Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
10 februari 2015,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
30e jaargang no. 3

4 februari 2015

We wachten jullie reacties af en hopelijk kunnen
we dit jaar weer een hoop plezier maken op 27
april!!
Met vriendelijke groet,
Marc Vernooij
0478-630035
OranjeBovenVierlingsbeek@hotmail.com

!! DRINGENDE OPROEP !!

Elk jaar organiseren wij met vrijwilligers het
Oranjefeest voor alle kinderen van Vierlingsbeek.
Zij kunnen dan leuke spellen doen, er is altijd een
vrijmarktje waar de kinderen spulletjes kunnen
verkopen en het terras wordt gezellig gemaakt
door de komst van ouders.

Gêf
’t
		Dûr:

Door omstandigheden zijn we dringend op zoek
naar vrijwilligers die ons, als bestuur, dit jaar willen
helpen het Koningsfeest te organiseren!
Wat zoeken we:
- enthousiaste vaders, moeders, grootouders,
buren, vrienden!
- mensen die bereid zijn om, in februari, maart en
april, in totaal 4 x bijeen te komen èn
beschikbaar te zijn op Koningsdag zelf, 27 april
Er is een draaiboek, er zijn spullen, er is een
kasboek met beginsaldo; we missen alleen nog de
mensen! Zonder extra handen zal er dit jaar geen
Koningsdag in Vierlingsbeek zijn en dat willen we
natuurlijk niet laten gebeuren.

Beek an Toffel
28 februari 2015
Aanvang: 19.00 uur

Geef jezelf zo snel mogelijk op door een mailtje te
sturen naar:
OranjeBovenVierlingsbeek@hotmail.com

De koks van Gêf ut Dûr bereiden op 28 februari
weer een diner op diverse locaties in Vierlingsbeek en/of Groeningen.
Kosten € 15,- per persoon (exclusief drankjes)
Bij deze nodigen we je uit om je snel aan te melden via:
www.bibliobeek.nl onder tabblad Gêf ’t Dûr.
Je kunt het diner ook als een cadeaubon aanbieden.
Na aanmelding ontvang je enkele dagen voorafgaand de locatie-gegevens.
Geef je snel op want vol is vol!

Als we voor 10 februari a.s. niet genoeg aanmeldingen hebben dan zal het feestje niet door kunnen gaan en zal Vierlingsbeek dit jaar geen Koningsdagfestiviteiten hebben. Dat zou heel erg
jammer zijn want we zien dat het altijd druk bezocht wordt.
Mocht je extra informatie willen hebben, aarzel dan
niet om een mailtje te sturen naar
OranjeBovenVierlingsbeek@hotmail.com of te bellen met Marc Vernooij: 0478-630035.

Groet team en koks van Gêf ’t Dûr.
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8 mrt

VOVG: Internationale vrouwendag High
tea 10:30 uur bij Herberg Thijssen
13 mrt
KBO: Jaarvergadering in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
14 mrt
Gryphus: Ierse avond > ST. PATRICK’S
EVE met live: THE DOYGGY FEW
15 mrt
Dansgarde De Bekse Klinkertjes:
Toernooi in Overloon
18 mrt
VOVG: Mandala tekenen 19.30 in
‘t Joffershof
20 mrt
Gryphus: cabaret: Fuad Hassen >
Pareidolia: zaal open: 20:30 uur
21 mrt
Hans Coolen live in concert 4 in Concordia
28 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 mrt
Harmonie de Herleving en Vondel:
Koffieconcert
Eind
Symphonica in Sporto: Valbreken Jong
maart
& Oud i.s.m. Basisschool Laurentiushof,
Judovereniging Randori en KBO
30 mrt
Collecte Samen Sterk
t/m 4 apr voor goede doelen
2 apr
KBO: Lente Natuurwandeling
4 april Zonnebloem: Paasbrunch
4 apr
Concordia: Live optreden van THE ODDS
MUZIEK VAN DE JAREN 60 tot nu
Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
7 apr
VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek
vanaf het Vrijthof om 19.00 uur
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
15 apr
VOVG: Internationale volksdansavond in
Langenboom 19.30 in ‘de Wis’ in
Langenboom
22 apr
VOVG: Rayonreis
25 apr
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
6 mei VOVG: Wandelavond
13 mei KBO: Busdagtocht
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal & Schiettoernooi i.s.m. RKVV Volharding en
Gilde Groeningen
18 mei VOVG: Vissen op forel in Vortum-mullem
bij de Uitkomst. Vertrek om 16:45 uur 		
met de fiets vanaf het Vrijthof
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer
& Volleybal tournament i.s.m. Volleybalvereniging MVC’64 en Zaalvoetbal-		
vereniging Concordia
28 mei VOVG: Wandeling met de schaapskudde
o.l.v. Frank van der Zanden door de 		
Maasheggen
30 mei Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

Van de redactie:
●

●

Zanggroep Evergreen heeft van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Brabant een bijdrage
van €1200,- ontvangen voor de show
“Geloof, hoop en liefde”.
In totaal werden 44 culturele activiteiten
beloond.
Bart Jan uit Groeningen heeft de dag van
zijn leven mogen beleven. Zijn allerliefste
wens ging voor hem in vervulling door
Make-A-Wish Nederland. Fijn, bijzonder
maar vooral van harte gegund!

AGENDA:
2015:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
11 feb
VOVG: Verkeersregels 19.30 in
‘t Joffershof
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
24 feb
VOVG: Vrouwenpoli 19:30 uur bij
De Vier linden
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!
28 feb
Gêf ’t dûr: Beek an Toffel;
aanvang 19:00 uur; www.bibliobeek.nl
3 mrt
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 mrt
KBO: Bedevaart Smakt
5 mrt
Concordia: Presentatie gemeenschapsvoorzieningen; aanvang 20.00 uur
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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30 mei
4 juni
10 juni

Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
KBO: Fietsdag
VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen
vertrek om 13:15 uur met de fiets vanaf
het Vrijthof
21 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni
VOVG: Fietstocht met partner of introducé
25-28
juni Zanggroep Evergreen: Revue
27 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
5 juli
Symphonica in Sporto: Grande Finale
25 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196. Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse
Bruggeloop
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de
grens”
8 sept VOVG: Najaars-ontmoeting om 19:30 uur
bij De Wildeman
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers
vertrek om 19:00 uur vanaf het Vrijthof
1 okt
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
8 okt
VOVG: Italiaanse keuken met Margriet
Leenders 18:30 uur bij Concordia
13 okt
VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek
vanaf het Vrijthof om 19 uur
16 okt
KBO: Spellenmiddag in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
20 okt
VOVG: Bloemschikken met Irma van 		
Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
om 19:00 uur bij de Ezelgasterij in
Groeningen
29 okt
KBO: Excursie
4 nov VOVG: Rayonavond
16 nov Lezing door de Hartstichting in de
Vier linden om 19:30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof;
aanvang: 14:00 uur
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11 uur tot 16 uur
bij Concordia
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia

