
1

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

11 februari 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 3               5 februari 2014

Pauselijke onderscheiding.

Op zondag 26 januari heeft deken-pastoor 
R. Kerssemakers de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice (voor kerk en paus ) 
uitgereikt aan mevrouw Marietje Hubers (81 jaar) 
te Vierlingsbeek. Dit gebeurde aan het eind van  
de eucharistieviering in de St. Laurentiuskerk. 
Deze onderscheiding werd haar uitgereikt voor 
de jarenlange trouwe inzet op velerlei gebied bin-
nen het parochiegebeuren. 
Namens het parochiebestuur sprak Toon de Jong 
haar toe en somde al de activiteiten op die ze 
binnen de parochie en speciaal de deelparochie 
Vierlingsbeek-Groeningen doet. 

Zo is ze al 25 jaar lec-
tor en even lang lid 
van de werkgroep 
Missie en Ontwik-
keling en stuurt ze 
al ruim 20 jaar de 
avondwakegroep 
aan. Daarnaast houdt 
ze thuis kantoor voor 
het opgeven van de 
misintenties, zorgt ze 
in de weekenden
voor de misboekjes,
is lid van de liturgie-
groep Vierlingsbeek 
-Maashees en lid van 
de pastoraatsgroep 
van de parochie. 
Ze regelt jaarlijks de 
oogstdankviering:
kortom om in kerke-li-
jke/Latijnse termen te 
blijven: Quotidie min-
istrans: elke dag dien-
stbaar voor het totale 
kerkgebeuren. 
Hierna speldde 
deken Kerssemak-
ers haar de pauselijke 

medaille op, waarbij een spontaan applaus van de 
vele kerkgangers opklonk.

Namens de deelparochie Vierlingsbeek-Groenin-
gen voerde Peter Verdijk het woord. Hij gaf aan dat 
de beheercommissie zich sterk heeft gemaakt om 
haar op deze manier te huldigen en te bedanken: 
“Beschouw het, Marietje, als een oeuvre-prijs die 
je dubbel en dwars verdiend hebt”, zo sloot hij af, 
waarna onder begeleiding van harmonie De Herlev-
ing de gedecoreerde werd toegezongen. Na de ge-
bruikelijke bloemenhulde werd Marietje onder de 
vrolijke klanken van de harmonie door de aanwezi-
gen uitvoerig gefeliciteerd.
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Van de redactie:

●	 Kartrekker Joop (Verbeeten) benoemd tot  
 Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 Proficiat Joop, een terechte blijk van 
 waardering om trots op te zijn! Alaaaaaaaf,  
 kei, kei, kei moi!
●	 Ook die andere kanjer, Marietje (Hubers)  
 van harte gefeliciteerd met je Pauselijke 
 Onderscheiding. Zelfs vanuit Rome wordt  
 je vele (vrijwillige) werk en tomeloze inzet  
 voor onze parochie gewaardeerd.
●	 Langzaam maar zeker begint het te kriebe-
 len bij de jeugd... optreden tijdens de   
 Jeugdpronkzitting is immers Keigaaf!! Veul  
 plezier ok vur Jeugdprins Hank d'n Urste en  
 zien adjudant Loek Joosten! Alaaaaaaaaf!
●	 Nog enkele wijsheden over het weer in 
 februari: Is februari zacht, dan brengt de  
 lente vorst bij nacht. Is februari zacht en stil,  
 dan komt de noordenwind in April. 
 Meeuwen op het land, storm aan de hand.

EVENEMENTEN:
2014:
14 mrt KBO: Jaarvergadering in ‘t Joffershof
19 mrt Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; 
  aanvang 19:30 uur
26 mrt VOVG: Avondwandeling / speurtocht
1  t/m 
5  apr Collecte Goede Doelen
3 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
6 apr Harmonie de Herleving: 
  Koffieconcert in Mill
8 apr VOVG: Thermaalbad Arcen
10 apr VOVG: Museum de Loch
12 apr  Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij 
  Bibliobeek
16 apr  Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in hout”; 
  aanvang 19:30 uur
17 apr Vondel: Bloemenactie
19 apr Zonnebloem: 40 jarig bestaan 
  Zonnebloem

24 apr VOVG: Rayonreis
26 apr Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
3 mei Harmonie de Herleving: 
  The Voice van ’t Vrijthof in Concordia
7 mei KBO: Busdagtocht
8 mei VOVG: Fietsen over het spoor
10 mei Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
11 mei Koningskerkje: Koningsloper
15 mei KBO: Fietsdag KBO’s  gemeente 
  Boxmeer
23 mei VOVG: Wandelvierdaagse Plus
29 mei / Feestweekend Volharding t.g.v.                             
1  juni 100-jarig bestaan voetbalclub
1 juni Smartlappenkoor "Van Heure Zinge":  
  groots smartlappen en joekskappellen- 
  dag op diverse lokaties in Vierlingsbeek;  
  van 11.30 uur tot 18.00 uur.Daarna tot  
  21.00 uur feestavond met live muziek!
7 juni Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining  
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij 
  Bibliobeek
8 juni St. Antonius-St.Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koningschieten
9 juni St. Antonius-St.Nicolaasgilde 
  Groeningen: Koninginnebal
11 juni VOVG: Linedance workshop
19 juni KBO: Fietsdag
21 juni Zanggroep Evergreen: 
  Muziek op de Maas
22 juni Stichting Op De Tôffel: 
  Op De Tôffel 2014
27 juni VOVG: Fietstocht
29 juni Harmonie de Herleving: 
  Concert in het park
5 juli Gêf ’t dûr: Beek aan Toffel; 
  Aanvang 19.00 uur
12 aug KBO: Kermismatinee in ’t Joffershof
14-17 aug Kinder Vakantie Week: 
  Locatie Maashees
21 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
24 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Bekse Bruggeloop
29 aug KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
Begin sept KBO: Meerdaagse reis
5-8 sept Groeningse Kermis
7 sept Harmonie de Herleving: Jeugddag voor  
  de jeugd van Vierlingsbeek en 
  Groeningen. In verband met 140-jarig 
  jubileum van de harmonie.
9 sept VOVG: Najaarsontmoeting
17 sept VOVG: Excursie naar Kliniek Via Sana
18 sept KBO: Fietsmiddag
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in 
  ’t Joffershof
14 okt VOVG: Rondleiding breifabriek
17 okt KBO: Spellenmiddag in ’t Joffershof
21 okt VOVG: Thermaalbad Arcen
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
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1 nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
  i.v.m. 140-jarig  jubileum van de 
  harmonie.
5 nov VOVG: Rayonavond
18 nov VOVG: Proeverij
20 nov KBO: Herfstwandeling
14 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
5 feb VOVG: Lezing over (ont)stress
6 feb 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
15 feb Gryphus: concert: Van Beekschen   
  Bloed: New Generation + Skullthree +  
  Janice Dael + Alter Ego: zaal open: 
  20.30 uur
16 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
20 feb VOVG: Voorjaarskussen maken

Diensten 
en 
Intenties

februari - maart

8 februari:
kerk Maashees: 19.00 uur: 

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; Herman Kleysen namens 
KBO, Jan Bons namens KBO.

