Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
28 januari 2014,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
29e jaargang no. 2

22 januari 2014

Makkenpad
Voor wie het nog niet weet: dat wordt straks de naam voor het wandelpad over de houten brug van de
Molenbeek naar de Ezelshemel en het Roekenbos. Het bruggetje krijgt straks trouwens ook een naam:
Ezelsbruggetje.
Enkele vrijwilligers hebben op initiatief van de Dorpsraad het natte modderige pad voorzien van een flinke
laag houtsnippers. En dat was nodig. Onder een stralende zon en met hulp van Ton Siemelink, Fons Opheij en Geert Verstegen hebben we de klus in ruim twee uur geklaard; mede dankzij de hulp van Gijs van Erp
die met zijn shovel onze kar in een oogwenk vol had. Aannemer Marcussen van Engelen Groen was zo toeschietelijk om ons de houtsnippers gratis aan te bieden. Allen, uit naam van de dorpsraad en de vele gebruikers van dit mooie traject door een stukje natuur van Vierlingsbeek die nu schone schoenen houden,
bedankt!
Namens de Werkgroep Groen van de dorpsraad:
Ben Bloemberg en Rein Verhoeven.
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11 mei
15 mei
17 mei
29 mei /
1 juni
1 juni

Van de redactie:
●

●

●

't f(l)itste dorp van Nederland... we gaan er
voor om ons mooie dorp snel (weer)
positief in het nieuws te brengen.
Maar omdat een gewaarschuwd mens voor
2 telt...: er staat op dezelfde weg ook wel
eens een flitser onder een groen doek,
achter een boom bij het bos ná Vivara....
De ophaalronde voor restafval, GFT én
plastic is weer (terug) op de maandag.
Een nieuw bedrijf gaat het dit jaar
verzorgen. Er was een moeizame start, dan
kan het alleen maar beter worden tóch!?!
Een mooie nieuwe carnavalsgids.. een
compliment is op zijn plaats! Kei moi!.

7 juni
8 juni
9 juni
19 juni
21 juni

EVENEMENTEN:
2014:

28 feb
1-4 mrt
6 mrt
8 mrt
14 mrt
19 mrt
1
5
3
6

t/m
apr
apr
apr

12 apr
16 apr
17 apr
26 apr
3 mei
7 mei
10 mei

22 juni

KBO: Carnavalsmiddag; Joffershof
CARNAVAL
KBO: Bedevaart Smakt
Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij
Bibliobeek
KBO: Jaarvergadering in ‘t Joffershof
Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop 		
“Beek houwt in hout”;
aanvang 19:30 uur
Collecte Goede Doelen

5 juli
12 aug
21 aug
24 aug
29 aug
5-8
7 sept

KBO: Lente-Natuurwandeling
Harmonie de Herleving: Koffieconcert in
Concordia
Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij
Bibliobeek
Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop 		
“Beek houwt in hout”;
aanvang 19:30 uur
Vondel: Bloemenactie
Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel;
Aanvang 19.00 uur
Harmonie de Herleving: The Voice van
’t Vrijthof in Concordia
KBO: Busdagtocht
Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij
Bibliobeek

18 sept
1 okt
17 okt
30 okt
1 nov
20 nov
16 dec

Koningskerkje: Koningsloper
KBO: Fietsdag KBO’s gemeente Boxmeer
Harmonie de Herleving: Concert in het park
Feestweekend Volharding t.g.v.
100-jarig bestaan voetbalclub
Smartlappenkoor "Van Heure Zinge":
groots smartlappen en joekskappellendag op diverse lokaties in Vierlingsbeek;
van 11.30 uur tot 18.00 uur. Daarna tot
21.00 uur feestavond met live muziek!
Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij
Bibliobeek
St. Antonius- St. Nicolaasgilde
Groeningen: Koningschieten
St. Antonius- St. Nicolaasgilde
Groeningen: Koninginnebal
KBO: Fietsdag
Zanggroep Evergreen: Muziek op de 		
Maas
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 		
2014
Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel;
Aanvang 19.00 uur
KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse 		
Bruggeloop
KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
Begin sept KBO: Meerdaagse reis
sept Groeningse Kermis
Harmonie de Herleving: Jeugddag voor
de jeugd van Vierlingsbeek en
Groeningen. In verband met 140-jarig
jubileum van de harmonie.
KBO: Fietsmiddag
KBO: Dag van de Ouderen in ’t Joffershof
KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
KBO: Excursie
Harmonie de Herleving: Popconcert i.v.m.
140-jarig jubileum van de harmonie.
KBO: Herfstwandeling
KBO: Kerstviering in Concordia

AGENDA:
2014:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
22 jan
De Keieschieters: Voorverkoop kaarten
zittingsavonden bij Concordia vanaf
19:00 uur Vanaf 23 jan De Keieschieters:
Kaarten zittingsavonden verkrijgbaar bij
Cafetaria De Zwaan
24 jan
Koningskerkje: concert Brak Water
25 jan
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
25 jan
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
31 jan
KBO: feest 60 jaar KBO in Concordia

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
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5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
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Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
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31 jan
1 feb
2 feb
4 feb
6 feb

Gryphus: cabaret; Max van den Burg; 		
zaal open: 20.30 uur
Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groeps-		
training Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij
Bibliobeek
Dansgarde De Bekse Klinkertjes:
Presentatiemiddag Aanvang: 13.30 uur;
Locatie: Zalencentrum Concordia.
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Snertwandeling; Joffershof

8 feb
De Keieschieters: Prinsenreceptie
10-15 feb MVC ’64: Huis aan huis collecte Jantje
Beton door de jeugdleden van de
volleybalvereniging
16 feb
De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl

Diensten
en
Intenties

Achter in de kerk liggen op de tafels een aantal
passende lees- en prentenboeken voor kinderen.
Kinderen kunnen deze aan het begin van een viering mee naar hun plaats nemen en tijdens de viering bekijken en hierin lezen. Graag na de viering
terug leggen op de tafel.

januari februari

Aangezien er niet elk weekend meer een eucharistieviering in onze deelparochie is, heeft de pastoraatsgroep besloten om parochianen die in die betreffende weekenden toch naar de kerk willen, met
de auto te brengen naar de vieringen in Maashees
en/of Overloon. Als U van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u contact hierover opnemen
met mevr. Marietje Hubers, tel. 631222.

26 januari:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Truus Peeters-Pijpers namens KBO,
Harrie Kessels, overl. fam. Elbers-v.d. Cruysen.
28 januari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering
2 februari:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
met kinderwoorddienst
Intenties: Wies Stoffelen-Smits, Thea Pijls-Jacobs
en overl. fam. Pijls-Jacobs, Mariek Litjens-Hilkens,
Toos en Dries v.d. Bosch-Elbers.
8 februari:
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
11 februari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering
16 februari:
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering
23 februari:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Harrie Kessels.