Vieringen
en
intenties
februari - maart
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
18 februari:
Aswoensdag:
Kerk Vierlingsbeek: 20.00 uur:
gebedsdienst met uitreiken askruisje.
28 februari:
Kapel Groeningen: eucharistieviering
1 maart:
Kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
Intenties: Johannes Deenen en
Gerardina en Mina Jans.
3 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

Intenties:

Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek.
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222.
De kosten van een intentie zijn € 10.-

Overleden:

Jan Deenen, 90 jaar.
“Bezige handen, nu gevouwen en stil,
Een leven vol ijver, zo was je wil”.
Annie Derijck – Verblakt, 86 jaar.
Haar leven stond in het teken van eenvoud,
goedheid en bezorgdheid.
(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)

Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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Carnavalszondag 2015.
Zurrug det ge dur bej ziet.

aangedragen. Met als doomscenario dat de
bezwarenmakers één of beide aanstaande
onechtelieden in een dusdanige positie weten te
manoeuvreren dat het bezwaar gegrond moeten
worden verklaard en dat de bruiloft zal moeten
worden geannuleerd. Mochten er burgers het
bezwaarmiddel ter hand willen nemen, dan stelt de
ceremoniemeester van dienst het ten zeerste op
prijs om vooraf op de hoogte te worden gesteld.
Dit kan via een e-mail naar ceremonie.bb@gmail.
com. Onze strenge doch rechtvaardig ambtenaar
wil er echter wel op wijzen dat er strak op zal
worden toegezien dat steekhoudende argumenten
kort en bondig dienen te worden toegelicht. Per
“zaak” zal de bezwaarmaker(s) een maximale
pleidooitijd van 5 kostbare minuten worden toegekend. Bint d’r dus zuunig op!
Ook aan de kleine Keieschieters is gedacht.
Omdat een feest pas geslaagd is als iedereen
plezier heeft, zal vanaf 13:00 uur voor onze kleine
bruiloftsgasten een ruimte zijn waar ze lekker
kunnen spelen. Met spelletjes, knutselen,
ballonvouwen en films zullen ook zij de middag van
hun leven hebben. Wel willen we er graag op
wijzen dat de nadruk van de aanwezige begeleiding
ligt op het vermaken van de kinderen.
De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt te
allen tijde bij de ouders.
Na een geweldig ontbijt, een korte en boeiende
trouwceremonie én met het voortdurende vermaak
voor de kinderschare zijn alle ingrediënten
aanwezig om de middag voort te zetten in een
geweldig carnavalsfeest.
Dus beste minse, zurg dat gej d’r bej bint,
ôk dit mugde gullie echt nie misse!!

Keieschieters en Keieschieterinnekes!
Al jarenlang start het boerenbruiloftsgezelschap de
lange zondag met een geweldig ontbijt.
Om precies te zijn “Het Prinselijk Ontbijt”,
aangeboden door de APK aan de heerser van het
Keieschietersriek, waarvoor ook het bruidspaar
met gevolg steevast wordt uitgenodigd. En elk jaar
opnieuw zijn de familieleden die voor de eerste
keer deelnemen uitermate verrast door de
geweldige entourage. Zoals gezegd, het betrof een
besloten evenement waarvoor je moest worden
uitgenodigd. Maar wat een fantastisch nieuws!
Carnavalszondag 15 februari 2015 zal de
geschiedenisboeken ingaan als de dag dat
“Het Prinselijk Ontbijt” voortaan voor iedereen
toegankelijk is en een geweldige gelegenheid biedt
om gezamenlijk de drie carnavalsdagen aan te
vangen. Een ontbijt, voedzaam voor zowel lijf als
geest. De “lijfelijke” voeding bestaat uit vers
gebakken eieren met vers gebakken spek, roerei
in enkele varianten, gekookt ei, diverse soorten
vleeswaren en kaas. Vers gebakken harde
broodjes, zachte broodjes en gezonde sneetjes
brood. Een tomaatje, komkommertje. Zoet beleg.
Voor de kinderen een Danoontje of zo. Koffie,
thee, melk, chocolademelk en jus d’orange, etc.
etc.. Voor de “geestelijke” voeding zal worden
gezorgd door de Auw Prinse, die Prins Rick van
allerlei tips gaan voorzien om de carnaval goed
door te komen. En door nog enkele andere
verrassingen op de planken verschijnen. En alsof
het nog niet genoeg is, naast onze eigen hofkapel
“Det stut d’r nie” zullen ook de “Fluttetutters” uit
Haarlem weer hun opwachting maken. Kortom,
dit mugde gullie echt nie misse!! (Zie voor de
praktische zaken met betrekking tot het ontbijt de
“Noot van de APK” aan het einde van dit artikel.)

Het avondprogramma zal ook opgeluisterd worden
door de “Fluttetutters” die ervoor zullen zorgen dat
alle Keieschieters regelmatig met de voetjes van
de vloer zullen zijn. Dus……………

Zondag 15 februari - De hele dag Concordiadag - Voor iedereen!

Aansluitend aan het ontbijt zal klokslag 13:11 uur
(of enkele minuten later, we willen immers pas
starten als Prins Rick d’n Urste terug is van de
receptie in Muzzèès) de Boerebrulloft van start
gaan. In een muzikaal doorspekte ceremonie van
ongeveer een uur zullen onder auspiciën van C.V.
De Keieschieters in de onecht worden verbonden:

Noot van de APK:
Om deel te nemen aan het ontbijt moet u
zich wel van te voren aanmelden.
Dit kan t/m maandag 9 februari. U kunt dan
kaarten bestellen via www.bibliobeek.nl .
Kosten kinderen tot 88 cm zijn gratis (maar
moeten wel aangemeld worden).
Van 89 cm tot 14 jaar is de bijdrage € 5.55.
Vanaf 14 jaar is de bijdrage € 11.11.
De reservering is pas definitief als de betaling binnen is.