25 februari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: Eucharistieviering

2 maart:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering 
met kinderwoorddienst.

Intenties
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 

21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
22 feb Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
  Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 feb KBO: Carnavalsmiddag; Joffershof
28 feb Concordia: Hitteavond; thema: 
  WESTERN HIT MIX FESTIVAL
  zaal open: 20:30 uur; aanvang: 
  21:30 uur
1-4 mrt CARNAVAL
1 mrt Gryphus: carnaval; 30E Kèèsteenebal:  
  Nou, Dat Mot Nog Blieke!; aanvang:   
  21.09 uur
4 mrt Concordia: Karaoke en afterparty 
  Hitteavond; aanvang 14:30 uur
  Vanaf 17.00 uur spareribs, tevens ook  
  kindermenu
6 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt Gif ut Dur/Beek Beweegt: Groepstraining  
  Bekse Bruggenloop 9.00 uur bij 
  Bibliobeek
8 mrt VOVG: Brunchbuffet

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

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

Gedoopt: 
Door het Doopsel is in de kerkgemeenschap op-
genomen:
Noortje  Molenaar, Bunder te Vierlingsbeek.
We wensen Noortje en haar ouders een gelukkige 
toekomst toe.

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

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

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 
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Wat een verrassing dat mij na een 
Plechtige Eucharistieviering voorgegaan
door Deken Kerssenmakers, de Pauselijke 
Onderscheiding :
"PRO ECCLESIA ET PONTIFICE" 
krijg opgespeld met lovende woorden.
Ook door de heren Toon de Jong en Peter 
Verdijk, onvoorstelbaar mooi.
Langs deze weg wil ik dan ook Deken 
Kerssenmakers, leden van het Parochie
bestuur en de Pastoraatsgroep van de 
parochie "MARIA MOEDER VAN DE KERK", 
DE BEHEERSCOMMISSIE en Pastoraatsgroep 
van onze voormalige Parochie-eenheid, 
mijn kinderen, familie en Harmonie de 
Herleving voor de muzikale hulde, heel 
hartelijk danken.

Zondag 26 Januari 2014 is voor mij een 
onvergetelijke dag geworden.

M. Hubers Versleijen

BUITEN DE DORPSGRENZEN (54)
 
Terwijl zijn collega’s de moordpartij enthousiast 
voortzetten, verwijderde Toon de schilder  zich uit 
de kring en liep, de handen diep in zijn zakken, re-
gelrecht naar zijn hok.
Zorgvuldig sloot hij de deur achter zich. Hij, die al-
tijd de publiciteit zocht, ging nu iets doen waar 
niemand iets mee te maken had.
Hij knoopte zijn overall open, schoof zijn trui om-
hoog en scheurde vervolgens de helft van zijn fla-
nellen onderhemd van zijn lijf. Hij maakte er een 
prop van om zo het hevig bloeden van zijn hand te 
stelpen.
Het deed nog zeer ook, maar daar maalde hij niet 
om. Veel belangrijker was dat zijn zorgvuldig ge-
koesterde imago van onverschrokken waaghals 
onbeschadigd gebleven was.

De kilometervergoeding voor de fietsers kwam er 
en de soep voor de kantine ook. Roemer moest 
nog even wachten met het personeelsblad, maar 
de baas stond niet afwijzend tegenover een per-
soneelsvereniging. Van hem werd slechts een ge-
ring startkapitaal gevraagd, de kas zou voorname-
lijk gevuld moeten worden door de werknemers 
zelf. Zij hadden er geen bezwaar tegen een kwart-
je per week af te staan. Er stonden namelijk nogal 
wat voordelen tegenover.
Uit de kas konden de cadeautjes die Sinterklaas 
aan de kinderen van de werknemers kwam geven 
betaald worden en een bloemetje of een fruitmand 
bij geboorte en ziekte.

Roemer had voor een ruim assortiment soepen ge-
zorgd. 

Er was kippen-, groente-, vermicelli- en erwten-
soep en er moest vijftien cent per kop voor worden 
neergeteld. Redelijk, evenals de smaak.
Alleen over de erwtensoep kwamen klachten. De 
bestanddelen van de soep bestonden uit gema-
len erwten, meel, water en niet te weinig zout. Var-
kenspoot, ui, prei en stukjes aardappel ontbraken. 
Ik was niet de enige die na consumptie van een 
kop, ’s middags rondliep met de tranen in de ogen 
van het zuur.

Wij kwamen met een paar man op het idee een 
voetbalwedstrijd te spelen tussen het kantoorper-
soneel onderling.
Maar mocht dat wel van de baas?
Aangezien het hier om een personeelszaak ging, 
schakelden wij Roemer in. Zou hij de baas niet om 
toestemming willen gaan vragen?
Met alle plezier, zei hij. Hoewel hijzelf niet zoveel 
met de voetbalsport had, meende hij wel dat dit 
goed was voor de onderlinge verstandhouding.
De baas, al helemaal geen voorstander van dat 
voetballen, was sceptisch. Hij was bang dat zijn 
werknemers ernstige blessures zouden oplopen 
waardoor zij arbeidsongeschikt zouden raken. 
Een ongelukje kon natuurlijk altijd gebeuren, zei 
Roemer. Zelfs als je thuis de heg aan het knippen 
was. 
Maar om alle risico’s binnen de perken te houden, 
zou er een officiële scheidsrechter worden aan-
gezocht die alles in goede banen zou leiden. An-
derzijds was het natuurlijk ook zo dat zo’n voet-
balwedstrijd verbroederde, goed was voor de 
arbeidssfeer en het saamhorigheidsgevoel bevor-
derde. Hij kon het mooi zeggen, die Roemer.
Vooruit dan maar, zei de baas.
De wedstrijd werd gespeeld op het veld van de 
Ambachtsschool dat naast onze fabriek lag.
Het hogere kader zou spelen tegen de mensen van 
de werkvloer.
Scheidsrechter was Jan Hendrix. Geen familie van 
de baas. Jan was een zeer goede bekende van mij. 
Hij was een zoon van Frans Hendrix de schoes-
ter uit Vierlingsbeek en een oudere broer van Hai 
de Koe. Jan had lang in het eerste elftal van Vol-
harding gespeeld, maar toen een meisje uit Box-
meer leren kennen waarmee hij getrouwd was. 
Hij woonde thans ook in Boxmeer en speelde bij 
Olympia. Dat hadden ze hem in Vierlingsbeek niet 
in dank afgenomen, aangezien het tussen Volhar-
ding en Olympia water en vuur was. Hier in Box-
meer noemden ze Jan Hendrix ‘d’n Hoale’. Hoe 
hij aan die bijnaam kwam wist ik niet. Misschien 
kwam het door zijn holle stemgeluid of door de 
manier waarop hij zich op het voetbalveld voortbe-
woog. Schouders ingetrokken en een hoge rug op-
zettend. 
In ieder geval keek hij als scheidsrechter niet zo 
nauw. Hij floot niet voor elk wissewasje.
                                                                                
Wordt vervolgd.                                                                  
Nelson.
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VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

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

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen.
Voor u is er koffi e/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

Blue Monday

Wat nou Blue Monday. Zo blue was die helemaal 
niet. Het was zelfs een drukke dag! En een mooie! 
Het was feest in Groeningen, Köpkesmaandag.
Vorig jaar zaten we tot de enkels in de sneeuw 
maar vandaag niet hoor. Het leek wel lente. 
We gingen naar de kapel om de mis bij te wonen. 
De vernieuwde deur is gister ingeklopt door de 
vaandeldrager van het Gilde, Chris Rijnen.

