gebieden des levens zo nor-
maal mogelijk ontwikkelen, zodat zij later volwaar-
dig mee kunnen in de samenleving. 
Zie: www.leergeld.nl 
Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt 
voorkomen dat de maatschappij er later duur 
‘leergeld’ voor gaat betalen. Het motto van Leer-
geld is dan ook:
“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen 
is straks meetellen”.
De continuïteit van Stichting Leergeld is afhanke-
lijk van giften waarmee de activiteiten bekostigd 
kunnen worden. Geld dat gedoneerd wordt, gaat 
rechtstreeks terug de maatschappij in door het 
helpen van kinderen uit alle plaatsen in het Land 
van Cuijk. 
De Industriële Kring heeft een geweldig bedrag 
van € 2.500,- gedoneerd aan Stichting Leergeld. 
Dit geld wordt direct gebruikt om de ingezonden 
aanvragen te kunnen realiseren. 

Foto: Links Twan Weemen, voorzitter Stichting 
Leergeld Land van Cuijk. Rechts Geert Jan Derks, 
voorzitter Industriële Kring afdeling Cuijk.

Stichting Leergeld Land van Cuijk 
ontvangt cheque Industriële Kring

Stichting Leergeld is een 
organisatie die in nagenoeg 
alle regio’s van ons land een 
afdeling heeft, waaronder 
Leergeld Land van Cuijk. 
Leergeld heeft als missie: 

‘het voorkomen van sociale uitsluiting van kinde-
ren uit gezinnen met minimale financiële midde-
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 NK MAASHEGGENVLECHTEN 2016 
Op 13 maart 2016 vindt tussen 11.00u en 17.00u 
het NK Maasheggenvlechten plaats in 
Vierlingsbeek.  Als ‘gastdorp’ organiseren we 
diverse nevenactiviteiten. 
Inmiddels zijn er via Stg GroeVie, diverse 
werkgroepen aan de slag om in samenwerking met 
de organisatie van het NK Maasheggenvlechten 
een geweldig programma neer te zetten. 
 
Nog enkele Vlechtteams gezocht! 
Die Gouden Hiep blijft in Vierlingsbeek of 
Groeningen!! 
Het NK Maasheggenvlechten vindt voor de 13e 
keer  plaats en wel in ons eigen Vierlingsbeek, aan 
het Klaphekken bij de Maas.  
Tot nu hebben al  vijf teams uit ons dorp zich 
ingeschreven en het zou prachtig zijn als er nog 
enkele bijkomen  (ook uit Groeningen) nu het 
kampioenschap bij ons gehouden wordt. 
Het vlechten leer je van geoefende vlechters op 
speciale oefenochtenden in Oeffelt. De oefendata 
zijn de zaterdagen 9, 23 januari en 27 februari.  

De inschrijving voor de vlechtteams is geheel 
gratis. Voor meer informatie of opgave: 
Bel Rein Verhoeven 
0478-631723 of 06-28578247 
Of mail: reinverhoeven@gmail.com 

 
Pruuve van ège bôjjem 
Op het terrein is een nostalgisch  Beks- Gruunings 
Pruuverij-plein. Hier worden  diverse culinaire en  
lokale streekprodukten gepresenteerd en bereid. 
Thuis eten is niet nodig, dat doen we in de 
Maasheggen! 
Op open vuren kunnen kinderen hier kleine hapjes 
zelf bereiden denk aan kastanjes roosteren , 
appeltjes bakken, wafeltjes en/of wentelteefjes. 
 

Voor meer informatie  of aanmelding van je 
streekprodukt voor het Pruuverij-plein 
Bel : Stephan Winkelmolen 06-22491509 
Of mail: swinkelmolen@planet.nl 

 

Het verhaal  van de Maasheggen 
Tijdens het evenement zullen onze eigen Groeters 
rondleidingen verzorgen over het terrein waarbij 
ze vooral aandacht zullen schenken aan het 
ontstaan van de Maasheggen en de functie, nut en 
noodzaak van het vlechten. 
Op het terrein zitten ook diverse verhalen 
vertellers die de bezoekers  meenemen in 
bijzondere Maasheggen verhalen. 
 
Entertainment  in Symphoniekar! 
uit Vierlingsbeek/Groeningen 
We hebben inmiddels  al diverse aanmeldingen die 
tijdens het Maasheggenvlechten willen optreden 
in onze Symphoniekar. 