Edwin van Sjraar en Diny uut Maashees van
vruuger de bumkes ien Gruuningen tot
aan nou de stuupkes en tuintjes ien Béék
&
Elke van Ger en Kitty uut “De Legt” van
vruuger dansen op de planken nor nou
zondags de wei ien

Namens de organisatie
Boerebrulloft:
Ger Joosten.

Ondanks een voor zover bekend vlekkeloos
verleden van bruid en bruidegom, bestaat er
vanzelfsprekend het gevaar dat er één of meer
bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk worden
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uutnodiging
Bèèk en Gruuninge, januari 2015
Bèste minse,
Bej dizze binde gullie allemaol van harte uutgenodigd um anwezig te zien
bej de verbintenis ien de onecht van ut Boerebruudspaar van 2015:

Edwin
van Sjraar en Diny uut Maashees van vruuger de bumkes
ien Gruuninge tot an now de stuupkes en tuintjes ien Bèèk
&

Elke
van Ger en Kitty uut “De Legt” van vruuger dansen
op de planken nor now zondags de wei ien
Dit heugelike feit stut te gebeure op zondag 15 fibruari um 13:11 uur,
um precies te zien ien Zaal Concordia ien Bèèk.
Ut bruudspaar zuj ollie komst van hunne kant biëstig op pries stelle!
Dus bèste minse, det mugde gullie echt nie misse!
As ge un stukste wilt opvoere of bezwaor wilt make,
gif dit dan mar efkes dur an onze cirremoniemeester: ceremonie.bb@gmail.com

CARNAVALSTOTO

€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr. 624
lotnr.
2
lotnr. 1059
lotnr. 805

van Bree
Hendriks
Verhoeven
Bus
Lichteveld
de Wijse
Gooren
Jansen
Jenniskens

27-11-2014
€ 55.€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr. 595
lotnr. 530
lotnr. 695
lotnr. 1026		
lotnr. 858

Willems
de Wijse
Weijers
Jansen
Martens

08-01-2015
€ 55,€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.

04-12-2014
€ 55,€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.

1156
207
139
904
78

Ars
Evers
Collaris
Nellen
Kuijpers

15-01-2015
€ 55,€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr. 610
lotnr. 379
lotnr. 926
lotnr. 244
lotnr. 1152

Broeren
van Mill
Hubers
Martens
van Treek

11-12-2014
€ 55,€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.

569
211
530
1089
1065

Ten Haaf
Evers
de Wijse
Welbers
Cuypers

22-01-2015
€ 55,€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.

Deenen
van Bergen
Aben
Albers
van Dongen

18-12-2014
€ 55,€ 33,€ 22,Zittingsavond
De Vier Linden

lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.
lotnr.

915
78
1123
590
613

Willems
Kuijpers
Koenen
Logtens
van Rhee

29-01-2015
Zittingsavond

lotnr. 1089

Weiberg

05-02-2015
Zittingsavond

lotnr. 793

de Groot

01-01-2015
€ 55,-

lotnr. 445

12-02-2015
Zittingsavond

lotnr. 616

de Wijse

Koopmans
5

1068
614
1091
1094
809

104
1118
558
368
98

JOC gebouw; Grotestraat 18a Vierlingsbeek

* Vrijdag 13 februari 2015
Denk A.U.B. aan brandveilige carnavalskleding en wij houden niet
van klapperpistooltjes!! Er wordt ook chips, snoep en drinken
verkocht (drinken € 1,00 en snoep en chips € 0,50), dus het is handig
als de kinderen een beetje geld meenemen. Eigen snoep en drinken
is daarom ook niet toegestaan en wordt ingenomen bij de entree.
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ces en wederzijds respect te wensen voor de wedstrijden.
Na het groeten werd een gezamenlijke warmingup op muziek afgewerkt, daarna werden de poule indelingen bekend gemaakt. Direct daarna werd,
voor de ruimte 115 aanwezige toeschouwers, gestart met de wedstrijden.

Vriendschappelijk toernooi Judoclub Randori Vierlingsbeek
Op 25 januari werd in de gymzaal van Basisschool
Laurentiushof
weer een vriendschappelijk judotoernooi gehouden
tussen de judoverenigingen van Vierlingsbeek,
St Anthonis, Heumen en Oeffelt.
Elke 2 maanden worden in de verschillende Dojo’s
(judozalen)
van deze verenigingen vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Plezier en wedstrijden leren judoën staan hierbij voorop.
Om 09.30 uur zaten alle 49 judoka’s in één lange
rij op de mat om gezamenlijk af te groeten. In het
Judo is dit een gebruikelijke manier om elkaar suc-

Poule uitslag
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Naam

Ruben Hendriks
Quin Martens
Jolijn Bouwmans
Stefan Spilt
Sieb Peters
Ruben Klabbers
Harm Theunissen
Calvin Smeijers
Noa Klabbers
Max Kollenburg
Rens Kremers
Marijn Gielis
Ryan Verhoeven
Bing Beer
Joep Goemans
Zoe van Wijk
Carlijn Sattler
Stan Hendriks
Stan Denissen
Jarno Lange
Ceriel Janssen
Thom Eland
Gijs Driessen
Dirk van Hees
Bart van Hees
Rinze Kersten
Stef Vahl
Stan Thoonen
Giel Broeks
Timon Vaessen
Tim Janssen
Liz van Bergen

Hieronder staan alle judoka’s vernoemd en worden
de einduitslagen per poule weergegeven.

Vereniging

BS Gennep
BS Gennep
BS Gennep
BS Gennep
Judoclub Randori Vierlingsbeek
BS Gennep
Kodokan St Anthonis
Judoclub Randori Vierlingsbeek
BS Gennep
Judoclub Randori Vierlingsbeek
BS Gennep
BS Gennep
BS Gennep
Judoclub Randori Vierlingsbeek
Judoclub Randori Vierlingsbeek
Kodokan St Anthonis
BS Gennep
Judoclub Randori Vierlingsbeek
Judoclub Randori Vierlingsbeek
BS Gennep
Judoclub Randori Vierlingsbeek
Kodokan St Anthonis
BS Gennep
JV Heumen
Judovereniging Heumen
Judoclub Randori Vierlingsbeek
Kodokan St Anthonis
Judoclub Randori Vierlingsbeek
BS Gennep
BS Gennep
BS Gennep
Judoclub Randori Vierlingsbeek
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leeftijd
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Maik Theunissen
Bruno Kramer
Bas v.d. Heuvel
Stijn v.d. Heuvel
Floris van Drunen
Isa Gerrits
Maikel Thoonen
Lieke Oeffelt
Tom Korderijnk
Colinda v.d. Zanden
Kayla Hendriks
Wessel Meijer
Sjoerd Geurts
Jan Willems
Floyd Denen
Jorn Gerrits
Rens Hendriks