De pastoor maakte er een mooie viering van en de 
preekte over Sint Antonis, de beschermer van de 
dieren.
Wij dachten aan het varken dat die middag in de-
len verkocht zou worden, wetend dat het een pri-
ma beestje was om de buik mee te vullen. De op-
voeding en voedselvoorziening was bijna een 
dorpsproject. Kasteelheer Hertog Han bood hen 
onderdak en vele inwoners zorgden voor het voer 
zoals appels, eikels, kastanjes, oud brood en wat 
verder overbleef van diverse tafels. Ze zijn hele-

maal biologisch opgegroeid en hebben lekker kun-
nen modderen in hun verblijf in een van de kas-
teeltuinen.

Na de koffi etafel werd het beest gehaald en een 
halve kop aan Frans overhandigd. Hij gaf uitleg 
over de manier van bieden en het verloop van de 
middag. Ook zei hij dat de volledige opbrengst ten 
goede komt aan het onderhouden van de kapel en 
buiten de actie kerkbalans valt.
Het was een zware kop die hij in zijn hand hield en 
een barkruk hielp ter ondersteuning. De Zandpoort 
was aardig bezet en de veiling kon beginnen. 

Tegenwoordig hebben we vier halve koppen en na 
de achtste van de 30 rondes ging hij al door. Onze 
kasteelheer Hertog Han, kwam iets later en bood 
meteen mee. Zelfs zijn niet aanwezige Dieneke 
bracht via hem een bod uit. De politiek liet zich 
ook niet onbetuigd en bood volop mee. 
De kop ging naar Mörgan. Daar zat hij nou want: 
”Wat moet ik ermee?” Frans wist iemand die er 
zult van kan maken, probleem opgelost. Mörgan 
blij en bood weer vrolijk mee. Hij knapte zelfs uit 
de naad van zijn trui en kreeg het voor elkaar om 
er weer een te veroveren. De volgende ronde was 
er een van kampioenen: reservekampioen, keizer, 
Nederlands kampioen, koning, persoonlijk kampi-
oen en ga zo maar door. Een edele ronde die ech-
ter niet meer opbracht dan de andere.

De derde kop ging naar Maaike, de vierde naar 
keizer Jeroen. 
Pastoor had zijn auto naar St Tunnis gebracht 
en was op de fi ets teruggekomen. Slim bedacht, 
maar hij had er niet aangedacht dat hij ook wel 
een vleespakket zou kunnen winnen. Eentje?? 
Drie!! Hij zat helemaal in het spel en belde de vica-
ris die telefonisch mee bood en ja hoor, ook de vi-
caris won een pakket.

Tijdens de pauze kwam TV Land van Cuijk binnen 
en onder het interview met Frans werden er beel-
den getoond van het bieden. Presentatrice Anneke 
ontkwam niet aan de kwinkslagen en voor een be-
dragje moest zij de kop kussen. Niet vies van het 
beest drukte ze een fl inke smakkerd op de neus 
wat een applaus opleverde.

De middag ging verder en biedertjes kwamen uit 
school. Voor papa Berni brachten zij ook een bod 
uit. Even later gingen ze met mama naar huis.
Na afl oop werden de pakketten klaar gezet en 
kon ieder die er een gewonnen had dit mee naar 
huis nemen. Einde van een gezellige middag. Lucy 
kreeg drie halve koppen mee en Frans hakte ze in 
mootjes. De zult is ingetreden in de gildebroeders 
die aanwezig waren op de zondag erna in de kan-
tine bij het schietterrein. 

De opbrengst van deze dag was een 
fl inke 2700 euro netto. 
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Uitslag trekking 5 Toto CV de 
Keieschieters:
1e Pries   € 55,-     Lotnr:    405  Naam: Denen
2e Pries   € 33,-     Lotnr:  1116  Naam: Broeren
3e Pries   € 22,-     Lotnr:    606  Naam: Joosten
4e Pries vrijkaart pronkzitting                                                                 
                             Lotnr: 164+416+500+319+                            
                             882+172+17 Naam: Kusters,                          
                             Thijsen, Nillesen, vd Ven,             
                             Gerrits, Vloet, Verstappen 
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-      
                            Lotnr: 161  Naam: Kusters

Uitslag trekking 6 Toto CV de 
Keieschieters:
1e Pries   € 55,-     Lotnr:   651 Naam: Goemans
2e Pries   € 33,-     Lotnr:  144 
    Naam: v.d. Boogaard
3e Pries   € 22,-     Lotnr:  325 Naam: Verstegen
4e Pries vrijkaart pronkzitting                    
                             Lotnr:  zie trekking 5 
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
                             Lotnr:  555   Naam: Laur

Jubilarissen 
EHBO 
vereniging

Tijdens de jaarvergadering van de plaatselijke 
EHBO vereniging zijn de jubilarissen van het afge-
lopen jaar in de bloemetjes gezet:

Debbie Denen 15 jaar lid
Marcella Koppes- Wolters, Nellie Bloemberg- Kun-
nen en Karin Deenen-Gerrits 25 jaar lid
Jan de Vos 40 jaar lid,  een EHBO-er in hart en 
nieren……. Jan die nagenoeg geen oefenavond 
mist, heeft jarenlang deel uitgemaakt van het be-
stuur, speelde als lotusslachtoffer en deed aan 
wedstrijden mee om zijn kennis en kunde te laten 
beoordelen. 
Als in het verleden de arts een oefenavond niet 
aanwezig kon zijn nam Jan die taak er gewoon bij.  
We hopen nog lang van Jan zijn aanwezigheid te 
kunnen genieten, een voorbeeld voor velen!  Jan is 
benoemd tot “erelid”   van de vereniging.
Nogmaals de felicitaties voor de jubilarissen.

Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.

Twee ridders die stilletjes 
aan het nagenieten zijn 

onder het genot
van een Oranjebitter.

Ben jij degene die wat tijd 
voor ons wil vrijmaken?

Geef je dan nu op als collectant voor Vierlings-
beek en Groeningen en collecteer

samen met ons tijdens de collecteweek
van 30 maart tot 5 april.

“Samen Sterk 
voor goede doelen”!

Voor informatie en aanmeldingen 
kun je contact opnemen met:
Trudie van Aggelen 630645

Samen staan wij Sterk

Op 30 maart geeft Oberkrainerensemble Ma-
rinka voor de zesde keer weer haar gratis con-
cert voor de fans in Zaal de Zandpoort te 
Groeningen. 

Aanvang 14 uur. 
Info Marius Cuijpers 0615642974
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EHBO Vierlingsbeek e.o.