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

VOORLEESUURTJE
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere
voorlezer.
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen
die willen komen luisteren.
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)

Intenties

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

Iedereen is van harte welkom.
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen
kinderen.
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek

Gedoopt:

info@bibliobeek.nl

Door het Doopsel zijn in de kerkgemeenschap opgenomen:
Meike en Fleur, dochters van Ferry en Monique
Nillesen-de Wijse, Overambt.
We wensen Meike en Fleur en hun ouders een
gezonde toekomst toe.
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BUITEN DE DORPSGRENZEN (53)

lo’s. Een meter of zes hoog. Op de begane grond,
ter hoogte van de garage, stonden een paar collega’s van hem. Zij keken naar boven. Toon stond op
de rand te balanceren als een koorddanser. Deed
toen net of hij viel.
En hij viel! Een ijselijke kreet slakend.
Dodelijk geschrokken spurtten de collega’s naar de
plek waar Toon moest liggen. Met gebroken benen
of misschien nog veel erger.
Toen zij op de rampplek arriveerden kwam Toon
net uit een grote hoop maïs kruipen, daar ’s morgens neer gekiept door een paar vrachtauto’s van
een firma uit Rotterdam.
Dat wisten die collega’s niet. Toon wel.
Toon die als enige in de kring een witte overall
droeg, was ongewapend. Een schop had hij niet
nodig. Dat was beneden zijn stand. Hij ving die
smeerlappen wel met zijn blote handen.
Hij stond met licht doorgezakte knieën, wiegende heupen en de benen iets uit elkaar, te wachten.
Zijn blik loerend.
Zijn met verfspatten bedekte handen bungelden er
nu nog wat doelloos bij, maar zouden zo meteen
dodelijke wapens blijken.
Een volledig tot wasdom gekomen rat, misschien
wel het grootste exemplaar van de hele troep, zag
de opening tussen Toons benen. De poort naar de
vrijheid!
En als Toon daar niet gestaan had was het hem
misschien nog gelukt ook om te ontsnappen. De
schilder had zich echter razendsnel gebukt en met
zijn linkerhand het dier in zijn nekvel gegrepen. In
een vloeiende beweging had zijn andere hand zich
om het achterlijf van de rat gesloten. Vervolgens
wrong hij, als ons moeder het water uit een dweil,
het leven uit het lijf van het reusachtige knaagdier.
Hartstikke dood liet hij het monster uit zijn handen
vallen. Plof klonk het, als een zak biggenmeel die
van de vrachtauto viel.

Er had zich een grote kring werknemers rondom de laatste resten van de stapel verzameld. Zij
waren gewapend met grote schoppen, oude bezems, meelscheppen en panlatten en hadden hun
broekspijpen dichtgebonden. In hun ogen stond
moordlust te lezen.
De deuren van het hoofdkantoor, de specerijenmalerij, de kantine, de garage en het laboratorium
werden gesloten. Die griezels moest men binnen
niet hebben. Als ze onverhoopt ontsnapten, moesten ze de Fabrieksstraat maar inrennen.
Een man maakte zich los uit de kring en begaf zich
naar de laatste stukgeknaagde, half leeggelopen
zakken. Daaronder zaten al die rotzakken en hij
moest die balen verwijderen. Hij had zich niet aangemeld voor deze klus. Kûbbus had hem hiertoe
opdracht gegeven. De man was zo stom geweest
een grote muil tegen de bedrijfsleider op te zetten
en stond nu voor de keuze die zakken weg te trekken of zijn biezen te pakken. Hij had voor het eerste gekozen.
Met doodsverachting, zijn baan stond immers op
het spel en hij had thuis een vrouw met twee kleine kinderen zitten, kweet hij zich van zijn taak en
maakte toen dat hij wegkwam.
Verlamd van schrik en verblind door het felle daglicht bleef de kolonie seconden lang roerloos opeengehoopt zitten. Met verwoestende kracht daalden vier, vijf schoppen neer. De knaagdierenbevolking werd meteen met de helft teruggebracht. De
werktuigen gingen weer omhoog. Enkele muizen
hadden zich in doodsangst om de randen van de
ijzeren bladen geklemd, maakten een korte luchtreis en sloegen vervolgens te pletter tegen het lattenrooster dat zo lang hun veilige onderkomen was
geweest.
Kûbbus stond voor zijn kantoortje naast de weegbrug naar de operatie te kijken. Handen in de zakken van zijn overall, smeulende sigaret in zijn
mondhoek. De ogen van “De Zwarte” op zich gericht voelend, deed het moordcommando extra
zijn best.
Midden in de kring stond Toon Cornelissen uit
Beugen. Toon de schilder. Achter de garage had
hij zijn hok waarin hij zijn verf, borstels en krabbers
bewaarde.
Toon de schilder was zo gek als een karrad. Of hij
deed alsof en haalde al die stunts alleen maar uit
om op te vallen.
Als hij te laat kwam moest zijn fiets het bezuren. Hij
smeet zijn voertuig tegen de muur van het hoofdkantoor, precies onder het raam van de baas. “Luie
zak!”, schreeuwde hij, tegen zijn fiets schoppend.
“Waarom loop je niet harder? Jouw schuld dat ik
te laat ben!”.
Hij hoopte maar dat de baas zijn scheldpartij gehoord had.
“Joehoe!”, riep hij eens, toen hij op de rand stond
van het verbindingsgebouw tussen de twee si-

Wordt vervolgd.
Nelson.

Hallo allemaal,

Zin in een gezellige ochtend,
middag of avond ?
Dat kan!
Assieswares komt graag vrijblijvend bij u thuis met
een ruime selectie aan sieraden en tassen.
In een ontspannen sfeer kunnen u en uw vriendinnen, familie, collega’s en/of buren de collectie van
Assieswares bewonderen en natuurlijk ook passen.
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80 kilometer per uur gereden mag worden. Dit is
op andere wegen die naar de snelweg leiden namelijk wel het geval.

Bent u nieuwsgierig naar onze collectie neem dan
alvast een kijkje op onze website:
www.assieswares.nl
Bent u geïnteresseerd in het geven van een sieradenparty of wilt u meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar info@assieswares.nl
en ik neem contact met u op.

Dit is de reden dat veel mensen daar ook harder
rijden dan de toegestane snelheid, waardoor de
hoogte van de boete al snel naar onaangename
hoogten rijst.

Wij zijn ook te volgen op facebook met speciale
actie’s alleen voor facebookgebruikers:
www.facebook.com/Assieswares
of via Twitter:
www.twitter.com/assieswares

De vraag die bij veel mensen leeft, is waarom er
juist op deze plaats maar 50 kilometer gereden
mag worden en niet 80 kilometer per uur zoals op
de andere toegangswegen naar de snelweg.
Waarom willen wij hier actie op ondernemen?
Wij vinden het onterecht dat:
- er op deze plaats in het buitengebied maar 50
kilometer per uur gereden mag worden in tegenstelling tot 80 kilometer per uur op andere
wegen in het buitengebied die naar de snelweg
leiden
- ter attentie van deze uitzonderlijke situatie alleen maar een eenvoudig bord staat met 50 km
per uur zonder verkeerskundige aanpassingen
aan de weg
- wij van mening zijn dat de intensieve verkeerscontroles met een bon met de verkeersboete
die pas 4 tot 5 weken later in de bus valt, zijn
doel voorbij schiet om de verkeersveiligheid te
bevorderen.