Kodokan St Anthonis
Kodokan St Anthonis
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Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden. Lijkt het
judo je een leuke sport, kom dan gerust een keer kijken (of meedoen).
Voor meer informatie kijk op onze website: http://www.judo-vierlingsbeek.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

De vaste activiteiten van de KBO zijn

Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het Joffershof
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in
het Joffershof
Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in
het Joffershof
Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur in het
Joffershof
Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van
14.00 - 16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in
het Joffershof
Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
14.00 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

Vierlingsbeek/Groeningen

Meer bewegen voor ouderen
aangepast niveau
Elke donderdagmorgen is er een beweeggroep
voor minder mobiele senioren in gemeenschapshuis Joffershof. Deze beweeggroep is specifiek
bedoeld voor deelnemers, die willen gymmen,
maar dan aangepast aan hun niveau.
Naar behoefte kan men met een gedeelte of de
hele les op de stoel meedoen.
U bent vanaf 10.30 uur welkom voor een kop
koffie. Om 11.00 uur begint de gym.
Lijkt het u wel wat, kom dan op donderdagmorgen
naar het Joffershof en doe gratis mee aan een
proefles. Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Wilma Van Boekel,
telefoon 0478-631839

Seniorenbios

In de prachtig vernieuwde bioscoop Cinetwins in
Malden bent u weer welkom voor de eerstvolgende
voorstelling op dinsdag 10 februari 2015.
Vertoond wordt de film Attila Marcel.
Een Franse komedie vol kleurrijke beelden en vrolijke liedjes.
Het verhaal:
Paul is zijn geheugen kwijt en kan niet meer praten sinds hij zijn ouders zag sterven.

Samen eten				

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 25 februari om 17.00 uur
bij restaurant De Vier Linden in Vierlingsbeek.

Kienen

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 6 en 20 februari Aanvang: 14.00 uur.
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Hij wordt opgevoed door twee excentrieke tantes die hem niets liever zien worden dan een beroemd pianist. Maar dientengevolge is hij erg volwassen voor zijn leeftijd. Wanneer hij mevrouw
Proust ontmoet, krijgt hij de kans zijn verleden onder ogen te zien, omdat zij een recept voor een
kruidenthee heeft dat de diepste herinneringen
boven kan halen.
De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd
tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via internet
www.cinetwins.nl. Het adres van Cine Twins is
Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. In de buurt is volop
parkeergelegenheid.

Als nummer 2 eindigde APK oftewel de Auw Prinsen Kompagnie. Deze groep is een vertrouwd gezicht op het podium van de Liedjesaovend. Ze zongen het nummer “ De Rus”.

Liedjesaovond 2015 - “As sterre
Straole” - deel 2

Als nummer 1 eindigde, zoals eerder vermeld 112.
De deelnemende groep met onze brandweerlieden
met het lied “Ode an ut Zwantje”.

De Winnaars 1, 2 en 3

CD

In de vorige Globaal meldde Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek in de rol van de organisatie van
‘Ôjjem van Ège Bôjjem’, trots de eerste foto’s. Aangevuld met foto’s geven wij u verslag van de winnend groepen:

Met veel zorg en aandacht is er een CD gemaakt.
Deze CD is inclusief tekstboekje verkrijgbaar bij
de servicebalie van de PLUS en bij snackbar ’t
Zwaantje!

Extra optredens

Als nummer 3 was geëindigd GFT oftewel het
Groenings Feest Team, een nieuwe enthousiaste groep. Nagenoeg uit elke straat uit Groeningen
zong er iemand mee in deze groep. Het nummer
heet “As Carnaval nie was uutgevonde”.

Zowel in de pauze als na alle liedjes werd het publiek vermaakt door Corry (red. Van Gorp) en André (red. Van Duin) en de 3 Beekse Beppie’s.
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tussen het ene en het andere afscheid. Deze ervaringen hebben mij doen besluiten om praktische
ondersteuning rondom een afscheid als dienstverlening te ontwikkelen. Want goed afscheid nemen
is belangrijk. Een afscheid waar goed op kan worden teruggekeken, het gevoel dat alles is gezegd
en gedaan, geeft voor naasten ruimte om verder te
gaan.
Ik bied ook ondersteuning tijdens het ziektebed.
Bij de planning van afspraken en het duidelijk maken van verwachtingen en vragen bij een gesprek
met de huisarts bijvoorbeeld. Ik wil echt transparantie creëren. Vandaar dat ik ook werk met uitsluitend betrouwbare partners. Zo kan er ook enorm
op kosten bespaard worden bij het maken van de
juiste keuzes. En keuzes zijn er genoeg. Veel meer
nog dan mensen vaak denken en weten. Wanneer
iemand een langdurig ziektebed heeft, betekent dit
nog lang niet altijd dat er dan automatisch ook alles besproken is. Om nog meer verdieping te krijgen in het stervensproces ben ik in gestart met
de opleiding Stervensbegeleiding van de NIS te
Utrecht. Tijdens deze twee-jarige opleiding leerde
ik oa alles rondom de palliatieve zorg, wilsbeschikkingen en euthanasie.
De praktische kant doornemen, mogelijkheden bespreken, vergelijken, beslissingen maken en uitvoeren: voor, tijdens en na het afscheid. “De dingen gewoon helder en bespreekbaar maken. Dat is
kort gezegd wat ik doe. Er heerst nog steeds een
groot taboe en dat zou moeten veranderen, want
de dood is nu eenmaal de enige zekerheid in het
leven.”

Marion Reefs-Fransen
praktische ondersteuning
rondom afscheid
Ik zorg voor praktische ondersteuning rondom
afscheid. Ik ben nog maar net begonnen met
mijn nieuwe bedrijf. Wanneer iemand komt te
overlijden, moet er zo ontzettend veel geregeld
worden in een korte tijd. En dit ook nog eens
in een verdrietige, hectische periode. Ik hoor
vaak mensen zeggen, achteraf, dat ze er graag
iemand bij hadden gehad die hen de praktische
kant uit handen kon nemen in die emotionele
rollercoaster.

