Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
27 januari 2015,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
30e jaargang no. 2

21 januari 2015

Gemeenschapsvoorzieningen in de toekomst.
met alles wat wij als inwoners van Vierlingsbeek
en Groeningen willen doen, is aanleiding tot dit onderzoek geweest. Het onderzoek is gesubsidieerd
door de provincie, de gemeente Boxmeer, Wonen
Vierlingsbeek, de centrale parochie en de dorpsraad.
De afgelopen weken hebben we de resultaten van
het onderzoek gedeeld met alle betrokkenen en nu
willen we deze graag met zoveel mogelijk inwoners
en verenigingen gaan delen en bespreken.
De presentatie zal gedaan worden door de opsteller van het rapport, de heer Alwin Kaashoek.
Datum:
Donderdag 5 maart.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie:
Zalencentrum Concordia.
Wij stellen het op prijs als u zich even aanmeldt
zodat we ongeveer weten welke ruimte we nodig
hebben. Dit kan op
onderzoek.gemeenschapshuis@gmail.com

Vierlingsbeek en Groeningen zijn dorpen met een
zeer rijk verenigingsleven. Voor sport en cultuur
is de keuze groot. Enkele sportverenigingen hebben eigen accommodaties, alsook de jeugd en het
gilde. Voor de overige verenigingen en voor hun
vele activiteiten hebben we momenteel volop ruimte maar als er zich nieuwe mogelijkheden en extra
kansen gaan voordoen dan is het moment daar om
een en ander eens tegen het licht van te houden
met het oog op de toekomst. Vanuit de dorpsraad is
een comité gemeenschapshuis ingesteld om een
en ander te coördineren. In het voorbije jaar is dat
gedaan in samenwerking met Alwin Kaashoek van
adviesbureau Kaader uit Delft, gespecialiseerd in
het herbestemmen van Kerken. Samen met het
comité is hij aan de slag gegaan om de ruimtelijke
capaciteit van de gemeenschapsvoorzieningen in
beeld te brengen en te bekijken op welke manier
deze capaciteit inpasbaar is in de kerk of eventueel
in zalencentrum Concordia. Vooral de grote zorg
om ook in de toekomst nog een grote zaal voor
activiteiten in het dorp te hebben en voldoende
ruimte om de komende 20 jaar vooruit te kunnen

Namens comité gemeenschapshuis
Dorpsraad Vierlingsbeek
Sjaak Verstegen
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3 mrt

Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 mrt
KBO: Bedevaart Smakt
5 mrt
Concordia: Presentatie gemeenschapsvoorzieningen; aanvang 20.00 uur
13 mrt
KBO: Jaarvergadering in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
14 mrt
Gryphus: Ierse avond > ST. PATRICK’S
EVE met live: THE FOGGY DEW
15 mrt
Dansgarde De Bekse Klinkertjes:
Toernooi in Overloon
20 mrt
Gryphus: cabaret: Fuad Hassen >
Pareidolia: zaal open: 20:30 uur
21 mrt
Hans Coolen live in concert 4 in
Concordia
26 mrt
Zonnebloem: Paasbrunch
28 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 mrt
Harmonie de Herleving en Vondel:
Koffieconcert
30 mrt
Collecte Samen Sterk voor goede
t/m		
doelen. Voorjaar Symphonica in Sporto:
4 apr
Valbreken Jong&Oud i.s.m. Basisschool
Laurentiushof, Judovereniging Randori
en KBO
2 apr
KBO: Lente Natuurwandeling
4 apr
Concordia: Live optreden van
THE ODDS; MUZIEK VAN DE JAREN
60 tot nu: Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
7 apr
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
12 apr
Eerste Communie in kerk Vierlingsbeek;
aanvang 11:00 uur
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie
25 apr
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
13 mei KBO: Busdagtocht
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal &
Schiettoernooi i.s.m. RKVV Volharding
en Gilde Groeningen
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer
& Volleybal tournament i.s.m.
Volleybalvereniging MVC’64 en
Zaalvoetbalvereniging Concordia
30 mei Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
4 juni
KBO: Fietsdag
21 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
27 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
5 juli
Symphonica in Sporto: Grande Finale
25 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

Van de redactie:
●

●

●

Een wedstrijd in het teken van
verbroedering.....
Volharding tegen het team van AZC
Overloon...: 0-7! Dat vraagt om revanche!
Misschien dat de, voor hun doen, koude/kille
temperatuur én de fietstocht naar hier
gezorgd heeft voor een goed wakker én
super actief AZC-team.... .
Beide zijn nog onzeker en misschien
voorlopig nog toekomstmuziek: de bouw van
woningen in CPO in Vierlingsbeek en
Unesco-status Maasheggen.
Wij blijven beide volgen.