Tot snel!
Assieswares
Astrid Boekholt

Bonnenregen in Vierlingsbeek
In de maand december en januari werden vele inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen verrast
door bijna wekelijks een bekeuring in de bus te
krijgen.
Terwijl het geluk in de dure maand december in
Vrouwenpolder in Zeeland niet op kon door 42,2
miljoen Euro te winnen met de postcodeloterij, zijn
inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen zeker
enkele honderdduizenden euro’s kwijtgeraakt door
de bonnenregen die hen ten deel is gevallen.

Conclusie Wij kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat deze actie gebruikt wordt om de
staatskas op een oneigenlijke manier te spekken.
Bestuurlijk geldt een verbod van “detournement
de pouvoir”, een onderdeel van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een bestuursorgaan mag een bevoegdheid alleen maar gebruiken
voor het doel waarvoor deze verleend is. Dat kan
niet de bedoeling zijn van verkeerscontroles met
doelstelling het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wat is er gebeurd? In de maanden november en
december 2013 is er meerdere malen op snelheid
gecontroleerd op de Overloonseweg te
Vierlingsbeek. Uit een inventarisatie is gebleken
dat meer dan de helft van de automobilisten daar
beboet is met een bekeuring. De bekeuringen
variëren van € 100 tot € 1.000.
Eigen schuld, dikke bult? Een bekeuring moet
preventief werken om de verkeersveiligheid te bevorderen. De bedoeling is dat mensen hun gedrag
zullen aanpassen. Dat mensen die de wet overtreden, een boete kunnen krijgen is algemeen maatschappelijk aanvaard.

Wat gaan we doen? Ik wil graag inventariseren
wie er allemaal een bekeuring heeft ontvangen in
deze periode en dan gezamenlijk in beroep gaan
bij de officier van justitie. Mocht uw beroep eerder
moet worden opgestuurd (kijk op brief wanneer
deze moet worden ingediend) dan moet u deze alvast opsturen. Wij zullen een brief opstellen waar u
ook gebruik van kan maken.

Wat is het probleem? De bekeuring komt pas na
4 tot 5 weken na de overtreding per post binnen
en in de tussentijd wordt er intensief verder geflitst. Het probleem is dat mensen vaak meerdere
keren geflitst worden en zij meerdere bekeuringen
ontvangen, zonder dat zij gestimuleerd zijn om in
de tussentijd hun gedrag aan te passen naar de
voorgeschreven snelheid.

Verder zullen we bij de Gemeente Boxmeer het
verzoek neerleggen het bord bebouwde kom terug
te plaatsen naar waar het 10 jaar geleden (in de
bocht net voor spoorovergang) stond en laten onderzoeken of en welke verkeersremmende maatregelen op de Overloonseweg gewenst zijn.
Graag de gegevens opsturen naar:

Mensen hebben, bij gebrek aan verkeersmaatregelen in combinatie met het gegeven dat dit een
zeer ongebruikelijke locatie is om maar 50 km per
uur te rijden, nauwelijks in de gaten dat er op deze
plaats in het buitengebied maar 50 in plaats van

geldklopperij@outlook.com
Marc Oudenhoven
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Ook dit was Vierlingsbeek.
Een feestelijke gebeurtenis in Vierlingsbeek. We weten alleen niet waarom en wanneer dit was. Een aantal
personen kennen we wel.

Vlnr bovenste/achterste rij, ......., …......, moeder Deenen, An Deenen Bartels, Teun Deenen, Nellie Evers,
Wim Reefs, Dien Jansen Gooren (van de köster), Annie Fransen, Piet Evers, Lies Verhoeven, Gerrit Stevens,
Jac Nillesen, Truus Nellisen Lichteveld.
2e rij, Cherry Soree, Stiena Verhoeven Deenen, Cor Verhoeven, Jan Bartels ......., …....., ………..., ….......,
1e rij vooraan, An Nissen, Truus Kessels, ........., Door Jansen, ..........., ..........., ............
Kunt u ons verder helpen met dan horen we dat graag via: info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl
U kunt deze foto met tekst ook vinden op de site van de Schoenendoos onder foto nr. A00727
Bij voorbaat dank namens “De oude Schoenendoos” Jan Hendriks.

Concert Brak
Water

Brak Water is zoet zout en zilt
Lief en wrang, strelend en schurend,
Vrolijk en zwaar
En tilt je langs de afgrond en tilt je op.

Koningskerkje
24 januari

Zie ook : www.brakwater.nl
Vrijdag 24 januari 20.30 uur
Entree € 5,-

Vrijdag 24 januari treedt Brak Water op in het
Koningskerkje in Vierlingsbeek .
Het belooft een zeer muzikale avond te worden
met Nederlandstalig eigen werk.

Reserveren info@koningskerkje.nl
of 0478-630380
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Maashees, op zoek is naar een nieuwe exploitant of
een exploitanten koppel.

Happy Hours op
carnavalszondag
vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur

In de huidige opzet is het exploiteren van het gehele complex een zeer bezige baan. De exploitatie op zich nemen, vraagt niet om een grote financiële investering maar wel een gezonde fysieke inspanning.
Dit komt mede doordat de exploitant er het beheer
van de aangrenzende sporthal bij doet en, op de
maandag na, elke dag geopend is.
Mogelijk moet op deze “luxe” situatie worden ingeleverd, een en ander in overleg met een nieuwe
gegadigde(n).
Inmiddels wordt er ook hard gewerkt aan plannen
om het complex te renoveren. Bij de gemeente liggen plannen om het geheel aan te passen en beter
te laten voldoen aan alle wettelijke eisen en vragen
van deze tijd.
Betere benuttingsmogelijkheden en een optimaler
energiegebruik zullen de exploitatie vergemakkelijken.
Iedere bewoner van het dorp, jong en oud, komt
weleens in Plein’27, zoals het tegenwoordig heet.

Bek gût los op zondagmiddag
met de Carnaval.
Wat, hoe en waar, dat lees je in de
volgende Globaal….
Het wordt in ieder geval verrassend gezellig
voor jong en oud.
Groet commissie Nei Leven!

Maashees zoekt
Gemeenschapshuisbeheerder
(m/v)
Het gemeenschapshuis in Maashees is, zo vindt
de hele dorpsgemeenschap, van essentieel belang
voor de leefbaarheid van het dorp. Het gemeenschapshuis heeft een podiumzaal, een café (tevens
sporthalkantine), een cafetaria, vergaderruimte en
een bovenwoning die door de exploitant gebruikt
kan worden. De huidige exploitant heeft de huur
opgezegd hoofdzakelijk omdat hij andere activiteiten dichter bij huis heeft opgepakt.

Maashees heeft weer een nieuwe, energieke en
initiatiefrijke exploitant nodig.
Het bestuur van de Vereniging Gemeenschapshuis
zoekt kandidaten.
Voor meer informatie kunt U Pieter de Vos,
tel.nr 0478 639060, contacten.