Voor meer informatie
kijk op de website
www.marionreefs.nl

Dit proces begeleid ik met een door mezelf ontwikkeld document. Daarin is ruimte gereserveerd voor
praktische zaken als de afhandeling van financiën, verzekeringen en abonnementen, maar ook
voor foto’s en andere herinneringen. Dit document
schept stapsgewijs ruimte en helderheid in een tijd
van grote onrust. Elk mens is anders en zo ook
elk afscheid. Ik heb te vaak gehoord van mensen
dat ze achteraf het gevoel hebben dat ze snel iets
moesten kiezen uit die dikke map die op tafel werd
gelegd. Alsof er geen andere keuzes zijn.
Ik heb in mijn leven meerdere keren, in mijn naaste
omgeving te maken gehad met een veel te vroeg
afscheid. Ik merkte en voelde het grote verschil
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Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas
18maart 2015
Woensdag 11 februari hebben we een
´opfrisavond´ voor verkeersregels. Deze avond
zal gegeven worden door een instructeur van
Veilig verkeer Nederland.
Aanvang 19:30 uur in Joffershof.
Dinsdag 24 februari komt gynaecologe
Barbara Havenith ons informeren over de
Vrouwenpoli, gevestigd in het Maasziekenhuis
in Boxmeer.
De avond begint om 19:30 uur bij
De Vier Linden.

Bedankt
Bedankt
Bedankt
De 9e kerstpakkettenactie van de vereniging
“Sneeuwbal “ was weer een succes.
In de laatste twee weken kwam er een stroom
van giften en spullen voor onze pakketten op
gang, die onze actie helemaal top maakte.
We hebben geen nee hoeven verkopen, en
hebben iedereen kunnen voorzien van een
mooi pakket en nog een heleboel extra’s.
We danken u dan ook hartelijk voor uw gulle
gift.

Kies een vakman uit Vierlingsbeek in het bestuur.

Met een goed gevoel kijken we uit naar het
2e lustrum van onze actie.

Ik heb 39 jaar ervaring in het waterbeheer en zit
ruim 12 jaar in de gemeenteraad van Boxmeer.
Ik wil deze kennis en ervaring graag voor u gaan
inzetten in het nieuwe bestuur van het waterschap
Aa en Maas.

Wilt u ons dan weer helpen?
Een blije vereniging “Sneeuwbal “.

Stem bij voorkeur op mij zodat ik voor u aan de
slag kan.
Het CDA staat voor:
Zorg voor veilig, voldoende en schoon water
Samenwerking met andere overheden door inzet
CDA-netwerk
Blijvend lage lasten.

Veilig & Betaalbaar
Zie ook: www.janstoffelen.nl
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SPECTACULAIRE GRANDE FINALE op 5 juli 2015
Op dit moment zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor de Grande Finale. Het wordt een
gigantisch sport en cultuur spektakel wat georganiseerd
wordt op en rond het Vrijthofplein. Alle deelnemende
verenigingen van Symphonica in Sporto kunnen tijdens
deze dag nog eens laten zien en laten horen wat ze in
hun mars hebben. Ook voor vrienden en familie-teams
zijn er volop uitdagingen aan te gaan. Er is voor ieder
wat wils en het wordt een dag en avond waar nog lang
over gesproken zal worden. Kortom een dag die je niet
kunt missen, dus noteer hem alvast in je agenda.
GRANDE FINALE 5 juli 2015 Vrijthofplein
Aanvang vanaf 13.00u tot……………..
Symphonica in Sporto is gehuldigd door Gemeente
Boxmeer als ‘Bijzondere burgers’
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Boxmeer op 2 januari is Symphonica in Sporto door
Burgemeester Karel van Soest benoemd tot 'bijzondere
burgers' van de gemeente Boxmeer. Rik Geurts mocht
deze eer in ontvangst nemen en sprak de volgende
woorden door de microfoon uit: “ We hebben deze prijs
gewonnen omdat we in Vierlingsbeek met zijn allen
samenwerken aan dit leuke project. Want alleen kun je
niks en met zijn allen kun je alles”

12

Dit jaar zijn Eline Kuijpers en Raff Simons
het boerenbruidspaar op basisschool
Laurentiushof.
Ze zitten allebei in groep 1-2C.
Op vrijdag 13 februari zullen zij in de
onecht verbonden worden.

Paasworkshop
Avondworkshop:

Vrijdag 27 maart en donderdag 2 april
Aanvang: 19.00 uur

Dagworkshop:

Zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april
Aanvang: 10.00 uur
Waar:

Tuincentrum Olieslagers, ‘t Zand 18,
Boxmeer
Door:
Groei en Bloei en Tuincentrum
Olieslagers
Voor wie:
leden van Groei en Bloei en
		niet-leden
Kosten:
€ 22,50 voor leden en € 27,50 voor
niet leden
Aanmelden: vóór 18 maart 2015

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.

Omdat er bij de workshops altijd grote belangstelling is en wij in de toekomst niemand willen teleurstellen, hebben wij besloten de workshops voortaan
op meerdere dagen te organiseren. Dit betekent
ook dat er voortaan met kleinere groepen wordt
gewerkt om de deelnemers meer aandacht en
begeleiding te kunnen geven.

Carnaval bij LekkerBèks

LekkerBèks heeft tijdens de carnaval een aantal
makkelijke maaltijden/snacks te koop. Deze zijn
verkrijgbaar op bestelling.
Om een tipje van de sluier op te lichten:
Winterminestrone met kaas-uien-brood,
saucijzenbroodjes, rundergoulash…...
Ontdek de (h)eerlijke smaken van LekkerBèks.

Onder deskundige begeleiding van Olieslagers
gaan we een passend tafelbloemstuk maken om in
de Paassfeer te komen.
Wilt u ook meedoen aan één van deze leuke,
leerzame en gezellige workshops en met een mooi
bloemstuk naar huis gaan? Meld u zich dan direct
aan, want vol is vol
De workshop is voor iedereen toegankelijk, dus
leden en niet-leden. Neem daarom uw familie,
vriendin of collega mee.

Wilt u de bestellijst ontvangen stuur dan een mail
(info@lekkerbeks.nl) of appje (06-14050298).
Lekker, gezond en makkelijk!
Judith Rouwens
Tel. 06-14050298
www.lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
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U hoeft niets mee te nemen.
Koffie of thee met iets lekkers staat klaar.

informeer dan bij ons of onze mensen U die zorg
kunnen leveren.
Mensen die een rolstoel of rollator nodig hebben,
geef het aan ons door, dan kunnen wij dat voor U
regelen.