AGENDA:
2015:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
22 jan
KBO: Snertwandeling plus kaarten in 		
Joffershof; aanvang: 14:00 uur
24 jan
De Keieschieters: Prinsenreceptie
31 jan
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
1 feb
De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
3 feb
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
13 feb
KBO: Carnavalsmiddag in Joffershof; 		
aanvang: 14:00 uur
13 feb
Concordia: Hitteavond; thema: HIT MIX
GLITTER & GLAMOUR Dresscode
Glitter & Glamour; zaal open: 20:30 uur;
Entree vrij
14 feb
Gryphus: carnaval; 31e Kèèsteenebal:
SCHEI TOCH GAUW UUT!;
aanvang 21:00 uur
15-17 feb CARNAVAL
15 feb
Concordia: Prinsenontbijt voor alle
Keieschieters. Kaartverkoop op
www.bibliobeek.nl
27 feb
Gryphus: cabaret: Marco Roelofs > 		
Ramkoers: zaal open: 20:30 uur
28 feb
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
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Intenties:

8 aug

KBO: Kermismatinee in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse
Bruggeloop
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de
grens”
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
16 okt
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
29 okt
KBO: Excursie
19 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia

Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. Zij is
hiervoor bereikbaar op elke maandag van 10.00 tot
11.30 uur en op donderdag tussen
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222.
De kosten van een intentie zijn € 10.Je bent niet meer
					
daar waar je was,
					
maar overal waar wij zijn…
						
Na een leven dat in het teken stond van
eenvoud, goedheid en bezorgdheid, is op
86-jarige leeftijd onze lieve mam en oma
overleden.
Wij zijn dankbaar voor hetgeen zij voor ons
heeft betekend en het was een voorrecht
haar zo lang in ons midden te mogen hebben.

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

Annie Derijck-Verblakt
echtgenote van

Jos Derijck ✝

Vieringen
en
intenties

Thea en Peter
van Osch-Derijck
Jelle, Anne
Venray, 16 januari 2015
Nicolaasstraat 9
5855 AR Well

januari februari

Wij hebben woensdag 21 januari afscheid
genomen van mam in crematorium
Boschhuizen te Venray.

24 januari:
Kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: eucharistieviering
1 februari:
Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
Intenties: Thea Pijls – Jacobs
3 februari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering
14 februari:
Kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering.
15 februari:
Kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering
17 februari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

Adventsactie 2014

Op 7 en 21 december was de adventsactie in
Vierlingsbeek. Na afloop van de mis was er koffie/
thee en chocomel te koop. Daarnaast werden er
producten, o.a. (kerst)kaarten, borduurwerk en
flessen Chileense wijn verkocht. Het heeft in
Vierlingsbeek en Maashees het bedrag van
€326,85 opgebracht. Ook werden er achterin de
kerk spullen verkocht door de vormelingen.
De vormelingen hadden als opdracht meegekregen om met een envelop van €5,-- hun eigen talent
te gebruiken en om ervoor te zorgen dit bedrag te
verdubbelen of te vermenigvuldigen. Dit heeft maar
liefst een bedrag van € 229,15 opgeleverd.

(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)
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In totaal heeft de adventsactie dit jaar een mooi
bedrag van € 556,-- opgebracht.

Straatkinderen in Chili
Carnavalsavond JOC
Vrijdag 13 februari 2015
Zoals elk jaar begint de Carnaval op vrijdagavond
bij het JOC! Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn
welkom om samen met ons de Carnaval feestend
te beginnen.
Net als andere jaren is het gratis toegankelijk voor
de leden van de clubs, maar ook kinderen die niet
bij de club zijn kunnen komen. Dan kost het €1,50.
In de volgende Globaal geven we jullie alle informatie over de tijden en prijzen van het drinken
enz. Zodat jullie ook weten wat je de kinderen mee
moet geven.