Wist u dat wij elke 2e donderdag van de maanden 
september t/m mei een oefenavond hebben waar 
de vaardigheden (verbanden aanleggen, levens-
reddende handelingen, ongevallen met lotus etc.)  
geoefend worden.
Wist u dat als u in bezit bent van een EHBO diplo-
ma gewoon een paar lessen vrijblijvend mag vol-
gen.
Wist u dat de contributie maar € 25,- / jaar is.
Wist u dat we het jaar afsluiten met een avond met 

bijna ‘echte’ ongevallen en slachtoffers.
Wist u dat we 2x / jaar een ‘extra’ avond reanima-
tie en gebruik van de AED oefenen.
Wist u dat er een nieuwe EHBO cursus gevolgd 
kan worden, met zelfs keuze in dagdelen  of  hele 
dagen.

foto's gemaakt tijdens de oefenavond in mei 2013 
(Ezelgasterij Groeningen) 

Wist u dat we bij veel evenementen de EHBO-post 
voorzien van EHBO-ers

Voor meer informatie: 
Secretaresse: Gerri Baltussen  
Email: ehbovierlingsbeek@gmail.com  
Tel. Nr 0478-632239

Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.
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Vrijdag 28 Februari 2014 

19:00 - 21:00 

Denk A.U.B. aan brandveilige carnavalskleding en wij houden niet 
van klapperpistooltjes!! Er wordt  chips, snoep en drinken verkocht. 
Eigen  snoep en drinken is daarom ook niet toegestaan en wordt 

ingenomen bij de entree. 
 

De entree voor JOC-leden 
is gratis!! 

Voor niet-leden is de entree 
€2,00 
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Koningsloper  2014

Zondag 11 mei is 
het weer zover!

Dit tweejaarlijks cultureel evenement, waar al het 
talent op cultureel gebied zich aan u kan presente-
ren, wordt deze keer georganiseerd door het Ko-
ningskerkje, de Harmonie en het Groeningskoor.
Het wordt wederom een Béks- en Groeningsfeest 
en de voorbereidingen zijn volop van start gegaan.
Bij deze vragen wij alle geïnteresseerden, die op 
enigerlei wijze bezig zijn met cultuur met een grote 
en kleine C, muziek met een grote en kleine M of 
kunst met een grote en kleine K,  en zich op deze 
dag wil presenteren, zich te melden bij:
Hans Hendriks  tel. 632125 of
h.hendriks@roc-nijmegen.nl
Geert Verstegen tel.634008 of 
Dorrie van de Ven tel. 630380 of 
dorrie_van_de_ven@hotmail.com

MVC’64 bestaat 50 jaar en wil dat 
vieren met een groots feest op 

vrijdag 23 en zaterdag 24 mei 2014

De onderstaande activiteiten zullen op 
het programma staan:

Vrijdag 23 mei: voor de 10e keer zal de zeer be-
ruchte kennisquiz georganiseerd worden. 
Zaterdag 24 mei: voor de 50ste keer organiseert 
de volleybalvereniging het buitentoernooi. Hierbij 
verwachten we een grote opkomst van leden en 
oud-leden om oude tijden te doen herleven.

Na de douche is er een groots opgezette barbe-
cue.
Aansluitend  zal er een jubileumreceptie zijn en 
feestavond welke zal worden begeleid door Het 
Puppies Huisorkest uit Leunen.

Het comité is met heel veel energie aan het pogen 
leden en oud-leden te trasseren.
Jullie kunnen dan ook zeer binnenkort een uitnodi-

ging in de brievenbus verwachten.

Dit alles zal eveneens voor de 50ste keer gaan 
plaatsvinden op het schitterend gelegen sportveld 
aan de Vennenweg te Maashees.

De komende tijd zullen wij u op alle mogelijke wij-
zen op de hoogte houden van het komend feest. 
Houd daarvoor de website (www.mvc64.nl) , de 
MVC’64 Facebook-pagina en de dorpbladen in de 
gaten!

Indien u nu al vragen / suggesties heeft of u wilt 
aanmelden enz. kunt bellen met 
Piet Verstegen 06-136680 of 
Gijs Jacobs 06-24628127

Nu al geschiedenis schrijven in 
Groeningen.

Op initiatief van Han Morsink (kasteelheer) verschijnt 
er ieder jaar een “Dorpskroniek Groeningen”. Be-
lan-grijke, minder belangrijke, leuke en minder leuke 
gebeurtenissen in Groeningen worden direct vast-
gelegd en jaarlijks gebundeld in deze kronieken. De 
dorpsraad Groeningen ondersteunt dit initiatief van 
harte. De Dorpskroniek van 2013 is de 3de jaargang 
en ook voor u beschikbaar. Nu al mooi om terug te 
lezen maar over enkele jaren waarschijnlijk nog veel 
leuker. Als u wil beschikken over een digitale versie 
(kosteloos) dan kunt u een email versturen naar 
g.ketelaars@hetnet.nl. U krijgt dan de kroniek van 
2013 binnen enkele dagen gratis toegestuurd per 
mail. U kunt de kroniek ook in papieren versie (met 
kleurenfoto’s) bestellen, de kosten zijn dan 4 euro 
per stuk (26 bladzijden). Deze bestelling kan tevens 
per mail (zelfde mailadres) worden gedaan. U kunt 
ook telefonisch bestellen, 06-53883255.

Mocht u in 2014 (en verder) bepaalde gebeurtenis-
sen m.b.t. Groeningen meemaken die de moeite 
van het vermelden waard zijn in de dorpskroniek 
dan kunt u die ook via hetzelfde e-mailadres be-
kend maken.

Namens de dorpsraad Groeningen.
Govert Ketelaars.

Op 2de Paasdag zal er in Groeningen rond 
20.00 uur een groot paasvuur worden 
gemaakt. Hiervoor hebben we (droog) snoei- 
en afvalhout nodig. Als u ons daar aan kunt 
helpen dan horen wij dat graag van u. 

Ook dan even mailen naar 
g.ketelaars@hetnet.nl of 
bellen 06-53883255.
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Koninklijk lintje 
voor Joop Verbeeten

Joop Verbeeten  is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau.  Totaal verrast  kreeg hij tij-
dens de Liedjesavond in zaal Concordia de onder-
scheiding uitgereikt van burgemeester Karel van 
Soest, die Joop roemde om zijn muzikale verdien-
sten en betrokkenheid bij het dorp.
Joop Verbeeten is al sinds 1982 bestuurslid van 
Zanggroep evergreen, is er de pianist van en was 
in 2004 één van de oprichters van Muziek op de 
Maas. Daarnaast is hij kartrekker van de commis-
sie Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek en zette hij zich 
in voor het behoud van de dorpsbibliotheek. Ook 
is hij inmiddels actief lid van het smartlappenkoor  
“Van Heure Zinge”. 
Joop zet zich, daar waar mogelijk, in voor de leef-
baarheid van Vierlingsbeek.

Wiel BEDANKT!!