Dit betekent dat de Vereniging Gemeenschapshuis,
met als leden de meeste verenigingen uit
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Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen
voor de gemeenteraad van Boxmeer en
Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is verkiesbaar namens het

"Wat de gek er vur geft"
Met deze slogan heeft de carnavalsvereniging een
nieuwe weg ingeslagen om hun inkomsten een
nieuwe impuls te geven. De "Bekse Klinker" is een
prachtig naslagwerk waarin men het verleden en
het heden kan lezen van de carnaval in Groeningen
en Vierlingsbeek.
Het is hartverwarmend om te zien dat de mensen
van Groeningen en Vierlingsbeek met gulle giften
uit vrije wil de vereniging steunen. De opbrengst
komt ten goede aan de jeugdcarnaval en de
carnaval zodat we u weer een kwalitatief goed
programma kunnen aanbieden. Wij, de cv "de
Keieschieters", willen uit de grond van ons hart u
bedanken voor uw giften en we zullen er alles aan
doen om weer een fantastisch feest te organiseren
samen met Prins Ron, Prinses Yvon, adjudant
Carlo, jeugd Prins Hank en adjudant Loek.

Lijst 1, kandidaat nummer 6.

Bedankt,
Bestuur cv "de Keieschieters".
Ik heb de afgelopen twaalf jaar voor u in de gemeenteraad gewerkt en wil dit graag de komende
vier jaar blijven doen.
Hiervoor heb ik uw stem nodig.

Uitslag trekking 3 Toto
CV de Keieschieters:
1e Pries € 55,-    Lotnr: 1153
Naam: Kessels
2e Pries € 33,-   Lotnr: 455
Naam: de Bruyn
3e Pries € 22,-    Lotnr: 588  	 Naam: Smits
4e Pries vrijkaart pronkzitting                    
Lotnr: 519  	 Naam: de Vrede
Extra Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
Lotnr: 1022  	 Naam: Klaassen

Met voldoende voorkeurstemmen
-minimaal 200- is een zetel haalbaar
Ik was voor mijn pensionering in 2011 in het dagelijks leven werkzaam als projectleider bij het waterschap Peel en Maasvallei in Noord en Midden
Limburg. Ik heb bijna 40 jaar ambtelijke ervaring
op de vakgebieden weg- en waterbouw, cultuurtechniek en ruimtelijke ordening.

Uitslag trekking 4 Toto
CV de Keieschieters:

Ik heb me in de raad onder meer ingezet voor de
vakgebieden milieu, ruimtelijke zaken, woningbouw en reconstructie, subsidiebeleid, de herziening van de welstandnota, de aanleg van fietspaden, snelheidsbeperking Molenweg, de actualisatie van de bestemmingsplannen en het bouwrijp maken van nieuwe woongebieden, zodat er op
veel plaatsen weer kan worden gebouwd.
Voor de komende jaren zullen we de handen vol
hebben aan het financieel gezond houden van
onze gemeente. We zullen goed na moeten denken waar we de beperkte middelen aan kunnen
besteden. Ik wil mijn vakkennis inzetten om er
voor te zorgen dat we tegen zo laag mogelijke
kosten in staat blijven om de groenvoorzieningen,
onze wegen en rioleringen in een goede staat hou-

1e Pries € 55,-    Lotnr: 782
Naam: Tönnissen
2e Pries € 33,-   Lotnr: 1052
Naam: De Haas
3e Pries € 22,-    Lotnr: 277  	 Naam: Deriet
4e Pries vrijkaart pronkzitting                    
Lotnr: 922
Naam: Janssen
Extra Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
Lotnr:
1  	 Naam: Koenen
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den opdat we geen erfenis van achterstallig onderhoud doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Voor al die zaken wil ik mij inspannen en
hoop daarvoor uw steun te krijgen.
Ook nodig ik u hierbij uit om onze vergaderingen
van de achterban te bezoeken. Ook niet-leden zijn
van harte welkom.
Het vergaderschema staat op onze website:
www.cdaboxmeer.nl

minioren garde dans; een minioren show dans;
een junioren garde dans; een junioren show dans;
een jeugd garde dans én een hoofdklasse show
dans. Dit alles zal een mooi gevuld en gevarieerd
programma opleveren.
Tijdens deze middag is er ook de mogelijkheid
voor het nuttigen van een hapje en/of drankje.
Entreekaarten zijn te koop in de voorverkoop of
aan de kassa. De entreekaarten kosten € 3,50
voor volwassenen in de voorverkoop en € 4,00
aan de kassa; voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
€ 1,50 in de voorverkoop en € 2,00 aan de kassa.
Kaarten tijdens de voorverkoop zijn te verkrijgen
via onze leden of via het volgende mailadres
bmejanssen@gmail.com.
Aanvang van de middag is 13.30 uur, om 14.00
uur zullen we starten met de dansen.

Een sterk CDA kan door haar directe invloed in
Den Bosch en Den Haag veel meer voor Boxmeer
betekenen dan vele andere partijen.
Geef uw steun aan het CDA en stem bij voorkeur op mij zodat het belang van Vierlingsbeek en
Groeningen in Boxmeer kan worden ingebracht.
Tel. 0478-632205 of 06-48236890
Email: jstoffelen@ziggo.nl
jan.stoffelen@cdaboxmeer.nl

Wij hopen jullie allemaal te kunnen begroeten en
hopen op een mooie en gezellige middag.
Wij hebben er in ieder geval al erg veel zin in!
Dansgarde De Bekse Klinkertjes

Presentatiemiddag dansgarde
De Bekse Klinkertjes

Jantje Beton Collecte
door MVC 64 !

Zondag 2 februari 2014,
zalencentrum Concordia,
aanvang 13.30 uur

In de week van 10 t/m 15 februari wordt in Nederland de Jantje Beton Collecte georganiseerd, een
collecte voor en door het jeugdwerk waarbij 50%
van de opbrengst bestemd is voor de deelnemende clubs. De andere helft van de opbrengst besteedt Jantje Beton aan allerlei zinvolle projecten
voor de jeugd in Nederland.

Wij nodigen jullie allemaal uit om op zondag 2
februari a.s. te komen kijken naar onze presentatiemiddag.
Vanaf mei 2013 zijn de dansers al weer druk aan
het oefenen met het instuderen van de nieuwe
dansen voor dit seizoen. Afgelopen december zijn
de eerste toernooien van start gegaan. Graag willen wij ook onze dansen aan jullie allemaal laten
zien!

Het geld dat de deelnemende verenigingen en
jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton Collecte
blijft voor een groot deel in de eigen gemeente en
is bestemd voor de financiering van de plaatselijke
projecten en activiteiten.

Onze vereniging bestaat uit 26 leden; waarvan 9
nieuwe leden sinds mei 2013 in de leeftijd van 6-8
jaar. Voor deze meiden is het zeker erg spannend,
want dit is de eerste mogelijkheid voor hen om zich
te presenteren aan de inwoners van Vierlingsbeek
en Groeningen!

In Vierlingsbeek gaan de jeugdleden van MVC’64
voor het de achtste keer rond
met de collectebus.
Door de unieke formule, 50% van de opbrengst
gaat naar Jantje Beton en 50% naar MVC’64,
steunt U een goed doel en een
vereniging uit eigen dorp.