De straatkinderen uit de sloppenweek bij de
Chileense hoofdstad Santiago krijgen in de gaarkeukens een warme maaltijd aangeboden en als
ze dat willen een bemoedigend woord of helpende
hand. Het project is een groot succes. Er worden
rond de 200 maaltijden per dag verstrekt.
Met het opgehaalde bedrag kunnen de gaarkeukens in stand worden gehouden en de facilitaire
voorzieningen rondom de eetzaal verbeterd worden.
Namens de kinderen uit de sloppenwijk San
Bernardo bij de Chileense hoofdstad Santiago willen wij de mensen uit Vierlingsbeek en Maashees
heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de
adventsactie 2014!

We gaan er een mooi feestje van
maken, dus
hopelijk zien we jullie allemaal
op de carnavalsavond!
Leiding Wammes Waggel,
Toffe Totems en
Catootjes

Onze grote dank gaat ook uit naar de vormelingen
en sponsors in Vierlingsbeek en Maashees die met
hun grote inzet voor deze actie dit mooie bedrag
hebben opgehaald.

Beste dorpsbewoners van
Vierlingsbeek en Groeningen,

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

Graag willen we jullie informeren over een nieuw
initiatief dat in september 2015 wordt georganiseerd.
Als je er op let valt het eigenlijk pas op. De culturele en recreatieve evenementen in Brabant blijven
in Brabant, de evenementen in Limburg blijven in
Limburg. Vrijwel nooit (of in elk geval te weinig)
steekt een evenement, zowel qua deelnemers,
publiek, PR etc. de grens over. Vreemd eigenlijk,
want waarom zou de provinciale grens ook een
grens moeten zijn in het organiseren en samenwerken op het gebied van kunst en cultuur?
Sinds september 2012 is een groep “grensbewoners” met dit gegeven aan de slag gegaan.
De grens verbindt, de grens scheidt. Vanuit die
gedachte ontstond de naam voor dit evenement:
“Schijt aan de Grens”!
Kunstenaars, muzikanten en andere creatievelingen dagen we uit om, in de breedste zin van het
woord, aan de slag te gaan met het thema grens.
Deze mensen zoeken we in eerste instantie in
de deelnemende dorpen Geijsteren, Maashees,
Smakt-Holthees, Venray, Overloon en Merselo.

Voorlezen is gezellig en goed
voor alle kinderen.
Samen gezellig wegduiken in een boek.
Wie komt er luisteren?
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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.
Het bestuur van het J.O.C.

Op een 4-tal plaatsen naast de historische grenspalen creëren we podia waar we het woord en
daad geven aan de regionale kunst-, cultuur-,
en muziek-uitingen die direct verbonden zijn aan
het thema “grens”. Alle associaties die jij met het
woord “grens” hebt zijn mogelijk.

●
●

VOLLEYBAL IN
VIERLINGSBEEK…..!?

Wat komt er bij jou naar boven als je aan het
woord “grens” denkt en hoe zie jij Vierlingsbeek of
Groeningen in deze? Namens “Schijt aan de
Grens” zoeken wij deelnemers voor dit evenement
in ons eigen dorp. Spreekt dit thema je aan en zou
je hieraan je bijdrage willen leveren, neem dan
contact op met een van ons. Spreekt het thema
je aan maar kun je zelf geen directe bijdrage leveren? Neem dan ook contact met ons op, want
misschien dat je ons op een andere manier kunnen ondersteunen. We zoeken dorpsgenoten die
samen met ons nog meer kleur willen geven aan
onze dorpen en om hiermee de grenzen van
Vierlingsbeek en Groeningen nog verder oprekken.
Alle tips zijn welkom!

Ja dat is nog steeds mogelijk in ons dorp. Met een
klein gezellig clubje wordt dat al jaren op donderdagavond in de gymzaal van de Laurentiushof uitgeoefend. In het begin alleen met heren; de laatste
paar jaren waren er ook enkele damesleden. Door
blessures van enkele leden (de laatsten waren Margriet Hendriks en Rein Verhoeven) hebben we nu
nog maar tien leden. Omdat je eigenlijk minimaal
twaalf personen nodig hebt om een aardige partij te
spelen doen we bij deze een oproep aan sportieve
dorpsgenoten (dames en heren) om lid te worden
van ons clubje. Kom gerust op een donderdagavond
(20.30-22.00) een keer kijken of nog beter speel
een keertje mee. Altijd welkom.
De contributie is ± € 50,- /jaar.
De volgende personen zijn nu nog lid:
Hans Hendriks, Wiel Rouwens, Andre Rouwens,
Jan Manders, Ger Fleuren, Toon Martens, Guido
Daamen, Piet Lamers, Piet Hendriks, Ad de Haas.