(foto’s Geert Evers):
Tijdens de Liedjesavond bedankte prins Ron 
namens de organisatie ‘Ôjjem van Ège Bôjjem’
Will Stiphout. Als dank voor zijn jarenlange in-
zet in de hofkapel ontving hij een zeer speciale 
onderscheiding en persoonlijk toegangsbewijs 
voor de komende jaren.  
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Liedjesaovond 2014 
“Fiesta Mexicana”

De 31e liedjesaovond was niet alleen carnavalesk 
maar tevens ontzettend gezellig en daarmee een 
geslaagde avond. De begeleidingsgroep speel-
de uiteenlopende melodieën. Er kwam van alles 
voorbij, van sjoenkel tot rap, uptempo en warem-
pel ook een mooie ballad. Wederom was er veel 
aandacht en zorg besteed aan de filmpjes die als 
clip voor het uit te voeren liedje werden getoond.  
Deze ingrediënten tesamen waren een lust voor 
oog en oor. 
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek, de organisa-
tie van ‘Ôjjem van Ège Bôjjem’, is trots op de ma-
nier waarop de 9 groepen  zich dan ook weer pri-
ma gepresenteerd hebben deze avond. De groe-
pen zongen heen voorafgegaan door hun clip en 
weer terug om de jury en het publiek de kans te 
geven de beste er uit te kiezen. Jury en publiek 
waren het eens: Nummer 1 bleek bij beide ju-
ry’s “112”  met het nummer “Wej gaon wer drie 
daag los” zodat zij met de felbegeerde titel en de 
daarbij behorende publieksprijs (de “Ôjjem van 
Ège Bôjjem Bokaal”) en de juryprijs (de “Cuups 
Kup”) naar huis gingen. 
Het is mooi om te zien dat alle leeftijden verte-
genwoordigd zijn op zo’n prachtige avond. Gezel-
ligheid viert hoogtij met een vleugje inspiratie en 
tekstcreatie. Voor de noten bieden arrangeurs de 
aangemelde groepen hulp. Dus schroom niet en 
grijp uw kans om met uw buurt, vrienden of in wel-
ke samensamenstelling dan ook eens een keer 

mee te doen. Deze carnaval met prins Ron zal ‘het 
keieschietersriek’ uit volle borst mee kunnen zin-
gen met de winnaars van de Liedjesaovond 2014 
– Ôjjem van Ège Bôjjem -Fiesta Mexicana met het 
nummer:  Wej gaon wer drie daag los van 112!

(foto's door Geert Evers)
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1+1= € 

Naar het peutercentrum

 Basisschool Spelenderwijs leren Kinderopvangtoeslag openingstijden
Samenwerking     08:30-12:00/12.30 uur

Pompelientje werkt samen met de basisschool en onze tijden zijn aangepast aan de openingstijden van de 
basisschool. 
Wij bereiden peuters voor op de overstap naar het basisonderwijs. Via peutercentrum Pompelientje is de 
stap naar de basisschool minder groot voor je kind.
Wij bieden ieder dagdeel Voorschoolse educatie via de  methode Puk en KO. Op een speelse manier bied 
deze methode veel aandacht aan de ontwikkeling op het gebied van taal, sociaal emotioneel en beginnend 
rekenen.
Persoonlijke aandacht vinden we hierbij erg belangrijk en vooral het ongedwongen spelen wordt zeker niet 
uit het oog verloren.

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang waardoor tweeverdieners in aanmerking komen voor de 
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Voor de één verdienende ouder geldt het goedkopere gemeen-
te tarief.  
Kom kijken en spelen met je peuter. 

 Gratis dagdeel op 11, 12 en 14 maart tussen 9.00u en 12.00u
 Graag tot dan

Peutercentrum “Pompelientje”
Kreupelstraat 14   Vierlingsbeek  Tel: 0478-632474      

Kandidatenlijst Vijf Dorpen 
Belang / Lijst Overloon

Dinsdag 14 januari jl. is tijdens de algemene leden-
vergadering van Vijf Dorpen Belang / Lijst Over-
loon de definitieve kandidatenlijst vastgesteld voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
a.s.

De lijst wordt zoals bekend aangevoerd door de 
nieuwe lijsttrekker Jeu Verstraaten uit Overloon, en 
telt naast de zittende raadsleden en burgerraads-
leden tal van nieuwe gezichten die Vijf Dorpen 
Belang / Lijst Overloon een warm hart toedragen.

Op de plaatsen 2 t/m 5 staan respectievelijk Jo-
han Hermanussen uit Maashees en Marc en San-
der Oudenhoven uit Vierlingsbeek en Fons van Mil 
uit Overloon.

Plaatsen 6 t/m 10 worden ingenomen door Peter 
van de Pasch uit Overloon, Tom Lenders uit Maas-
hees, Theo Kuijpers uit Groeningen, Martien Hen-
driks uit Overloon en Ton Swinkels uit Vierlings-
beek
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Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon is zeer inge-
nomen met de gevarieerde samenstelling van de 
30 kandidaten uit de verschillende dorpen van de 
voormalige gemeente Vierlingsbeek.
“Door het vele commissie- en raadswerk is over 
grenzen kijken niet alleen noodzakelijk maar ook 
stimulerend. Met 6 te verdelen zetels voor de 
voormalige gemeente Vierlingsbeek denken we 
door toenemende animo voor locale partijen en 
bij een hoge opkomst een zeer mooie uitslag neer 
te kunnen zetten en deze kernen goed te kunnen 
gaan vertegenwoordigen in de volgende raadspe-
riode met kwalitatief geschikte kandidaten”, aldus 
voorzitter Toon Hendriks.

Uit Vierlingsbeek en Groeningen telt de lijst verder, 
naast Jannie Arts-Groot, Theo Kuijpers en Ton 
Swinkels, de volgende nieuwe gezichten:
Ria Linders-de Wijs, Danny Blenckers, Jan Nille-
sen en Wouter van Dongen.     

De eerste 10 kandidaten op lijst van Vijf Dorpen 
Belang / Lijst Overloon zijn: 
Jeu Verstraaten Overloon
Johan Hermanussen, raadslid Maashees
Marc Ouderhoven, raadslid Vierlingsbeek
Sander Oudenhoven, burgerraadslid Vierlingsbeek 
Fons van Mil  Overloon
Peter van de Pasch, burgerraadslid Overloon
Tom Lenders  Maashees 
Theo Kuijpers  Groeningen.
Martien Hendriks, burgerraadslid Overloon
Ton Swinkels Vierlingsbeek

Donderdag 20 februari
Workshop voorjaarskussen 
maken

Dit kussen gaan we maken van 
bloembollen, gaas en mos (dit 
alles wordt geregeld door het 
bestuur).
Succes verzekerd. 

Locatie : De Wildeman
Aanvang : 19.30 uur

Informatiebijeenkomst voor 
nieuwe mantelzorgers

Op 11 februari 2014 organiseert het Steunpunt 
Mantelzorg Land van Cuijk twee informatiebijeen-
komsten voor ‘nieuwe’ mantelzorgers. 
De bijeenkomst in Boxmeer vindt plaats in de Drie-
wiek van 14.00 tot 16.00 uur. 
De bijeenkomst in Cuijk vindt plaats in het dien-
stencentrum van 19.30 tot 21.30 uur. 