Vind je het leuk om met collega’s, een vriendengroep of met de buurt aan een besloten workshop
deel te nemen, dan bieden wij ook die mogelijkheid.
Nadere informatie bij Roos Gielen.

Tevens wordt U van harte uitgenodigd voor de
Informatie bijeenkomst.
Op deze middag komt U alles te weten over deze
reizen.
Er wordt d.m.v. een presentatie, informatie gegeven over de reis, het leven van Bernadette en de
bedevaartplaats Lourdes.
En bent U al vaker in Lourdes geweest, dan kunt U
wellicht verhalen ophalen met andere pelgrims.

Aanmelden
U kunt zich bij Roos Gielen telefonisch aanmelden
of via een e-mail bericht.
Telefoon: 0485-383296
E-mail: roos@noorderhaeghe.nl
Let op: Het aantal deelnemers blijft beperkt, dus
wees er snel bij.
Uw aanmelding is pas geldig als u het verschuldigde
bedrag heeft betaald vóór 19 maart 2015 op
rekening nummer NL92 RABO 0134350189 t.n.v.
G&B Paasworkshop

U bent welkom op:
Zondag 1 maart 2015
Locatie: Pelgrimshuis
Adres: St.Jozeflaan 52 Smakt
Aanvang: 15.00 uur.			
Wilt U iets meer weten over deze reizen,
vraag dan de uitgebreide informatie aan bij;
Cristien Goumans				
tel. 0478-636676 / 0623532814
Huub Broens
			
tel. 0478-585009

Lourdesgroep Maas en
Peel geeft informatie
middag.

Meer informatie kunt U ook vinden op onze website: www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl

Bedevaart naar Lourdes vliegtuig of
trein.

Lourdes, waar de hemel de aarde raakt.
Wilt U in 2015 ook met ons mee naar Lourdes?
De Lourdesgroep Maas en Peel organiseert in
samenwerking met de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten een vlieg/treinreis naar
Lourdes.
De vliegreizen zijn van 3 t/m 8 juni en van 6 t/m
11 september 2015
De reis wordt verzorgd door een reisleidster en
medewerkers van de Lourdesgroep.
De opstapplaats is Eindhoven, en we landen in
Tarbes, daar staat de bus klaar die ons naar het
hotel in Lourdes brengt.
Wij vliegen zelf met U mee.

Gespecialiseerde kinderkliniek Sint
Maartenskliniek in Maasziekenhuis
Pantein
De Sint Maartenskliniek uit Nijmegen en het
Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer hebben
afgelopen maandag 20 januari een intentieverklaring getekend, om in de loop van 2015 een
kliniek voor houding en beweging voor kinderen te openen in het Maasziekenhuis.
De Sint Maartenskliniek werkt al langere tijd intensief samen met het Maasziekenhuis Pantein. Zo
worden in de regio Boxmeer alle specialisaties op
het gebied van revalidatie, reumatologie en orthopedie door de Sint Maartenskliniek aangeboden
vanuit het Maasziekenhuis. De keuze om nu ook
een kliniek voor houding en beweging voor kinderen in het ziekenhuis te vestigen, heeft te maken met een grote vraag naar deze expertise. De
Sint Maartenskliniek denkt dat verdere specialisatie op dit bijzondere gebied, kansen biedt voor nog
betere zorg voor deze groep kinderen. Het Maasziekenhuis Pantein biedt een uitstekende moder-

De treinreis is van 2 t/m 9 juni 2015.
De trein vertrekt uit Maastricht..
De pelgrims die met de trein gaan, logeren in
Lourdes in hetzelfde hotel als de vliegreizigers.
Mensen die veel zorg nodig hebben kunnen
verzorgd worden in het accueil (verzorgingshuis)
door onze eigen Nederlandse vrijwilligers.
In onze groep gaat een verzorgende en/of
verpleegkundige mee, Hebt U zorg nodig,
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ne omgeving met onder meer OK’s en een afdeling kindergeneeskunde, waar de Sint Maartenskliniek haar ambitie om kinderzorg op een kwalitatief hoog niveau en toekomstbestendig vorm kan
geven. Kortom, een volwaardige ziekenhuisomgeving om kinderen uit het hele land de best mogelijke zorg te bieden. Het behandelaanbod zal op de
eerste plaats bestaan uit orthopedische behandelingen voor kinderen. Daarnaast zullen er poliklinische activiteiten worden ontwikkeld op het gebied
van revalidatie en reumatologie voor kinderen.

Praktische zaken

In totaal kwam de cliëntenraad tot een twintigtal
aanbevelingen, waarvan sommige al zijn gerealiseerd of gepland staan, zo bleek onlangs bij het
overleg met de directie. Bijvoorbeeld de herinrichting van de verkeerssituatie op het voorplein. Eén
van de voorstellen is om bij bepaalde poliklinieken
voor iets minder inkijk - en dus meer privacy - te
zorgen met behulp van planten. Een andere wens
is om iets meer drinkvoorzieningen (water- en koffieautomaat) dichterbij wachtruimten te plaatsen.
Tot slot mag de voordelige dagkaart voor parkeren beter onder de aandacht worden gebracht en
stelt de cliëntenraad voor om noodpakket (toilettasje) beschikbaar te stellen bij een onverwachte opname.

Beide ziekenhuizen zijn enorm blij met deze volgende stap in de samenwerking. Voor de regio is
de nieuwe kinderkliniek een mooie aanwinst. Tevens is de Brabantse locatie voor zowel de kinderen, ouders als de artsen van de Sint Maartenskliniek een goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande omgeving. Beide partijen hebben afgelopen maandag 20 januari een intentieverklaring getekend. De komende maanden wordt een en ander
nader uitgewerkt en wordt bekeken welke voorbereidingen getroffen moeten worden. Het streven is
om in de zomer de eerste kinderen in de kinderkliniek te kunnen ontvangen.

Contact

Patiënten en bezoekers van het Maasziekenhuis die meer informatie wensen over dit onderzoek, de onderliggende stukken willen inzien, algemene vragen hebben, opmerkingen kwijt willen
óf hun ervaringen willen delen een e-mail kunnen
sturen naar het secretariaat van de Cliëntenraad:
cliëntenraad@pantein.nl

Cliëntenraad: patiënten zeer tevreden
over Maasziekenhuis

Informatiebijeenkomst:
Bent u sinds kort mantelzorger?