Jan Fleurkens, janfleurkens@planet.nl
Annemarie Bardoel,
annemariebardoel@gmail.com

Voor meer info kun je gerust bellen naar: Ad de
Haas (631658) of naar een van de overige leden.

Oliebollenactie weer geslaagd!!!

De 51e 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.
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 bijna 8000 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 ook niet tevreden is over de geleverde oliebollen kunt u contact opnemen met Hans
Hendriks (tel. 631802), we zullen dan gezamenlijk
tot een oplossing van de klacht proberen te komen.

Het dansseizoen voor De Bekse
Klinkertjes is begonnen.
Op zondag 30 november hebben sommige dansers van ons al het eerste toernooi gehad in
Berghem. Emmie en Guusje zijn het nieuwe duo
en dansen in de categorie show duo junioren.
Ze hebben die dag goed gedanst, zeker voor een
eerste keer en een 3e plaats behaald.
Ook onze oudste gardegroep durfde het aan om
deze dag te gaan dansen. Het was vroeg in het
seizoen maar ze waren er helemaal klaar voor.
De garde danste in de categorie garde polka
hoofdklasse en zijn het seizoen met mooie punten
begonnen en hopen dit zo vol te houden zodat ze
steeds verder omhoog 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 van den Boogaard (loods)
● Bakkerij Degen uit Overloon

Op 21 december hebben we het tweede toernooi
gehad. Hier gingen alle groepen naar toe.
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Bij de duodans van Emmie en Guusje waren er wat
aanpassingen en ging alles wat ze hebben veranderd goed. Ze hebben een mooie 3e plaats behaald.
Ook dit jaar zijn er weer 2 minioren groepen,
1 garde en 1 show. Zij mochten deze dag ook hun
dansen aan de jury laten zien en dat was wel
spannend. Voor sommige was dit de allereerste
keer en het ging prima. Met de garde hebben ze
een 4e plaats behaald en een beker. Met de show
hebben ze een 2e plaats behaald! Heel goed gedaan. Onze junioren gingen deze dag ook voor het
eerst samen het podium op. En ook nog met mooie
nieuwe pakken. De garde danste in de categorie
garde polka juniorenklasse. Ze zaten in een
categorie met veel verschillende groepen en het
was dus moeilijk om op een mooie plaats te
eindigen. Toch was het gelukt en hebben ze een
3e plaats behaald. De show danste in de categorie
show modern juniorenklasse. Ook hier hebben ze
goed gedanst en zijn 5e geworden. Ook in deze
categorie zijn veel groepen dus ook dit wordt een
lastig jaar. Maar we weten dat ze het kunnen.
Vroeg in de avond was het de beurt aan de hoofdklasse garde. Helaas kon er 1 meisje niet meedoen vanwege een blessure maar de groep ging
ervoor. Ze behaalden een mooie 1e plaats.
Er is dit jaar ook weer een hoofdklasse show in de
categorie show modern hoofdklasse. Deze categorie is een lastige omdat het allemaal goede groepen zijn. Maar met hun mooie dans, kregen ze van
de jury voor het eerste toernooi voldoende punten
voor een derde plaats!

dansgroepen als groepen van andere verenigingen hun dansen zien. U bent van harte welkom om
te komen kijken en te genieten van deze mooie
dansoptredens vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur.
Ook willen wij via deze weg de volgende sponsoren hartelijk bedanken: ’t Genot - Ambachtelijk
Pannenkoekenrestaurant, Colors@Home Siebert
Wonen, ABC Afbouwcentre, Notariskantoor Vierlingsbeek en SportLavit. Door uw steun kunnen wij
ons presenteren in de Globaal.
Veel dansgroetjes van de Bekse Klinkertjes.