Wil je met het koor, harmonie, slagwerkgroep, 
muziekbandje, dansgroep, sportclub of individueel  
etc., op die dag op enigerlei wijze acte de présence  
geven, meld je dan nu aan. De optredens vinden 
plaats tussen ca. 11.00 en 17.00 uur.  

Voor meer informatie of aanmelding  voor het 
entertainmentprogramma: 
Bel: Piet Verbeeten 06-54661197. 
Of mail: pverbeeten@plusverbeeten.nl 
 

 

Wat is er op 13 Maart o.a. nog meer te beleven? 
- natuur info stands 
- miny pony racing team 
- schapen drijven 
- kalfjes aaien 
- diverse demonstraties van ambachten 
- boomklimmen voor kinderen 

Het wordt een dag die je ‘natuurlijk’ niet kunt  
missen!!! 

 

 

 

 

Stichting GroeVie 
Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek 
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Judoclub Randori Vierlingsbeek ontvangt het offi-
ciële “JBN Keurmerk” van Judobond Nederland.
Voorzitter Stegeman van Judobond Nederland 
(JBN) legt uit: “Wij hebben een speciaal JBN Keur-
merk voor onze clubs in het leven geroepen, omdat 
wij vanzelfsprekend al onze leden een goede en 
veilige sportomgeving toewensen. De club, vaak 
draaiende gehouden door vrijwilligers, zorgt ervoor 
dat leden echt kunnen genieten van hun sport. 
Maar heeft mijn club wel nagedacht over het beleid 
voor de toekomst? Staat er een goed opgeleide le-
raar op de mat?
Kan ik binnen de club terecht bij een vertrouwens-
contactpersoon? Dat zijn belangrijke vragen, ook al 
sta je daar als sporter niet elke dag bij stil.”

Het JBN Keurmerk toont aan dat Judoclub Ran-
dori Vierlingsbeek e.o. voldoet aan alle eisen die 
door JBN en NOC&NSF worden gesteld aan ver-
engingen waar op een verantwoorde en kwalitatief 
hoogstaande wijze sport wordt aangeboden. 
Zo beschikt Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. 
over een actueel en verantwoord beleidsplan, zijn 
protocollen tegen pesten en seksuele intimidatie 
aanwezig, beschikt de vereniging over calamitei-
tenformulieren van al haar leden en is door de 
screeningsautoriteit van het ministerie van veilig-
heid en justitie een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) van alle leraren en vrijwilligers afgegeven.

Carolien van Hoorn, Coördinator Marketing Com-
municatie en Servicedesk:
“Ik ben onder de indruk van de professionele wijze 
waarop jullie de club positioneren.”
Het bestuur van Judoclub Randori Vierlingsbeek 
is trots dat het het “Keurmerk JBN” in ontvangst 
heeft mogen nemen. “Wij streven ernaar om kwali-
tatief hoogstaand judo aan te bieden. Plezier veilig-
heid van onze leden staat hierbij voorop. 
Het Keurmerk JBN geeft ons de erkenning dat we 
goed bezig zijn.”

Wij nodigen iedereen van harte uit om kennis te 
komen maken met onze vereniging en met Judo.
Elke dinsdagavond trainen wij van 18.00 uur tot 
21.00 in de gymzaal van de basisschool Laurenti-
ushof te Vierlingsbeek.
In alle groepen hebben wij nog plek voor nieuwe 
leden.
De eerst 3 lessen mag je gratis meedoen. Heb je 
interesse, neem dan contact met ons op via
info@judo--‐vierlingsbeek.nl of kom langs en kijk 
mee hoe onze trainingen worden verzorgd.
In overleg met de leraar mag je wellicht al direct 
mee doen!

Afhankelijk van je leeftijd word je ingedeeld in een 
van de 3 groepen.
• groep 1 van 18.00 – 19.00 uur, 
 leeftijd van 5 tot en met 9 jaar
• groep 2 van 19.00 – 20.00 uur, 
 leeftijd van 10 tot en met 13 jaar
• groep 3 van 20.00 – 21.00 uur, 
 leeftijd van 14 jaar en ouder

Voor meer informatie over judo en onze vereniging 
verwijzen we je naar onze website
http://www.judo--‐vierlingsbeek.nl
Hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

RMC Radius verder als Sociom

Nieuwjaarsdag is voor veel mensen hét 
moment voor een nieuwe start. Dat geldt zeker 
voor RMC Radius. De organisatie voor sociaal 
werk gaat vanaf 1 januari door het leven als 
Sociom. Een nieuwe naam waarin twee pijlers 
samenkomen: de organisatie is ‘sociaal’ van 
karakter en biedt ondersteuning in ieders 

vertrouwde ‘omgeving’.  
De naamswijziging is een logisch vervolg op de 
fusie van RMC en Radius, precies een jaar gele-
den. Hiermee ontstond één organisatie voor 
welzijns- en maatschappelijk werk in het Land van 
Cuijk. Het jaar 2015 stond in het teken van het 
structureren en opbouwen van de organisatie. 
Inmiddels is de tijd rijp voor de volgende stap: een 
krachtige nieuwe naam en uitstraling. Een naam 
die onderstreept waar de organisatie sterk in is: 
mensen verbinden, ondersteunen, in hun kracht 
zetten en in beweging brengen. 