Jaarlijks voert de cliëntenraad van Maasziekenhuis
Pantein een onafhankelijk tevredenheidonderzoek
uit onder patiënten. Afgelopen jaar werden de patiënten van de poliklinieken bevraagd en dit jaar zijn
functieafdelingen zoals de Röntgen en de Bloedafname aan de beurt. Uitkomst van het onderzoek is
dat patiënten van Maasziekenhuis ‘zeer tevreden’
zijn over de klantgerichtheid en de kwaliteit van de
medische en verpleegkundige zorg.

Op 10 februari 2015 organiseert het Steunpunt
Mantelzorg Land van Cuijk een informatiebijeenkomst voor ‘nieuwe’ mantelzorgers.
De bijeenkomst vindt plaats in het Dienstencentrum Zwaanstraat 7 in Cuijk van 19.30 tot 21.30
uur.

Uiteraard zijn er altijd wensen. Zo is één van de
aanbevelingen om meer bekendheid te geven aan
de intensieve samenwerking van het Maasziekenhuis met landelijke spelers als het Radboudumc en
de Sint Maartenskliniek.

Als je mantelzorger wordt, komt er vaak veel op
je af en je ziet vaak door de bomen het bos niet
meer. Waar kun je terecht voor hulp? Welke instanties 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 mantelzorgtaken
en heeft u vragen, dan willen we u uitnodigen voor
deze bijeenkomst. Ook als u al langer mantelzorgtaken uitvoert en u hebt vragen, bent u uiteraard
welkom.

Luisteren

“Het is een prettig en overzichtelijk ziekenhuis,
de mensen spreken onze eigen taal, geen poespas en ze zijn vriendelijk”, zo citeert voorzitter Jacques Cuppes van de cliëntenraad in zijn toelichting
enkele veel voorkomende reacties van patiënten.
“Ten aanzien van de medische zorg antwoordden
de patiënten dat er goed naar ze wordt geluisterd
en dat daar ook iets mee wordt gedaan.”
De cliëntenraad voert elk voorjaar een onderzoek
uit. Dit jaar gebeurde dat voor de tweede keer met
behulp van tablets en laptops ‘op de werkvloer’ in
het ziekenhuis. “Alle zeven leden van onze cliëntenraad hebben meegewerkt aan het onderzoek.
Het is voor ons interessant om te doen en het zorgt
voor een stukje binding met onze achterban en
herkenbaarheid van onze cliëntenraad.”

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het
ondersteuningaanbod van het Steunpunt Mantelzorg. 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 persoonlijk gesprek.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Land van
Cuijk via 0485-846739 of info@mantelzorglvc.nl.
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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!
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?

vrijdag 27 februari > cabaret >
MARCO ROELOFS > RAMKOERS

Pats! Boem! Klets! Marco Roelofs is terug in de
ring. De voormalig frontman van punkband Heideroosjes verruilde de rockpodia voor het pluche van
het theater. Dat leverde een verrassend cabaretprogramma op getiteld KAAL. Een voorstelling met
nuances, en dat was nieuw voor de brulboei. Na
jaren rebelleren had opstandige Marco balans en
rust gevonden.
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Treffer

Maar het normale burgerleven vreet zich als een
teek naar binnen bij de gewezen rockster. Dat brave, kabbelende bestaan, Marco wil er best aan mee
doen. Maar hóe? Marco zoekt verbinding. Moet hij
op zaterdag in het voortuintje gaan werken, net als
de buurman? Of een kinderbarbecue organiseren?
Om te beginnen gaat hij collecteren voor het goede
doel. En uiteraard spreekt Marco de energiedrank
slurpende pubers op het pleintje aan op hun lamlendig gedrag. Want dat doen goede burgers toch?
Maar iedere poging strandt. Gruwelijk.

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

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

Ramkoers bevat scherpe analyses, absurde anekdotes, liefdevolle gedichten en af en toe een klein
liedje. Over een man die wanhopig probeert mee te
doen aan de participatiemaatschappij maar zichzelf
steeds opnieuw in de nesten werkt.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren:
0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen en
Facebook PLUS Verbeeten

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.

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

Zie ook onze website: www.joffershof.nl



REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met stichting Op De Tôffel op zaterdag 11 april de bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten
krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich in de kijker te spelen met als inzet het openingsoptreden van Op De Tôffel 2015 dat plaatsvindt op
zondag 21 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. Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@gryphus.nl.

in petto

➢ zaterdag 14 maart > ierse avond >
ST. PATRICK’S EVE met live: THE DOGGY
FEW
➢ vrijdag 20 maart > cabaret > FUAD HASSEN
Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

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

bouwadvies en -begeleiding

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

Judith Rouwens

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Fons Peltenburg

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Warme Bakker Degen
Reclame: 9 t/m 14 februari
●
●
●

Carnavalsvlaai € 10,25
Huiknappers € 2,10
8 worstenbroodjes + 2 gratis

Zaterdag 14 februari valentijnsdag!		
Bestel een lekker valentijnstaartje en verwen je
stille liefde!!
Maandag 16 en 17 februari zijn wij i.v.m de
carnaval gesloten.
Reclame: 18 t/m 21 februari
●
●



Meer dan 33.000 kleuren in lak en

●

Appelkruimelvlaai € 7,25
Tarwebrood € 1,80			
Rogge- / zoetbrood € 1,10

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

muurverf. Voor binnen en buiten.
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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



Klusbedrijf

Vierlingsbeek





Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden



Harold Janssen





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

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Uw gezondheid... mijn zorg!

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
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

20% KORTING
OP PVC VLOEREN
Actie geldt van 2 t/m 14 februari 2015

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
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Bojjem legge
Tijdens de carnaval kun je bij Pannenkoekenrestaurant ’t Genot
voor 10 euro zorgen dat je er ’s avonds weer tegenaan kunt.