Weer meer baby’s in
Maasziekenhuis: 1121
Voor het derde opeenvolgende jaar hebben ook afgelopen jaar meer aanstaande ouders gekozen om
hun kindje in Maasziekenhuis Pantein geboren te laten worden. In 2014 werden 1121 baby’s geboren.
Vorig jaar waren het er 1104.
Met een verschil van tien waren de jongens deze
keer in de meerderheid. 215 moeders bevielen met
hun eigen verloskundige in één van de kraamsuites
van het ziekenhuis. Dit is nagenoeg hetzelfde aantal
als het jaar ervoor.

Zondag 11 januari hebben we ook een toernooi gehad en ook hier ging de hele vereniging naar toe.
Onze duogroep heeft ook een zware categorie
waar veel goede concurrentie in zit. Zij behaalden
een 4e plaats, waar ze trots op mogen zijn. Dit jaar
hebben we ook 2 nieuwe solo dansers, Joyce en
Danique. Zij dansen in de categorie garde solo juniorenklasse. Deze dag stonden ze voor het eerst
alleen op het podium. Ze vonden het wel spannend
maar erg leuk. Het ging voor een eerste keer ook
heel goed. Het is een lastige categorie omdat de
leeftijden wat verder uit elkaar liggen. Maar de meiden mogen trots zijn op hun optreden. De minioren
garde en show mochten ook allebei weer dansen.
Met minder spanning dan de eerste keer lieten ze
twee mooie dansen zien en hebben ze heel goed
hun best gedaan. Ze hebben dan ook een mooie
beker gekregen. De junioren garde heeft netjes gedanst en meer punten behaald dan de vorige keer.
Ook de junioren show kreeg deze keer hele mooie
punten, waar ze trots op mogen zijn. Dames ga zo
door! De hoofdklasse garde danste deze dag weer
met de hele groep. Het ging nu iets minder goed
dan de vorige keer maar ze mogen er toch blij mee
zijn. De hoofdklasse show ging ook iets minder
maar ze geven niet op! De volgende keer beter.

Kraamsuites

Dat het aantal klinische bevallingen een stijgende lijn
laat zien, verklaren teamleider Monique
van Sambeek en gyna-ecoloog Jacobien van der
Ploeg uit het feit dat enerzijds steeds meer ouders
kiezen voor de veiligheid van de medische omgeving
van het ziekenhuis. Van der Ploeg: “Daarnaast breidt
de naam en faam van onze gezinsgerichte kraamen couveusesuites
zich in de regio steeds verder uit. Verder speelt ook
de persoonlijke betrokken sfeer van onze hele afdeling een belangrijke rol.” Niet minder belangrijk
noemt zij de naadloze samenwerking tussen alle
zorgverleners van de eerste en tweedelijn. “Die
zorgt er voor dat zwangere vrouwen zich gezien en
gehoord voelen in ons Verloskundig Samenwerkingsverband Boxmeer en omstreken.”

Namen

Voor de jongens werden Ties en Finn het vaakst als
naam gekozen (8x) op de voet gevolgd door Teun,
Bram, Jayden/Djayden, Milan, Tijn, Pim en Jens (7x).
Bij de meisjes gaat Mila (11x) alleen op kop gevolgd
door Sara(h), Evi/Evy, Tes, Isa/Iza en Lynn (8x).

Wij organiseren zondag 15 maart ons eigen toernooi in De Pit in Overloon. Hier laten zowel onze
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Liedjesaovond 2015
“As sterre Straole”

10 jaar presentatie Ria Linders

Op het eind van de Liedjesaovond werd Ria Linders door Mira Klaassen bedankt voor de presentatie van 10 hele mooie jaren van samenwerking.
Dat is met recht een pluim waard.

Filmpjes en Liedjes

De 32e liedjesaovond was weer een mooie carnavaleske avond. De begeleidingsgroep speelde uiteenlopende melodieën. Er werden diverse mooie
aansprekende teksten ten aanzien van het thema
ten gehore gebracht. Dit jaar werd er voor gekozen
om de befaamde filmpjes, net zoals de liedjes, 2x
te brengen. Zowel bij het “hin” als het “terug” zingen.

De Winnaar

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek, de organisatie van ‘Ôjjem van Ège Bôjjem’, is trots op de manier waarop de 9 groepen zich dan ook weer prima gepresenteerd hebben deze avond. De optredens gaven de jury en het publiek de kans om er
de beste uit te kiezen. Jury en publiek waren het
eens: Nummer 1 bleek bij beide jury’s “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.