Een naam met betekenis
De naam Sociom is zorgvuldig gekozen en combi-
neert ‘sociaal’ met de beginletters van ‘omgeving’. 
Kortom: een organisatie met een sociaal gevoel, 
actief in je vertrouwde omgeving. Waarbij ‘om’ ook 
verwijst naar actie, radertjes en beweging. 
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vrijdag 8 januari > quiz > WITTE 
GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek ge-
schikt om eens een avond lekker lang te quizzen. 
Na het succes van de voorgaande edities daarom 

VANUIT HET GEMEENTEHUIS
Ook in 2016 Huishoudelijke Hulp 
Toelage (HHT)

‘Mijn kinderen wonen niet in de buurt, maar ze 
komen gelukkig vaak op bezoek. 
Meestal blijven ze dan een nachtje logeren. 
En in de schoolvakanties is er altijd wel een 
kleinkind over de vloer. Ik hou erg van die 
gezelligheid, maar het kostte me wel steeds 
meer moeite om daarna het huis op orde te 
krijgen. Ik ging tegen het familiebezoek op-
zien. Toen ik het daar met mijn buurvrouw over 
had, kwam zij met een prima oplossing. Zij had 
gehoord over de regeling Huishoudelijke Hulp 
Toelage. Ik heb me aangemeld bij een zorgaan-
bieder. Samen hebben we afspraken gemaakt 
en zij hebben een hulp voor mij gezocht. 
Die komt nu elke twee weken een paar uur 
poetsen. Met HHT kan ik dat betalen want de 
eigen bijdrage is niet hoog. Ik kijk nu weer uit 
naar alle bezoekjes.’

Voor wie is HHT?
Veel mensen kunnen gebruik maken van HHT. 
U hoeft maar aan één van deze regels te voldoen:
•  U bent 75 jaar of ouder
•  U maakt geen gebruik van huishoudelijke hulp 

via de Wmo, omdat u de eigen bijdrage te hoog
 vindt

Want Sociom zet mensen in hun kracht en brengt 
ze in beweging. Dit is ook terug te zien in het logo, 
dat bestaat uit een opeenstapeling van allerlei 
soorten cirkels. De cirkels zijn warm van kleur en 
verschillend qua vorm. Hiermee staan ze voor de 
diversiteit van de samenleving. 

Altijd in de buurt
De nieuwe naam en het logo gaan gepaard met de 
slogan ‘Altijd in de buurt’. Hierin komt het lokale 
karakter van de organisatie tot uiting. Sociom is 
immers actief in de buurten en wijken waar mensen 
leven; in de eigen vertrouwde omgeving. Maar de 
figuurlijke betekenis van de slogan is minstens zo 
belangrijk: mensen kunnen op Sociom vertrouwen. 

Nieuwe look
De nieuwe naam is van toepassing vanaf 1 januari. 
De komende maanden krijgen alle uitingen de 
nieuwe look-and-feel. Dit gebeurt stap voor stap. 

Benieuwd naar Sociom en het verhaal achter de 
nieuwe naam? 
Bekijk de animatie op www.sociom.nl. 

•  U hebt een beperking en krijgt een maat-
werkvoorziening via Wmo, WLZ of ziekte-
kostenverzekering (verpleging en verzorging, 
woningaanpassing, rolstoel, vervoer, huishou-
delijke verzorging, begeleiding)

•  U bent elke week actief als mantelzorger

Wat kost HHT?
De gemeente vergoedt € 15,00 per uur aan de 
zorgaanbieder. Het bedrag dat u zelf betaalt hangt 
af van het uurtarief van de zorgaanbieder. 
Dat tarief is niet overal hetzelfde. 
Een voorbeeld: het uurtarief van de zorgaanbieder 
is € 22,50. Daarvan vergoedt de gemeente 
€ 15,00. U betaalt € 7,50 per uur.