Zondag, maandag en dinsdag
Mosterdsoep of tomatensoep
***
Spek-kaaspannenkoek
€10,00 p.p
Meer dan 6 personen, bel even, 0478-631669
dan weet je zeker dat er een tafeltje klaar staat

VMBO HAVO VWO TTO JENAPLAN

K o m o o k na a r de
N
E
G
A
D
N
E
P
O

Locatie jenaplan Boxmeer:
Stationsweg 5

Vrijdag 27 februari 2015
van 17.00 tot 21.00 uur
Locaties Stevensbeek:
Stevensbeekseweg 8a en Kloosterstraat 1

Vrijdag 6 maart 2015
van 17.00 tot 21.00 uur

Kijk voor meer informatie op:

www.metameer.nl
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Herberg Thijssen,
dé carnavalstempel van
Vierlingsbeek én omstreken!
Tijdens de carnavalsdagen kunt u bij
ons in het Café ook terecht om te eten
en gebruik maken van onze speciale
carnavalsmenu’s. Diverse soepen,
broodjes en schotels zullen wij deze
dagen voor u serveren. Vanaf de
opening tot ’s avonds sluit, om 20.00
uur, is onze keuken voor u geopend.
Vrijdag 13 februari:
Dé grote aftrap van
carnavalsseizoen 2015, is Tony Star
met Mc. Wij beginnen, op vrijdag
de dertiende
om 21.00 uur, met een
knallend licht en geluidsshow
van Malibu Sound &Light, met
later op de avond een té gekke
sessie van niemand minder dan
Tony Star met Mc. Voetjes van de
vloer en de handjes in de lucht, en
hakken maar. Wie kent hem niet,
van de afgelopen kermis toen hij
de gehele tent op zijn kop wist te
zetten, bij Herberg Thijssen.
Zaterdag 14 februari:
Op deze liefdevolle zaterdag, oftewel Valentijnsdag, hebben wij
voor alle dames een passend presentje. Het café is geopend vanaf
12.00 uur. ’s Avonds vanaf 21.00 uur treedt de band Proost voor
u op bij ons in de Zaal, ook bekend van de Bèkse kermis 2014.
Speciaal voor carnaval en Valentijnsdag hebben zij een geheel
aangepaste show in
petto voor u. Samen
met Malibu Sound &
Light maken we er een
geweldige, swingende
en liefdevolle avond
van, tot in de late
uurtjes. Proost, leuk
dat u er band, aldus
de slogan van de
band.
Zondag 15 februari:
De familiezondag met muziek en entertainment voor jong en
oud. Vandaag starten we, voor de vroege vogels onder ons, om
11.00 uur in het Café met onvervalste carnavalsmuziek uit het
zuiden. Vanaf 15.00 uur is de zaal geopend en zal Bennie Solo
zijn geweldige 80’s en 90’s show presenteren. Dit zal hij doen
als Barry Bubblicious, met veel interactie, te gekke muziek en
dansmoves.

Na dit optreden komt Bennie terug is zijn heuse ‘Peter kostuum’ en
zal hij de beste Duitse en Nederlandse Schlagers die er bestaan
zingen. Eén persoon, drie acts en gegarandeerd fantastische

carnavalsfeest op deze topmiddag.
Deze middag vergeten we zeker niet
de kleinste onder ons. Voor hun zijn er
diverse gratis attracties, ranja en naar alle
waarschijnlijkheid ook nog een clown. Dus
houd je van lachen, gieren en brullen? Dan
ben je deze middag en avond bij Herberg
Thijssen aan het goede adres. Zowel groot als
klein komen deze zondag niets te kort!
Maandag 16 februari: Rosenmontag
Deze dag zal Herberg Thijssen geheel in het
roze gehuld zijn. Vanaf 10.00 uur ’s morgens
tot ‘s nachts is roze dé kleur die zal overheersen
in en rondom Herberg Thijssen. We beginnen
deze dag met de Abraham en Sara ochtend
in samenwerking met Carnavalsvereniging de
Keieschieters. Het oude vertrouwde programma
onderdeel van deze maandag, alleen dan in een
geheel gestoken nieuw ‘jasje’ en overgoten met
een nieuw ‘sausje’. Dus kom kijken, je mag het niet missen
dit jaar, want we hebben voor de Abrahams, Sara’s en u als
toeschouwer een geweldig programma samengesteld. Hierna
gaan we met zijn allen de optocht bekijken, onder het genot van
geweldige carnavalsmuziek en natuurlijk een gerstenatje. Na de
optocht gaan we binnen weer gewoon weer verder met het thema
Rosenmontag. Hierop is alles gebaseerd van aankleding tot aan
de muziek, maar ook de gekste spelletjes, acts en optredens
zullen deze middag de revue passeren.
’s Avonds, als afsluiting van
deze Rosenmontag, komen
De Milka’s acte presence
geven met hun zingende en
bierdrinkende feestnummers
uit Lieshout. Hun repertoire
bestaat uit de beste
carnavalskrakers van het
zuiden en ver daarbuiten.
Dinsdag 17 februari: Lege Beurzen-Bal
Het aftellen is voor de meeste van ons begonnen en het is de
laatste carnavalsdag. Het zijn de laatste loodjes en ook de laatste
centjes die eraan moeten geloven. Voor al diegene gaan we
vandaag dan nog één keer knallen met top carnavalsmuziek,
top entertainment van eigen bodem en vooral heel veel leut voor
een vaste lage prijs. Wil jij weten voor hoeveel en wat? Kom dan
gewoon langs en stap binnen. Je zult er zeker geen spijt van
krijgen. De deuren van onze carnavalstempel gaan deze dag om
15.00 uur open.
Woensdag 18 februari: Herring schellen en Pop verbranding
Tradities zijn er om te bewaren of in eren te herstellen. Vandaar
dat wij van Herberg Thijssen samen met een aantal vaste klanten
deze oude traditie weer in eren gaan herstellen en een nieuw
leven in gaan blazen op deze woensdag. Wij zorgen voor de
nodige ‘herring’ en de pop is natuurlijk ook aanwezig. De deuren
zijn geopend vanaf 17.00 uur en u bent van harte welkom, om
samen bij ons, een herring te vatten en een neutje te drinken.
Later op deze avond sluiten wij samen met u carnaval 2015
definitief af door de pop in de fik te steken. Dit doen we onder het
genot van een borrel, ’n lach en ’n traan. Daarmee verlaten we
carnaval 2015 in stijl.
Tot slot
U heeft nu zelf kunnen lezen wat wij allemaal in petto hebben voor
u de komende carnaval. Een gevarieerd en veelzijdig programma
voor jong en oud. Carnaval zoals wij denken dat carnaval gevierd
kan worden met elke dag voor een ieder wat wils.

Bedankt voor uw interesse en tot ziens een dezer dagen bij Herberg Thijssen! Dé carnavalstempel van Vierlingsbeek én omstreken.
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