Als je mantelzorger wordt komt er vaak veel op 
je af en je ziet vaak door de bomen het bos niet 
meer. Waar kan je terecht voor hulp? Welke in-
stanties zijn er en wat hebben ze te bieden? Wat 
zijn de mogelijkheden voor ondersteuning? Dit zijn 
maar een aantal vragen die u kunt hebben. Bent 
u net gestart met het verlenen van mantelzorgta-
ken en heeft u vragen, dan willen we u uitnodigen 
voor deze bijeenkomst. Ook als u al langer mantel-
zorgtaken uitvoert en u hebt vragen, bent u uiter-
aard welkom. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het 
ondersteuningaanbod van het Steunpunt Mantel-
zorg. Tevens is er foldermateriaal aanwezig van 
andere organisaties die hulp kunnen bieden en is 
er de mogelijkheid om uw individuele vragen te 
stellen of een afspraak te maken voor een vervolg-
gesprek.  

Voor meer informatie en aanmelding kunt u con-
tact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Land 
van Cuijk via 0485-846739 of info@mantelzorglvc.
nl. Graag bij de aanmelding vermelden naar welke 
locatie u komt.

Op 19  maart 2014 zijn er verkiezingen voor de ge-
meenteraad van Boxmeer en 

Hanny Willems-Cornelissen
en Jan Stoffelen  
zijn verkiesbaar namens het

Lijst 1. 

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 stem aan het CDA 

Hanny vraagt u om uw stem bij voorkeur uit te 
brengen op:
Jan Stoffelen, nummer 6  zodat hij in de raad komt 
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en het belang van Vierlingsbeek in Boxmeer door 
Jan kan worden ingebracht.

Denk hierbij onder meer aan: woningbouw, ver-
keersveiligheid, openbaar groen, verenigingsleven, 
recreatie en toerisme.       
www.cdaboxmeer.nl
jstoffelen@ziggo.nl

Cursus “Ziekenverzorging thuis” 
voor mantelzorgers

Op 11 februari 2014 start de cursus “Ziekenver-
zorging Thuis”. Deze cursus is bestemd voor man-
telzorgers die dagelijks een ziek familielid, vriend 
of buur verzorgen, ook als die in een verpleeg- of 
verzorgingshuis woont. De cursus wordt gegeven 
door een verpleegkundige van Zorgcentra Pantein. 
U krijgt handreikingen en praktische tips voor de 
dagelijkse verzorging van een naaste. De cursus 
bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: voe-
ding, medicijnen, het gebruik van hulpmiddelen, 
de verzorging en het verplaatsen van een zieke 
thuis, de betekenis van ziek zijn en de hulp die u 
als mantelzorger van (zorg)organisaties kunt ver-
wachten. Aan deze cursus zijn geen kosten ver-
bonden. 

Data :  Dinsdag 11, 25 februari, 11 en   
  25 maart 2014 
Tijd :  13.30  uur tot 15.30 uur
Locatie :  Expertisecentrum Madeleine,    
  Velgertstraat , 5831 LL Boxmeer.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht 
bij het Steunpunt Mantelzorg
Tel:  0485-846739 of info@mantelzorglvc.nl

       
UITNODIGING VOOR DE LEZING

“Verzet tegen Napoleon”
Op 12 februari 2014 aanvang 20.00 uur.

Palazzotheater, Maasstraat 12,
Grave

In samenwerking met “Grave graeft voort” heeft 
de Historische Kring Land van Cuijk deze lezing 
georganiseerd. De lezing wordt gegeven door Lot-
te Jenssen naar aanleiding van het verschijnen van 
haar boek “Verzet tegen Napoleon”.

Tweehonderd jaar geleden, in 1813, werd Neder-
land bevrijd van de Fransen. Daarmee kwam een 
einde aan jarenlange Franse overheersing. In 1806 
had Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk tot 
koning van ‘Holland’ benoemd om vervolgens het 
land in 1810 bij het Franse keizerrijk in te lijven. 
Het standaardbeeld is dat de Nederlanders nau-
welijks in opstand kwamen tegen het Franse regi-
me. Dit boek laat echter zien dat er een levendige 
verzetscultuur bestond. Tal van burgers verhieven 
hun stem tegen het Franse gezag en sprongen in 
de bres voor het vaderland. Zelfs tijdens de Inlij-
ving, toen een strenge censuur gold, lieten zij zich 
de mond niet snoeren. ‘Gevloekte rover!’ en ‘Oran-
je boven!’ klonk het alom. 
Het is een aardige paradox: op het moment dat de 
Fransen hier de scepter zwaaiden, leefde het Ne-
derlanderschap als nooit te voren. Schrijvers pro-
beerden het wezen van de natie te vangen door 

te wijzen op de onderscheidende kenmerken van 
haar cultuur en inwoners. Zo werd, mede dankzij 
de overheersing van Napoleon, de ideale Neder-
lander geboren. 

Prijs € 17,50 (ISBN 9789460041259) 
Bestellen: Uitgeverij Vantilt  Nijmegen.

U wordt vriendelijk verzocht om 10 minuten voor 
aanvang in de zaal aanwezig te zijn.
De lezing is ook voor niet-leden vrij toegankelijk.
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Deze wordt gehouden in: Gemeenschapshuis “De 
Elsenhof”, Torenstraat 52, Sambeek 
Tel. 0485-575419
Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-
leden € 3,50. 

Een vruchtbare bodem als basis voor gezonde 
voeding uit de moestuin. 

Werken in de tuin is gezond. Eten uit eigen tuin 
is leuk én gezond. Dat je daarbij op een zo natu-
urlijk mogelijke manier tuiniert is vanzelfsprekend. 
Er zijn allemaal hulpmiddelen en natuurproduc-
ten voorhanden om geen kunstmest of kalk te ho-
even toepassen. Ook de weerstand van de plant-
en wordt bevorderd en daardoor kan het gebruik 
van pesticiden en chemicaliën achterwege blijven, 
zonder het risico van plagen en ziekten. Dit geldt 
trouwens ook allemaal voor de bloementuin. Het 
is zaak om de bodem levend, gezond en vrucht-
baar te houden en met een goede waterhuishoud-
ing. Daar is tijd voor nodig, maar dan heb je ook 
een mooie oogst. Het bodemleven vraagt om aan-
dacht en voeding. De bodem is net zo levend als 
de plant en het dier, en met alle micro-organismen 
een essentiële schakel in de cyclus plant-dier-bo-
dem.

Onderwerpen die tijdens de lezing aan bod zul-
len komen zijn: bodemvruchtbaarheid, organische 
stof, bodemanalyse, humus, bokashi, bodembe-
dekking, (on)kruiden, gezonde voeding van een 
gezonde bodem, de werking van Effectieve Micro-
organismen (EM)  in de bodem en in onze omgev-
ing, oergesteentemeel, kleimineralen, zeeschel-
penkalk, etc. Er zal ruim gelegenheid zijn voor het 
stellen van vragen en om, voor zover dat mogelijk 
is, te reageren op vragen en opmerkingen van de 
aanwezigen.

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

Overloonse tank naar Rotterdam

Het Oorlogsmuseum Overloon werkt mee aan een 
nieuwe tentoonstelling, de Tweede Wereldoorlog 
in 100 voorwerpen. Alle toonaangevende oorlogs-
musea en herinneringsinstellingen geven hiervoor 
enkele objecten uit hun collectie in bruikleen. De 
Overloonse tank is veruit het grootste object dat 
een plaats heeft gekregen in de Rotterdamse ex-
positie en ook het enige object dat buiten komt te 
staan. Met het afvaardigen van de tank die rond 
Overloon achterbleef in 1944 geeft het Oorlogs-
museum precies aan waar het ontstond: op het 
gebied van de tankslag bij Overloon. 
Om de 20-ton zware tank te transporteren werd 
eerst Defensie om hulp bij het tillen gevraagd maar 
in overleg werd besloten om een nog veel zwaar-
dere kraan in te zetten dan Defensie beschikbaar 
had. 