(foto door Hans de Hoog)
Het is mooi om te zien hoe Beek & Groeningen het
wederom samen weer mogelijk maakten om zo’n
prachtige avond neer te zetten. Gezelligheid vierde hoogtij met de nodige dorps-inspiratie en tekstcreatie. Voor de noten boden arrangeurs de aangemelde groepen hulp. Dus …heb je zin om mee
te doen? Schroom niet en grijp de kans om met je
buurt, vrienden of in welke samensamenstelling
dan ook, eens een keer mee te doen.
Deze carnaval met prins Rick zal ‘het Keieschietersriek’ uit volle borst mee kunnen zingen met de
winnaars van de Liedjesaovond 2015 over dikke
en dunne friet – Ôjjem van Ège Bôjjem -“As sterre
Straole”: “Ode an ut Zwantje” !

(foto’s door Hans de Hoog)

7

nen, hebben vakantie nodig. Dat kan..
Het Rode Kruis organiseert jaarlijks vakanties in
Nederland; vakanties waarvan men onbezorgd kan
genieten omdat men verzorgd wordt door tientallen
vrijwilligers en verpleegkundigen.
Wie niet zelfstandig op vakantie kan of nog geen
geschikte vakantiebestemming heeft kunnen
vinden, kan terecht bij het Rode Kruis. Het schip
de H. Dunant, Vakantiehotel “De Valkenberg“ De
Valkenberg heeft een bijzonder uitzicht over de
IJssel. De bungalow ligt in een prachtige locatie in
het bos in Someren. De Putse Hoeve in Bergeijk,
gelegen in de Brabantse Kempen.
Het schip vaart van 13 - 18 juli voor Oost-Brabant
prijs €630,50 pp
Hotel de Valkenberg 20 - 24 april prijs €465,50 en
van 15 - 19 juni prijs €500,50.
Bungalow Someren 4 - 9 mei - en 7 - 12 dec
prijs €400,00.
De Putse Hoeve Bergeijk 24 - 28 augustus
€400,00 pp. De prijzen zijn all-in.

Heb je geen tijd of zin om te koken?
Geen probleem. Bij LekkerBèks staan dagelijks
vers bereide maaltijden klaar om mee te nemen.
Thuis alleen nog even opwarmen in de oven of in
de magnetron.

Familieweek bij LekkerBèks

Donderdag 22 t/m dinsdag 27 januari
LekkerBèks heeft de meest favoriete maaltijden
deze week om te proberen als familieschaal voor
slechts € 15,-. Een familieschaal is voldoende voor
2 volwassenen en 2 kinderen en is normaal 3x de
portieprijs (c.a. € 20). Ontdek deze week de (h)eerlijke smaken van LekkerBèks.

Wie interesse heeft in een dergelijke vakantie of
meer informatie wil, kan contact op nemen met
Mevr Ida Thijssen
0485 - 317766 .
Mevr Corry Claassen 0485 - 371714 of
06 - 17119139.

Nieuw bij LekkerBèks: mini hartige
taart

Heb je een feestje of (onverwacht) gasten en wil je
een keertje wat anders dan nootjes of stokbrood
op tafel? Bij LekkerBèks kun je voortaan mini
hartige taartjes kopen, ter grote van een muffin.
Direct vanuit de diepvries in de oven. Makkelijk en
lekker!

Veranderingen in de zorg
Het steunpunt mantelzorg Land van Cuijk
orga-niseert op woensdagavond 21 januari
2015 weer een bijeenkomst van de mantelzorggroep Cuijk. Deze bijeenkomst vindt plaats in
het dienstencentrum, Zwaanstraat 7 in Cuijk
van 19.30-21.30 uur. Deze keer zal Berthel
Goossens van het Advies en Informatiepunt
(Regionaal Maatschappelijk Centrum) voorlichting geven over de veranderingen in de zorg in
2015 waar mantelzorgers mee te maken hebben.