Tijdens deze middag zullen al onze dansen gepresenteerd worden. Dit zijn optredens van de twee
solisten Emmie Geurts en Guusje Smits; een duo
dans door Willemien Geurts en Lisanne Rijs; een

Collecte Jantje Beton 10 t/m 15 februari
door en voor de jeugd van MVC’64.
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ook niet tevreden is over de geleverde oliebollen
kunt u contact opnemen met Hans Hendriks (tel.
631802) of Huub Peeters (tel. 631778); we zullen
dan gezamenlijk tot een oplossing van de klacht
proberen te komen.
Daarnaast wil het J.O.C.-bestuur haar dank uitspreken aan de volgende personen/ ondernemingen die een bijdrage hebben geleverd aan deze
actie:
Johan v.d. Boogaard (loods)
Bakkerij Degen uit Overloon
PLUS Verbeeten Vierlingsbeek
Hoes Errogas Nijmegen b.v.
Cafetaria de Zwaan
Boomkwekerij de Schans uit Groeningen
Alle vrijwilligers van binnen en buiten het J.O.C.

Jubileum oliebollenactie
geslaagd!!!
De 50e oliebollenactie van het J.O.C. is weer voorbij en we kunnen terugkijken op wederom een geslaagde actie voor onze stichting en de inwoners
van Vierlingsbeek en Groeningen.
Aan deze ‘gouden’ oliebollenactie was ook een
prijsvraag verbonden: voor de jeugd het inkleuren
van een kleurplaat en voor de niet-jeugd vanaf 12
jaar het raden van het aantal rozijnen in een pot.

Het bestuur van het J.O.C.

In de jeugdcategorie van kinderen uit de groepen
1 t/m 4 uit het basisonderwijs was de uitslag van
de kleurwedstrijd:
1e prijs: Isabel Kersten
2e prijs: Luna Nabuurs
3e prijs: Michelle Tönnissen

Vierlingsbeek/Groeningen
60 Jarig jubileum KBO
Vierlingsbeek/Groeningen:

De uitslag bij de kinderen uit groep 4 t/m 8 was:
1e prijs: Jelle Stiphout
2e prijs: Kay van Wanrooij
3e prijs: Stan Rouwens

Vrijdag 31 januari viert de KBO het 60-jarig jubileum met een feestmiddag voor de leden. Na de
ontvangst met koffie en gebak is er een optreden
van de muziekgroep “Een Bietje Brabants” Later in
de middag kan men genieten van een heerlijk buffet. Opgeven kan tot 24 januari.

Alle prijswinnaars hebben een tegoedbon gewonnen voor besteding bij een speelgoedzaak of bij ’t
Zwaantje.

Snertwandeling:

Donderdag 6 februari 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 13.30 uur bij het Joffershof. Voor degene die niet mee kunnen wandelen 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.

De uitslag voor het raden van het juiste aantal
rozijnen in de pot (2643 rozijnen) was als volgt:
1e prijs (een VVV-geschenkbon t.w.v. € 50,-):
J. Tönnissen uit Smakt met 2650 rozijnen
2e prijs (een VVV geschenkbon t.w.v. € 25,-):
Danny Blenckers met 2671 rozijnen
3e prijs (een VVV -geschenkbon t.w.v. € 10,-):
Ruben Ebbers met 2680 rozijnen
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Seniorenbios in Cine Twins te Malden:
Iedere tweede dinsdag van de maand wordt speciaal voor senioren een film gedraaid in bioscoop
Cine Twins in Malden. De film begint om 15.45 uur
en op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart
geldt een gereduceerd tarief (€6,50 i.p.v. €9,00).
Het is noodzakelijk van tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer O24 - 622 L3 46 of
via internet wvvw.cinetwins.nl).
De volgende voorstelling is op 11 februari met de
film “De nieuwe wildernis”.
Het verhaal:
In één van 's werelds dichtst bevolkte landen heeft
zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale

Door de inzet van de vele vrijwilligers en het grote
aantal oliebollen-bestellingen die de inwoners van
beide dorpen wederom bij ons geplaatst hebben
moesten wij deze keer ruim 9000 oliebollen bakken en bezorgen.
Door dit aantal is deze actie voor het J.O.C. ook
deze keer weer een financieel succes geworden.
De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning
van de bij het J.O.C. aangesloten clubs, dus voor
de jeugd en jongeren van Vierlingsbeek en
Groeningen. Indien er ondanks onze goede zorg
voor de kwaliteit iemand om wat voor reden dan
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Kiendata:

allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de
natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een filmteam de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de
grootste kudde wilde paarden ter wereld. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder
in Nederland is gemaakt. De expressieve konikpaarden werpen hun veulens tussen de kalveren
van de majestueuze edelherten en heckrunderen.
Een overvloed aan nieuw leven probeert met
spectaculaire gevechten nieuwe territoria te veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer
een paradijs vormt, maar in de winter een grimmig
landschap. Er is minder voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en moerassen keuzes
moeten maken die van levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel voor het hele
gezin. De 'Circle of Life' van de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht.

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof op
vrijdag 24 januari 7 en 21 februari Aanvang: 14.00 uur

De vaste activiteiten van de KBO zijn:

Jeu de Boules op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur
in het Joffershof
Info 631233
Koersballen op woensdagmiddag
van 14.00-16.00 uur in het Joffershof Info 631986
Biljarten op maandag- en donderdagmorgen
en dinsdag en vrijdagmiddag in het Joffershof
Kienen om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het
Joffershof 14.00 uur
Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden 1e zondag van de
maand om 14.00 in het Joffershof
Info 632028
Gymmen op vrijdagochtend van 9.15 - 10.15 uur
en van 10.30 - 11.30 uur in het Joffershof		
Info 631232
Op 25 januari gaat om 19.30 uur de zaal open en
vanaf 20:00 uur zullen de liedjes inclusief de befaamde en ludieke filmpjes te horen en te zien zijn
in zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek.

Liedjesavond Vierlingsbeek
“Fiesta Mexicana”
Zoals elk jaar staat ook in 2014 weer de jaarlijkse
liedjesavond in Vierlingsbeek op de kalender.
Op zaterdag 25 januari wordt voor de éénendertigste
maal door Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek de
liedjesavond “Ôjjem van Ège Bôjjem” georganiseerd. Het belooft weer een prachtige avond te
worden! 9 groepen gaan strijden om de felbegeerde juryprijs en om de publieksprijs.

Woensdag 5 februari
Lezing over (ont)stress
Stress lijkt iets te zijn wat bij deze tijd hoort. Het
komt voor bij jong en oud. In de lezing komt aan
de orde wat stress is. Er wordt ingegaan op de
oorzaken en er worden tips gegeven wat iemand
er zelf aan kan doen om niet overbelast te raken.
De lezing wordt gegeven door het Fonds
Psychische Gezondheid.

Ôjjem van ége bôjjem op 25 januari

Wie heeft het beste, mooiste, leukste carnavalsliedje van Bèèk en Gruuninge en kan dit het beste overbrengen op het publiek. Afgelopen jaar
werd de “Ôjjem van Ège Bôjjem wisseltrofee”
door Prins Olli overhandigd aan de APK oftewel
de Auw Prinse Kompanjie met het liedje “De Mus“.
De groep, die bestaat uit een groot aantal oudprinsen van de Keieschieters, deed voor de derde
keer mee aan de liedjesavond.