De operatie wordt nog drie keer herhaald. Eerst 
om de tank bij de Kunsthal af te leveren en over 
drie maanden hetzelfde, maar dan in omgekeer-
de richting. De tank maakt normaliter onderdeel uit 
van de vaste opstelling van het Overloonse muse-
um.
De tijdelijke tentoonstelling waar de tank naar toe 
gaat, is te zien in de Kunsthal in Rotterdam en 
werd op 4 februari geopend door Koning Willem 
Alexander. Voor het publiek is de tentoonstelling 
te bezoeken van 5 februari tot en met 5 mei.

PK BOXMEER

Op 19 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen. Ook lijst PK doet weer mee, om een 
progressief en kritisch beleid uit te stippelen.
PK is een partij met leden van PVDA -D66 - Groen 
Links.
Op deze lijst staan 6 kandidaten die op een ver-
kiesbare plaats staan, gevolgd door een tiental PK 
leden.

Bij deze verkiezingen sta ik, Eric Smits, als inwo-
ner van Vierlingbeek op plaats nr. 6. 
Ik ben ruim 8 jaren lid van PK en van D66, ver-
der ben ik ruim 5 jaren commissielid Inwoners ge-
weest.

Lezing: Bodemgezondheid. 

Op Woensdag 19 Februari 2014 organiseert 
Groei & Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord 
een dialezing over  “Bodemgezondheid”. 
Spreker is de Hr. Philippe van der Grinten
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Indien U het belangrijk 
vind dat  Vierlingsbeek/ 
Groeningen goed in de 
raad is vertegenwoor-
digd, dan is het van 
belang dat Udan op de 
persoon stemt van de 
partij die voor U wat 
kan betekenen. Tussen 
200 en 250 persoon-
lijke stemmen kunnen 
genoeg zijn om voor U 
Uw raadslid te zijn. 

Op de website van PK Boxmeer ziet U de speer-
punten, programma en de kieslijst. Voor meer in-
formatie: bel 06-15283798/mail: smitssound@
home.nl
 

SPORTSPREEKUUR IN 
MAASZIEKENHUIS PANTEIN

De afdeling Orthopedie van de Sint Maartenskli-
niek in Boxmeer is deze maand gestart met een 
sportspreekuur. Het team orthopeden van de ge-
specialiseerde kliniek, dat werkt vanuit het Maas-
ziekenhuis Pantein, wordt aangevuld met een 
sportarts die elke dinsdag een spreekuur houdt. 
Sporters op elk niveau kunnen op dit spreekuur te-
recht voor advies en behandeling van klachten op 
het gebied van houding en beweging.

Sportarts Els van den Eede versterkt het team Or-
thopedie in Boxmeer elke dinsdag voor het sport-
spreekuur: “Naast mijn werk voor de afdeling Or-
thopedie van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, 
ben ik ook verbonden aan het sportmedisch cen-
trum (SMC) Maartenskliniek. Buiten het werk sport 
ik zelf ook graag, tegenwoordig meestal triatlon, 
maar daarvoor ook wedstrijdzwemmen en atletiek. 

Die achtergrond helpt me elke keer in mijn werk 
met patiënten. Als sporter richt ik mij dus vooral 
op individuele sporten, maar als sportarts ben ik 
een teamspeler.” Een sportarts werkt nauw samen 
met andere disciplines en heeft als taak de ge-
zondheid van mensen die (willen gaan) sporten te 
bevorderen of te herstellen. Een groot deel van het 
werk bestaat uit het behandelen van sportblessu-
res. De meeste blessures kunnen zonder operatie 
worden verholpen. 

Mocht er toch een operatie noodzakelijk zijn, dan 
kan de sportarts helpen in de revalidatie daar-
na, zodat de patiënt zo snel en goed mogelijk zijn/
haar sport weer kan oppakken. “Bij sportblessu-
res is dus een nauwe samenwerking met orthope-
den noodzakelijk. Daarom wordt een patiënt met 
klachten voor het sportspreekuur dezelfde dag 
ook gezien door één van de orthopeden. Het nieu-
we spreekuur is niet alleen toegankelijk voor pres-
tatiegerichte sporters, maar ook voor recreatieve 
sporters of mensen die alleen meer zouden willen 
gaan bewegen.”, aldus Van den Eede. “Het team 
orthopeden in Boxmeer behandelt een zeer breed 
palet aan klachten, dus ik kijk uit naar de samen-
werking met deze collega’s, en de patiënten met 
hun diverse klachten en behandeldoelen.” 

Men kan met een orthopedie-verwijzing van de 
huisarts of specialist terecht op het sportspreek-
uur van de afdeling Orthopedie Sint Maartenskli-
niek in Boxmeer. Voor meer informatie kan men 
bellen met: (0485) 84 53 50.

Boeiend
De SWOGB geeft ook in 2014, in samenwerking 
met BiblioPlus, op vijf achtereenvolgende woens-
dagen een serie interessante en boeiende lezin-
gen over ‘Gezondheid en ouder worden’. Zelfs na 
meer dan tien jaar wordt met belangstelling naar 
de lezingen uit gezien. Het aanbod voldoet duideli-
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jk in een behoefte. Voor de werkgroep waarvan de 
leden soms al vanaf het begin betrokken zijn, is 
het elke keer weer een hele uitdaging afwisseling 
in het programma te houden. En tot nu toe lukt dat 
prima. De aftrap is op woensdag 5 maart en niet 
op een dinsdag zoals eerder werd vermeld!
In de aanloop naar 5 maart, worden in de media 
de thema’s  wat uitgebreider onder de aandacht 
gebracht.

Waar
De lezingen vinden plaats in De Weijerdonck te 
Boxmeer en zijn van 14.00-16.00 uur. De kosten 
per lezing bedragen € 3, incl. een consumptie in 
de pauze. 

Programma
Op 5 maart: ‘Slimme zorg’. Een lezing door mev-
rouw Saskia Smeenk.
Op 12 maart: ‘Gezonde voeding, feiten en fabels’. 
Een lezing door mevrouw Nolanda van Well.
Op 26 maart: ‘Leren loslaten’. Een lezing door 
mevrouw Monique van der Veen. 
Op 2 april: ‘Hoe krijg ik mijn dag gevuld?’ Een lez-
ing door mevrouw Miranda van Amersvoort.
Op 9 april: ‘Schrijven met Licht’. Een lezing door 
de heer Jos Hagens.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via swogb@radius-lvc.nl, 
of telefonisch via het secretariaat tel 0485-574440. 
U kunt ook op het contactformulier vermelden op 
de website www.swogb.nl  welke lezing(-en) u wilt 
bezoeken. U betaalt voor aanvang van de lezing. 

zaterdag 15 februari > concert > 
VAN BEEKSEN BLOED: NEW 
GENERATION + SKULLTHREE + 
JANICE DAEL + ALTER EGO
Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duitsen 
bloed? Misschien wel, maar Van Beeksen Bloed 
zijn ze zeker. Wie? Een groot deel van de muzi-
kanten van vanavond heeft Vierlingsbeek of Groe-
nings bloed door de aderen stromen. Een lekke-
re avond vol muziek van eigen bodem dus en een 
prima graadmeter voor het popmuzikale peil in 
Bèèk en Gruuninge. Mooi mooi mooi!