Nieuwe openingstijden

Donderdag tot en met dinsdag van 16.30-18.00 uur
Judith Rouwens
Tel. 06-14050298
www.lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl

Elke bijeenkomst is er ruimte om ervaringen uit te
wisselen onder het genot van een kopje koffie.
Daarnaast wordt er een thema behandeld. Dat kan
iets informatiefs zijn, maar ook een ontspannende
activiteit of een excursie. De bijeenkomsten vinden
iedere derde woensdag van de maand plaats
(m.u.v. de maanden februari, augustus en november) van 19.30-21.30 uur.
De bijeenkomst is gratis en toegankelijk voor alle
mantelzorgers uit het Land van Cuijk, ook mantelzorgers die niet eerder aanwezig zijn geweest bij
de bijeenkomsten van de mantelzorggroep zijn
deze avond van harte welkom.
Opgave is niet nodig.
Voor meer informatie Steunpunt Mantelzorg Land
van Cuijk, telefoon 0485-846739
email info@mantelzorglvc.nl

Op vakantie met
het Nederlandse Rode Kruis
Vakanties zijn belangrijk voor iedereen. Lekker uitrusten, een paar dagen er tussenuit. Er tussen uit
en alle dagelijkse zorgen vergeten. Ook mensen
met een handicap of een chronische ziekte en ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kun-
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En minde nou echt dèt ge zut kunne zien woar ut
gras altied gruuner is? SCHEI TOCH GAUW UUT!
Of dèt ge wer es d’n bink uut kunt hange? SCHEI
TOCH GAUW UUT! En minde nou echt dèt ge
dizzen oavend mit minse goat proate woar ge
normaal nooit mit wilt proate? SCHEI TOCH
GAUW UUT! Of dèt ge van unne kouwe kermis
thuus zut komme? SCHEI TOCH GAUW UUT! En
minde nou echt dèt ge zut mitmake hoe Lazarus
zich nege van de tien keer vuult? SCHEI TOCH
GAUW UUT! Of dèt ge de bluumkes buute kunt
goan zette? SCHEI TOCH GAUW UUT! En minde nou echt dèt ge dizzen oavend de boel de boel
kunt loate? SCHEI TOCH GAUW UUT! Of dèt
ge d’r achter kunt komme hoe unne koe un haas
vangt? SCHEI TOCH GAUW UUT! En minde nou
echt dèt ge dizzen oavend achter ut net zult visse?
SCHEI TOCH GAUW UUT! Of dèt ge d’r spiet van
zut kriege as ge nie noar ut Kèèsteenebal ien Gryfus goat? SCHEI TOCH GAUW UUT! Want minde
nou echt dèt ge carneval nie alleen kunt viere mar
dèt ge da mit zien alle mot doen? SCHEI TOCH
GAUW UUT!
anvang: nege ovver nege > ientree: vur niks

zoaterdag 14 fibbrewari > carneval >
31E KÈÈSTEENEBAL: SCHEI TOCH
GAUW UUT!

Ja minse, doar kumt Griefus wer an mit hun
hilaries stukske ien ut carnevalskrèntje, SCHEI
TOCH GAUW UUT! Ut eenendertigste Kèèsteenebal wurt op zoaterdag 14 fibbrewari gehouwe.
En minde nou echt dèt dizze ediesie vol romantiek
zal zitte? SCHEI TOCH GAUW UUT! En dèt de
minse mit de been buute zulle hange? SCHEI
TOCH GAUW UUT! En minde nou echt dèt d’r op
dizzen oavend kneiters van hits gedrèèjd goan
worre? SCHEI TOCH GAUW UUT! En dèt de
presentators van d’n oavend alles ien goeie bane
zulle leije? SCHEI TOCH GAUW UUT! En mende
nou echt dèt ut barpersoneel d’n gansen oavend
vur ow kloar zal stoan? SCHEI TOCH GAUW UUT!
Of dèt de glèèskes bier goed zulle smake? SCHEI
TOCH GAUW UUT! En mende nou echt dèt d’r
veul gelache zal worre? SCHEI TOCH GAUW
UUT! En dèt ge dizzen oavend mojje prieskes
kunt winne? SCHEI TOCH GAUW UUT! En minde
nou echt dèt de Kèèsteene dit joar wel unne goeie
prins zulle kriege? SCHEI TOCH GAUW UUT! En
dèt ge dizzen oavend wèr es unne Gruuningse
mins tèège zult komme? SCHEI TOCH GAUW
UUT! Of misschien wel unne Mezesse? SCHEI
TOCH GAUW UUT! En minde nou echt dèt ge
spiekers op laag water zut kunne zuuke? SCHEI
TOCH GAUW UUT! En dèt d’r ouwe koeie uut de
sloot gehald goan worre?
SCHEI TOCH GAUW UUT! En minde nou echt dèt
ge achter de feite an gut lope? SCHEI TOCH
GAUW UUT! Of dèt ge zult kunne heure hoe ut
klökske thuus nie tikt? SCHEI TOCH GAUW UUT!
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Grotestraat 18a - Vierlingsbeek - Tel. 0478.632053 - www.gryphus.nl

Tel. 06-18094647

in petto

vrijdag 27 februari > cabaret >
MARCO ROELOFS
zaterdag 14 maart > ierse avond >
ST. PATRICK’S EVE met live: THE DOGGY FEW
Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.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

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!

Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

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

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

van ons werk.

Verloren:

Geelgouden herentrouwring.
Merk: anjer met inscriptie.
Tussen 6 en 12 december in Vierlingsbeek
of omgeving.
Tel: 0628572216

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

Bandenhandel Groeningen
Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

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.

Openingstijden:
Maandag
Woensdag
Zaterdag

Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl
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18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur



adverteren
doet verkopen

Gezond en fit het
nieuwe jaar in?
Welzijnspraktijk Samen Gezond
biedt u gratis en vrijblijvend een
voedings- en welzijnsanalyse aan!
Samen Gezond adviseert en begeleidt
mensen persoonlijk bij het verbeteren van
hun levenskwaliteit door middel van een
uitgebalanceerd voedingspatroon,
voldoende beweging en een verantwoorde
levensstijl.

v.o.f.

ZONWERING

Heeft u als doel om af te slanken, aan te
komen, meer vitaliteit of betere weerstand
te krijgen of uw sportprestaties te
verbeteren? Neem dan contact op met
Samen Gezond om hier samen mee aan
de slag te gaan!

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Rachel Jansen
Vierlingh 37 te Vierlingsbeek
Mobiel 06-24287219

Email samenengezond@gmail.com

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Ook zin in een inspirerend en sportief 2015 ?
… is vooral plezier in bewegen!!

Nia is een fitness-dans-programma voor lichaam en geest, waar de energie van oost en west bij elkaar
komt. Nia is bewegen met:

de levenslust en de spontaniteit van dans,
de nauwkeurigheid en kracht van vechtsport,
en het balancerende en ontspannende van yoga.

… is vooral lekker dansen!!
Iedereen kan meedoen ongeacht ervaring, bewegingsvrijheid of
leeftijd. Als je van bewegen op muziek houdt en je je graag beter
in je lijf wilt voelen, dan is Nia wat voor jou!
Je bent van harte welkom:
iedere maandag
19.45-20.35u de voorzichtige dansers
in de Joffershof
20.45-21.45u alle andere dansers
Monique Hoogstraten

www.movewise.nl

… is vooral je hoofd leegmaken!!

niamonique@hotmail.com

Dans dan mee voor dat inspirerende en sportieve jaar!
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Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

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

kijk op de website www.salontoine.nl

BROEREN

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

kusterscatering.nl
Soetendaal 8
Vierlingsbeek
0478-632213

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

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

✔ VERKOOP & INKOOP

Judith Rouwens

Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
Donderdag - Dinsdag
16.30-18.00 uur.

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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


Meer dan 33.000 kleuren in lak en
muurverf. Voor binnen en buiten.

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Een bron van
inspiratie met
gratis kleur- en
interieuradvies!

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10 Vierlingsbeek
Tel 0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

René Gerrits

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

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

Warme Bakker Degen

Reclame: 26 t/m 31 januari
●
●
●

3/4 Appelnotenvlaai € 7,25
Lôns Mikske € 2,25
4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 2 t/m 7 februari
●
●
●

Appelvlaai € 7,25
Extra/dubbeldonker € 2,25		
Appeltjesbrood € 1,95

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



Kijk voor onze menukaart en
mogelijkheden op
www.devierlinden.nl










Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.

Expertisegebieden:
Industriële koudetechniek
Distributiecentra
Farmaceutische industrie
Supermarktmeubels
Bakkerijen en slagerijen
Bloemen- en bollenkoelingen
Groente- en fruitkoeling
(ULO bewaartechnologie)
✓ Airconditioning
✓ Klimaatbeheersing en
warmtepompsystemen
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Mörgan Veekens
www.vekokoudetechniek.nl
Tel. 06-53585753
info@vekokoudetechniek.nl
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