Locatie		
Aanvang		

Een avond vol spanning en
gezelligheid!

U kunt genieten van een gezellige en originele carnavalsavond boordevol artiesten die de felbegeerde titel en de daarbij behorende “publieksprijs
(de “Ôjjem van Ège Bôjjem Bokaal”) en de juryprijs
(de “Cuups Kup”) in de wacht proberen te slepen.
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Mit o.a.: Bekse Klinkers / Slagwerkgroep / Franjel / Ma-Ria
Winnaar liedjesaovund / Winnaar jeugdzitting / en veule anderen!
Vûrverkoop:
22 jannewari 2014 in Café Concordia um 19.00 uur (mit plâts!)
en vanaf 23 jannewari verkoop bij “De Zwaan” / Entree: € 12,50
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vierlingsbeek

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt
ze veel plezier. Doel van deze dagen is het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te
bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers.

Groot voorleesfeest in de
bibliotheek Boxmeer!

Luisteren en fantaseren

Nationale Voorleesdagen bij BiblioPlus

Voorlezen legt de basis voor goed kunnen lezen
en schrijven. Het prikkelt uw kind om heel goed te
luisteren en aandachtig te zijn. Uw kind leert niet
alleen nieuwe woorden, maar ook verschillende
klanken en woorden te onderscheiden. Illustraties
in een voorleesboek stimuleren de fantasie en
helpen te denken in taal. Laat uw kind daarom ook
eens in eigen woorden mee vertellen. Zo leert het
spelenderwijs zelf zinnetjes maken.

Dit jaar vinden de Nationale Voorleesdagen plaats
van woensdag 22 januari tot en met 1 februari.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het
voorlezen aan baby’s, peuters en kleuters centraal
bij BiblioPlus. Het prentenboek Krrr…okodil van
Catherine Rayner is uitgeroepen tot prentenboek
van dit jaar. In de bibliotheken van BiblioPlus
worden leuke activiteiten georganiseerd, zoals
workshops, (digitale)voorleesmomenten, een
peuterquiz en een actie met vingerpopjes voor
nieuwe bibliotheekleden van 0-6 jaar. In alle bibliotheken liggen ook kleurplaten van Krrr…okodil
klaar.

Voorleestips

U zou best méér willen voorlezen, maar na een
drukke werkdag komt u er niet aan toe. En áls u
de tijd heeft, dan zult u net zien dat uw kind er
geen zin in heeft. Hoe krijgt u uw kind zover dat
het de rust en aandacht heeft voor een paar
luisterminuten?

Voorlezen en workshop

In de bibliotheek Boxmeer wordt ook uitgebreid
aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen.
Er zijn twee voorleesmomenten:
van 10.00 uur tot 10.30 uur en
van 11.00 tot 11.30 uur.

Enkele tips:
* Gebruik een boekje dat leuk en geschikt is voor
de leeftijd van uw kind. De medewerker in de
bibliotheek of boekhandel kan u adviseren.
* Zoek een voorleesmoment dat het beste bij uw
kind past. Dat kan bedtijd zijn, maar ook een
ander moment van de dag.
* Maak uw kind nieuwsgierig door eerst eens te
praten over de illustraties op de kaft van het
boek.
* Begin met een paar minuten en de volgende
keer misschien langer. Rek de tijd langzaam
op.
* Laat uw gezicht meespreken. Maak oogcontact
om de aandacht gevangen te houden.
* Speel met uw stem. Laat horen als een verhaal
vrolijk of spannend is.
* Geef uw kind een complimentje als het goed
geluisterd heeft.

Woensdagochtend 29 januari verzorgt Ansjepansje een leuke workshop voor jonge kinderen. Door
middel van zang, dans en spel wordt het boek
Krrr…okokdil tot leven gebracht.
De eerste workshop vindt plaats om 9.30 uur en
de tweede om 10.30 uur.
Alle peuters (met hun ouders of grootouders) zijn
van harte welkom! Wij stellen het op prijs als u zich
van tevoren aanmeld, want vol = vol. Aanmelden
kan in de bibliotheek, telefonisch 0485-571971 of
via www.biblioplus.nl/activiteiten

Meer weten?

De logopedisten van de GGD kunnen u meer
praktische informatie geven.
Neem hiervoor contact op met de GGD Hart
voor Brabant via tel. 0900 - 463 64 43 (lokaal tarief) of via de website: www.ggdhvb.nl/logopedie.
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Meer keuze en kwaliteit bij
Spring Kinderopvang

Kwaliteit blijft voorop staan

Ouders die gebruikmaken van kinderopvang, moeten er op kunnen vertrouwen dat de opvang aan
alle kwaliteitseisen voldoet. Spring doet meer dan
dat. Oók in deze tijd van bezuinigingen. Met de
methode Spring Actief zorgt ze voor een activiteitenprogramma dat is afgestemd op de belevingswereld en de brede ontwikkeling van ieder kind.
Ook maakt Spring gebruik van een kind-volgsysteem. De medewerkers kunnen terugvallen op pedagogische coaches. Dankzij een scholingstraject
heeft meer dan de helft van de medewerkers bij
Spring een PW4 diploma, daar waar PW3 de standaard is. En Spring gaat verder. De opbrengsten
van het scholingstraject worden geborgd met pedagogische katernen, workshops en e-learning.
In de gemeente Boxmeer heeft Spring Kinderopvang vier kinderdagverblijven, zeven locaties voor
buitenschoolse opvang en verschillende gastouders. Kijk op www.spring-kinderopvang.nl voor
meer informatie over de verschillende opvangvormen, locaties en de diensten en prijzen voor 2014.

In 2014 krijgen ouders bij Spring Kinderopvang
meer keuze, bijvoorbeeld voor een contract van 40
weken dagopvang. Ook stelt de Belastingdienst
extra geld beschikbaar voor de kinderopvang.
Daardoor zijn ouders bij Spring volgend jaar goedkoper uit voor de opvang van hun kind(eren).

Meer keuze in 2014

Spring biedt in 2014 meer flexibiliteit. In de dagopvang kunnen ouders niet alleen kiezen voor een
contract van 52 of 50 weken, ook 40 weken is een
optie. Dit sluit beter aan bij gezinnen waarvan een
ouder bijvoorbeeld in het onderwijs werkt. In de
buitenschoolse opvang (BSO) konden ouders al
kiezen voor een contract van 40 weken, eventueel
aangevuld met vakantieopvang (van 2 tot 12 weken). Deze opties blijven bestaan. Nieuw is de extra keuze in dagdeellengte op BSO’s die zijn gekoppeld aan een school met continurooster. Veelal
is hier ook de keuze voor een korter dagdeel mogelijk. Daarnaast krijgen ouders de mogelijkheid
om zelf te bepalen van welke BSO hun kind in de
vakantie gebruik maakt.