Jaap Verbeeten, Luuk Jacobs, Sam Koppes en 
Bart Jansen spelen met hun New Generation oude 
en nieuwe klassiekers van Kings Of Leon, Eagles, 
Lynyrd Skynyrd en Coldplay. Het spiksplinternieu-
we rocktrio Skullthree bestaat uit Laura Smits, 
Giovanni Aengenend en Robert Smits en speelt 
louter covers van Nirvana en Peter Pan Speed-
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

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

REGIONALE MUZIKANTEN 
OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met stich-
ting Op De Tôffel op zondag 13 april een band-
wedstrijd: 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 po-
dium als 'beste' uit de bus komt wordt uitgeno-
digd om als openingsact te fungeren van het pop-
festival 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: Gryp-
hus, onder vermelding van Op Ut Tuffelke, post-
bus 15, 5820 AA Vierlingsbeek.

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

rock. Helemaal in haar eentje is Janice Dael. Ge-
wapend met een akoestische gitaar brengt zij ei-
gen versies van bekende en minder bekende hits. 
Alter Ego tenslotte heeft Duco Berkers in haar 
midden. Het zestal speelt de covers van de betere 
rock- en top 40 nummers.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 
uur > entree: gratis

zoaterdag 1 mart > carneval > 30E 
KèèSTEENEBAL: NOU, DA MOT 
NOG BLIEKE!
Ja minse, ien 2014 alwèr ut 30e Kèèsteenebal ien 
Griefus, NOU, DA MOT NOG BLIEKE! Ut wurd ge-
houwe op zoaterdag 1 mart, NOU, DA MOT NOG 
BLIEKE!  De deure goan los um nege ovver nege, 
NOU, DA MOT NOG BLIEKE!  En ok dizze edi-
sie wurt ut wèr un drukte van jewelste, NOU, DA 
MOT NOG BLIEKE!  De minse zulle wèr mit de 
been buute hange, NOU, DA MOT NOG BLIE-
KE!  D’r zulle moije möpkes te heure zien, NOU, 
DA MOT NOG BLIEKE! De glèèskes bier zul-
le goed smake, NOU, DA MOT NOG BLIEKE! 
Ge zult nog nooit zonne goeie prins gehad heb-
be as ozze neije prins, NOU, DA MOT NOG BLIE-
KE!  Ge zult wèr es unnen oavend Bèkse minse 
zien lache NOU, DA MOT NOG BLIEKE!   Ge zult 
wèr es unne Gruuningse mins tèègekomme NOU, 
DA MOT NOG BLIEKE! En misschien wel unne 
Muzesse, NOU, DA MOT NOG BLIEKE! Ge zut 
er spiekers op laag water zuuke, NOU, DA MOT 
NOG BLIEKE!   En ouwe koeie uut de sloot hale, 
NOU, DA MOT NOG BLIEKE!   En achter de feite 
an lope NOU, DA MOT NOG BLIEKE!   En ge zut 
de lelleke minse kermis bekieke, NOU, DA MOT 
NOG BLIEKE!  Ge zut heure hoe ut klökske thuus 
nie tikt, NOU, DA MOT NOG BLIEKE!   En ge zut 
zien woar ut gras gruuner is, NOU, DA MOT NOG 
BLIEKE!  Ge zut wèr es d’n bink uuthange NOU, 
DA MOT NOG BLIEKE! En ge zut mit minse proa-
te woar ge normaal nooit mit wilt proate, NOU, DA 
MOT NOG BLIEKE!   Ge zut van unne kouwe ker-
mis thuus komme, NOU, DA MOT NOG BLIEKE!   
En ge zut mitmake hoe Lazarus zich nege van de 
tien keer vuult, NOU, DA MOT NOG BLIEKE!   Ge 
zut de bluumkes buute zette, NOU, DA MOT NOG 
BLIEKE!  En ge zut de boel de boel loate, NOU, 
DA MOT NOG BLIEKE! Ge zut van dik hout plênk 
zage, NOU, DA MOT NOG BLIEKE!  En ge zut d’r 
achter komme hoe un koe un haas vangt, NOU, 
DA MOT NOG BLIEKE!  Ge zut dizzen oavend ze-
ker achter ut net visse, NOU, DA MOT NOG BLIE-
KE!   Dus ge zut d’r gen spiet van kriege as ge op 
carnevalszoaterdagoavend noar ut Kèèsteene-
bal ien Griefus goat, NOU, DA MOT NOG BLIEKE!  
Want carneval viere, da doede nie alleen,da doede 
mit zien alle, NOU, DA MOT NOG BLIEKE!  
anvang: nege ovver nege > intree: 
vur niks
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 adverteren
doet verkopen

Groene houtje-touwtjejas 
(Primark) verwisseld op de Liedjesavond

Wie heeft zaterdag 25 januari bij de Liedjesavond 
in Concordia, mijn groene houtje-touwtjejas 
meegenomen. Ik heb nu die van jouw thuis 
hangen in maat 38 met make up in de jaszak 
en een sjaal in de mouw gestopt. 

Bel me op 0478-631123. 
Ellen Jeuken

Kijk voor meer informatie op: 

www.metameer.nl  

VMBO  HAVO  VWO  TTO  JENAPLAN  

Kom ook naar de 
OPEN DAG

Locatie jenaplan Boxmeer:

Stationsweg 5 

Vrijdag 14 februari 2014 
van 17.00 tot 21.00 uur
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kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Voor al jouw accessoires!

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

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

 
 

 

  

  













Fons Peltenburg
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM 
CONCORDIA

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

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

www.concordia-vierlingsbeek.nl

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












Erkende bromfietsopleiding�
E achter B (aanhangwagen)�

Tel. 0478 - 571 876

Warme Bakker Degen
Reclame: 3 t/m 8 februari
	 ●	Kruimelvlaai € 7,15
	 ●	4 Krentenbollen + 1 gratis 
	 ●	Extra/dubbel donker € 2,25
Reclame: 10 t/m 15 februari
	 ●	Cappuccinovlaai € 2,25
 ●	Appeltjesbrood € 1,95
 ●	Waldkornbrood € 2,25

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

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

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

Een bron van 
inspiratie met 

gratis kleur- en 
interieuradvies!Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 

E-mail siebert@colorsathome.nl | www.siebertcolorsathome.nl

 

 
 

WINTERKLAAR 
GEPOETST EN WEL  

Voor €  39,00 
exclusief materiaal 

 
Uw fiets heeft straks weer veel te lijden onder 

het winterse weer en strooizout. 
 Maak daarom nu een afspraak voor een 

onderhoudsbeurt  
en profiteer van het voordeel.  

 
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl website: 
www.fransthijs.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