Waar vraagt u HHT aan?
U vraagt HHT aan bij een zorgaanbieder die ook 
de huishoudelijk hulp via de Wmo verzorgt. 
In uw gemeente zijn dat:
•  Actief Zorg:
 telefoon: 088 - 75 08 200
 E-mail: info@actiefzorg.nl
 website: www.actiefzorg.nl
•  Buurtdiensten
 telefoon: 06-13 32 13 42(team Boxmeer)
 E-mail: boxmeer@buurtdiensten.nl
 website: www.buurtdiensten.nl
•  TSN Thuiszorg:
 telefoon: 0546 - 66 01 00
 E-mail: clientenadministratie@tsn-thuiszorg.nl
 website: www.tsn-thuiszorg.nl
•  TZorg:
 telefoon: 088-00 25 500
 E-mail: informatie@tzorg.nl
 website: www.tzorg.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                                                   

 
 

 

vanavond andermaal een aflevering van Witte 
Gei’t?. Een quiz voor teams want twee weten im-
mers meer dan één, en drie nóg veel meer. De vra-
gen zijn pittig, de onderwerpen zeer uiteenlopend. 
Laat maar werken die grijze massa, laat het maar 
kraken daarboven. Hersengymnastiek voor gevor-
derden. Heerlijk!

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

zaterdag 16 januari > darts > 
THE GRYPHUS OPEN
Geef U voor 14 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 > aanmel-
den: www.gryphus.nl

in petto
➣		vrijdag 22 januari > open podium > 
 TALENTENTUIn: EURWENS & VAN BOMMEL 

+ RANDOM + BLUEZTRAIN
➣	vrijdag 29 januari > tiers > SOOS GRYPHUS

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Gevonden:

Bruine bril met zilverkleurig koord. 

Gevonden in de Beekstraat op 27 december jl.
Info tel.nr.: 631432
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NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

 

Warme Bakker Degen
Reclame: 11 t/m 16 januari
	 ●  Abrikozenvlaai €7,25
	 ●  Grovolkorenbrood €2,95
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 18 t/m 23 januari
	 ●  Chocolade kruimelvlaai €7,25
	 ●  Lônse Mik €2,30
	 ●  Suikerbrood klein €1,85

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Fons Peltenburg

Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 

Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589



22

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Gradje  
Tweewielers-reparatie 

Voor al uw fietsreparaties 

                 

De Bunder 7 5821GC 
Vierlingsbeek 

06-17769196 
gradjewelbers@kpnmail.nl 

 

    Reiscafe’s  

Reizen met echte meerwaarde  zonder meer te betalen dan elders. 
Kom ook naar onze lokale presentaties tijdens de Reiscafe’s waar u 
geheel vrijblijvend kennis maakt met ons, onze werkwijze, de eigen 
24/7 reisbegeleiding en onze populaire 2016 bestemmingen; 

*ALLGAU *BALTISCHE STATEN *TSJECHIË *ITALIË 
*KROATIË/ISTRIË *TENERIFE *CHINA *INDIA *PERU 
*INDONESIË *SURINAME *VIETNAM *ZUID-AFRIKA  

Zo. 24 Jan.  BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY      Aanv. 14.00 uur  
Ma.25 Jan.  ZAELKE Ariënsstraat 21 TEGELEN      Aanv. 19.30 uur 
Di.  26 Jan.  BUFKES Schoolstraat 29 VENRAY      Aanv. 19.30 uur 
Wo.27 Jan.  KERKEBOSKE  Koeberg 3 HELDEN    Aanv. 19.30 uur 
Do. 28 Jan.  Grand Cafe DE MAAGDENBERG       Aanv. 19.30 uur  
             Maagdenbergplein 11 VENLO   
 
Graag vooraf     Een kopje koffie  
reserveren       staat voor u klaar. 
via Telefoon of     bij binnenkomst.  
Email.    
per mail.   
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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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Wilt u dat wij uw fiets 
onderhouden/herstellen? 

Bel of mail dan gerust: 

PROFILE GENNEP 
Powered by Thijs en Weys 

TEL 0485 - 51 31 80 
info@profilegennep.nl 

Wij halen uw fiets gratis op en 
brengen hem weer bij u thuis! 

PROFILE 
DE FIETSSPECIALIST 
,i 1 11 111 1,1 r, 1110<..,r 1,, u1 \, /\\ 1, lrf, ,,1 

Spoorstraat 102, 
6591 GV GENNEP 

Tel.: 0485-51 31 80 
E-mail: info@profilegennep.nl

Website: www.profilegennep.nl












Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5 Vierlingsbeek 0478-632232

Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  