Wijziging regels voor
hondenbezitters

Vanaf 1 november 2013 zijn de regels voor
hondenbezitters aangepast.
Naast de al bestaande regels moeten
hondenbezitters voortaan overal binnen de
bebouwde kom de hondenpoep opruimen.
Dus ook in perken.
Dit betekent dus:
Uw hond is altijd aangelijnd en loopt alleen buiten
de bebouwde kom los;
U heeft altijd iets bij u om de hondenpoep op te
ruimen;
U ruimt de poep van uw hond overal en altijd meteen op.

Meer kinderopvangtoeslag in 2014

In 2014 gaat er vanuit de overheid 150 miljoen
euro extra naar de kinderopvang. Deze komt geheel ten goede aan ouders. Honderd miljoen hiervan wordt gebruikt om meer kinderopvangtoeslag
uit te keren aan ouders met een midden tot hoog
inkomen (lagere inkomens werden al eerder door
de overheid ontzien). De resterende vijftig miljoen
gaat naar de verhoging van het maximale uurtarief
waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag
teruggeeft.
Spring voert een prijsverhoging door, maar blijft
onder de stijging van het maximale uurtarief van
de Belastingdienst. Netto zijn ouders dus goedkoper uit in 2014. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang als gastouderopvang.

De meeste hondenbezitters ruimen de poep van
hun hond al op omdat ze dat normaal vinden.
Helaas geldt dit nog niet voor alle hondenbezitters.
Hierop wordt door de ‘Buitengewoon opsporingsambtenaren’ (BOA’s) gecontroleerd.
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Download de
mijnGemeente app

Melding? APP
MijnGemeente
We doen het samen!
Met de MijnGemeente APP kunt u
snel en doeltreffend meldingen
doen van bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

kapotte lantaarnpalen
losse stoeptegels
overhangende takken
ongedierte
illegaal gestort afval
beschadigde speeltoestellen

Verdwaald
afval
gezien?

Duistere
lantaarnpaal
Meld het met onze app!
gezien?
Melding
MijnGemeente APP

openbare ruimte?

MijnGemeente APP installeert u op
uw smartphone en is daarna altijd
eenvoudig te gebruiken. De melding
kan vanaf de locatie binnen een paar
klikken worden verstuurd, eventueel
met foto.
Als u dit wilt, ontvangt u een
bevestiging als de klacht is verholpen.

(GEZOCHT)
GEM EEN TE BOX ME ER

MijnGemeente AP

P

(GEZOCHT)
GE M EE N TE BO
XM EE R

mijnGemeente app
Themabijeenkomst:
Tegemoetkomingen voor
mantelzorgers!
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert een
themabijeenkomst “tegemoetkomingen voor
mantelzorgers”. De inhoud wordt verzorgd door
Berthel Goossens, werkzaam als sociale raadsvrouw bij het Advies- en Informatiepunt van
Regionaal Maatschappelijk Centrum.
De overheid stimuleert burgers om mantelzorg te
d
verlenen. Hoe helpt de overheid de mantelzorger
wnloa
o
D
hierbij? Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie
p
nte ap
e
over: tegemoetkomingen en regelingen die erm
zijn
e
ge
ijn
voor mantelzorgers, hoe kunt um
werk
en
mantelzorg combineren, mantelzorgcompliment,
enz.

Melding
openbare ruimte?

Datum
:
Locatie
:
		
Tijd
:

Meld het met
onze app!

3 februari 2014
De Weijer, De Raetsingel 1,
5831 KC Boxmeer
19.30-21.30 uur

De bijeenkomst is voor alle mantelzorgers in het
Land van Cuijk.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact
opnemen met Steunpunt Mantelzorg via
0485-846739 of u kunt mailen naar
info@mantelzorglvc.nl.
Website: www.mantelzorglvc.nl.
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Record aantal baby’s
Maasziekenhuis: 1104

laten organiseren willen we zoveel mogelijk
mensen uit Vierlingsbeek en Groeningen in beweging brengen”, zegt Niek Aarts, die samen met Rik
Geurts het gezicht is van het project.

Met 1104 geboren baby’s in 2013 is het record
van 1032 van het jaar daarvoor in Maasziekenhuis
Pantein met 72 geboorten ruimschoots verbroken.
218 moeders bevielen met hun eigen verloskundige in één van de kraamsuites van het ziekenhuis.
Dit aantal bleef ongeveer gelijk.

Nieuw Logo

Na een flitsende warming-up en uitleg over het
project, wordt door Bono de (B)engel het logo en
huisstijl onthult. Het ontwerp is van twee plaatselijke vormgevers Janneke Bekkers (JIP) en
Vincent Vervoort (Grafisch Vierlingsbeek). Verenigingen krijgen straks ook posters van Symphonica
in Sporto om hun gezamenlijke activiteit(en) te
promoten.

Het record voor 2013 kondigde zich eigenlijk al
eind november aan toen de duizendste baby zich
meldde. Met het totale aantal van 2013 is het hele
verloskundig team erg blij en trots, zo laat teamleider Monique van Sambeek weten.

Na de onthulling van het logo gaan de
verenigingen met elkaar op speeddate.
In tien minuten leren ze elkaar kennen
en onderzoeken ze raakvlakken en
ideeën om samen een activiteit te
organiseren. Het gonst volop in het
speeddate sporttheater van het
Joffershof in Vierlingsbeek. Twee koks
zorgen ervoor dat iedereen is voorzien
van een lekker en gezond hapje.

Kraamsuites

Dat het aantal klinische bevallingen een stijgende lijn laat zien verklaart gynaecoloog J. van der
Ploeg uit het feit dat enerzijds steeds meer ouders kiezen voor de veiligheid van de medische
omgeving van het ziekenhuis. “Daarnaast breidt
de naam en faam van onze gezinsgerichte kraamen couveusesuites zich in de regio uit, tot in het
Noord-Limburgse Horst en Sevenum bij Venlo
toe.”

Namen

Speeddates

In 2013 werden verder maar liefst 31 meisjes meer
dan jongens geboren. De top vijf in namen bestaat
bij de jongens uit respectievelijk Finn, Siem, Bram,
Stijn en Tim en bij de meisjes Sophie/Sofie, Lynn,
Esmee, Fleur en Isa.

De speeddates leveren leuke combinaties op en
al snel vliegen de ideeën in het rond: Zo zou het
Groenings Koor en het Smartlappenkoor
Van Heure Zingen al zingend mee kunnen lopen
met de Vierdaagse (georganiseerd door JOC en
Plus Verbeeten) om het lopen voor alle deelnemers makkelijker en gezelliger te maken. Rijvereniging Valentinus brengt de mensen die minder
goed ter been met een huifkar naar de pauzeplaats. Zo kan iedereen meegenieten van dit
evenement.Verder zijn er veel sportieve ideeën
rondom Muziek op de Maas, waaronder een
zwemwedstrijd bij maanlicht. Ook Gryphus was
aanwezig en samen met het Oranje Comité gaan
zij bekijken of het mogelijk is samen met nog meer
verenigingen de steppenronde weer nieuw leven
in te blazen. Volleybalvereniging MVC’64 en KBO
denken aan een volleybalwedstrijd met het jongste
team van MVC’64 en het oudste team van KBO en
na het gesprek tussen TennisVereniging
Vierlingsbeek en Carnavalsvereniging de
Keieschieters is het mogelijk dat er een groots
tennistoernooi komt waar iedereen verkleed moet
spelen!
Nadat alle aanwezigen vol energie en enthousiasme met elkaar in gesprek zijn geweest is het tijd
spijkers met koppen te slaan: iedereen schrijft de
activiteiten en samenwerkingsverbanden op waar
ze de meeste kans in zien. De werkgroep van
Symphonica in Sporto gaat alle activiteiten bekijken en zorgt ervoor dat alle verengingen evenveel
aan bod komen.

‘Zwemmen en zingen
bij maanlicht’
Spannende speeddates tussen
sport en cultuur in Vierlingsbeek
Kick off van Symphonica in
Sporto was spectaculair!
Op 18 januari was de kick-off van Symphonica in
Sporto in Vierlingsbeek. 24 sport- en cultuurverenigingen uit Groeningen en Vierlingsbeek werden
via de rode loper het sporttheater binnen geleid.
Ook veel pers was aanwezig. Door middel van
speeddates leerden de verenigingen elkaar
kennen en ontstonden er interessante matches.
“Door sport- en cultuurclubs samen activiteiten te
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Yell

Als laatste wordt de yell van Symphonica in
Sporto uitgeroepen door Niek en Rik die alle aanwezigen daarna vol enthousiasme herhalen:
“Cultuur en sport het hele jaar door - Vierlingsbeek
in beweging daar gaan we voor!!!”.

Brabantse Dorpenderby

Vierlingsbeek is met Symphonica in Sporto één
van de negen finalisten van de Brabantse Dorpenderby. Met een cheque ter waarde van 10.000,euro kunnen we verenigingen een steuntje in de
rug geven om een evenement te organiseren. Vanaf 30 maart kan er op het project worden gestemd
en op 7 juni wordt de winnaar van de Brabantse Dorpenderby bekend gemaakt tijdens een liveshow op Omroep Brabant.

vrijdag 31 januari > cabaret >
MAX VAN DEN BURG >
SCHLEMIEL

Hier een impressie van de kick off van Symphonica in Sporto

In zijn tweede avondvullende show dendert Max
van den Burg weer als een ongeleid projectiel over
het podium en geeft hij ruim baan aan aan zijn innerlijke ‘schlemiel’: de verliezer, de sukkel, de loser. Gewoon... omdat dat veel leuker is dan al die
mensen die de beste, de snelste en de strakste
willen zijn!
Met absurde verhalen, rake types, hilarische conferences, mooie liedjes en nog veel meer leuks
heeft de winnaar van de publieksprijs van Cameretten 2008 maar één doel voor ogen: een theaterfeestje bouwen, samen met u!
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REGIONALE MUZIKANTEN
OPGELET!

Gryphus organiseert in samenwerking met stichting Op De Tôffel op zondag 13 april een bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten
krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich in de
kijker te spelen. De band of artiest die op het podium als 'beste' uit de bus komt wordt uitgeno-

*** regionale bands opgelet ! ***

zondag 13 april, band wedstrijd:

OP UT TUFFELKE

de winnaar verdient het

openingsoptreden op

het popfestival

'OP DE TôFFEL'

op 22 juni 2014 !

Meld je aan voor 1 maart en
stuur je demo en biografie naar:
Gryphus
postbus 15
5820 AA Vierlingsbeek
t.a.v. 'op ut tuffelke'
Voor meer informatie mail je naar:
info@GRYPHUS.nl

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

digd om als openingsact te fungeren van het popfestival Op De Tôffel 2014, dat gehouden wordt op
zondag 22 juni op het Vrijthof in Vierlingsbeek.
Bands of muzikanten die interesse hebben om
deel te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen voor 1
maart een demo met biografie sturen naar: Gryphus, onder vermelding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 5820 AA Vierlingsbeek.
Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl



Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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adverteren
doet verkopen

kusterscatering.nl
Bandenhandel Groeningen
is verhuisd!

Soetendaal 8
Vierlingsbeek
0478-632213

Per 1-1-2014 zijn we gevestigd
in ons nieuwe bedrijfspand gelegen
aan Erflanden 17 te Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

U kunt bij ons terecht voor
ontbijt
broodjes
lunch
koud buffet warm buffet thema buffet
hapjes
tapas
barbecue
Maar ook voor de complete verzorging
van uw tuinfeest

Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag

18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

joffershof@hotmail.com of bel 631896.

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Tapijtreiniging
Vanaf heden zijn we weer in het bezit van
twee tapijtreinigers voor de verhuur.
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.

De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2.
Uiteraard kunnen wij de tapijtreiniger brengen
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

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

VMBO HAVO VWO TTO JENAPLAN

K o m o o k na a r de
O PE N DA GE N

Locaties Stevensbeek:
Stevensbeekseweg 8a en Kloosterstraat 1

Vrijdag 31 januari 2014
van 17.00 tot 21.00 uur

Locatie jenaplan Boxmeer:
Stationsweg 5

Vrijdag 14 februari 2014
van 17.00 tot 21.00 uur

Kijk voor meer informatie op:

www.metameer.nl

Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding
mogelijk)
● Hotstone en orang Malu massage
● Microdermabrasiebehandelingen
● Nu IPL ontharing
Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Werken bij restaurant “de OverBeek”.
Ben jij die enthousiaste, leergierige
weekendkracht voor in de
BEDIENING of AFWAS (oproepbasis)
In het weekend beschikbaar is noodzakelijk!
Neem dan contact met ons op via
info@deoverbeek.nl of bel 0478-640525.

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 8642368
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BROEREN
bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl










●
●
●
●
●

Restaurant - Feestzaal - Catering

●

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

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

Kijk voor onze menukaart en
mogelijkheden op
www.devierlinden.nl
Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

Warme Bakker Degen
Reclame: 20 t/m 25 januari
● Appelspeciaalvlaai € 10,25
● Rozijnenbrood klein € 1,85
● Spelt donker € 1,75
Reclame: 27 januari t/m 1 februari
● 3/4 appelnotenvlaai € 7,15
● Lôns Mikske € 2,25
● 8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Inloopuren op woensdag
vanwoensdag
16.30 totvan
19.30
uur
Inloopuren op
16.30
tot 19.30 uur

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

Spoorstraat
Vierlingsbeek
Spoorstraat 10
10 Vierlingsbeek
Tel
www.Kapsalon-Jose.nl
Tel0478-632282
0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

Overloon:
Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901

v.o.f.

ZONWERING

✔ VERKOOP & INKOOP

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Grip op je
financiële
huishouding

Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
www.rabobank.nl/lvcm
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Voor al uw aardappelen,
eieren, groente en fruit.
Openingstijden:
Ma. t/m vrij. 08.30-18.30
uur
Zaterdag 08.30-17.00
uur
Overloonseweg 11, tel. 631243

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
●
●
●
●
●
●

Sarta Anna
VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

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

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Uw gezondheid... mijn zorg!

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

B t van d
Bart
den Heuvel
H
l
Gijs Ermes
Molenhoek-Vierlingsbeek

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

info@blommesteintuin.nl

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
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Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722














Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over
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kijk op de website www.salontoine.nl
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

