
1

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 4             19 februari 2014

Er was eens…….‘ne Gruuningsen ovend
nu wel degene waar ze jaren op had gewacht? 
Maar toen ze hoorde dat de Prins al een Prinses 
had, op de fiets was gearriveerd en niet eens 
paard kon rijden (laat staan een wit exemplaar te 
bezitten), was ze ervan overtuigd: haar Wilco was 
de Ware!
Nu staat niets meer een sprookjesachtige Boeren-
bruiloft in de weg, want “er was eens een zondag”! 
Op zondag 2 maart 2014 om 13:11 uur zal het 
paar in de onecht worden verbonden. Dit zal ge-
beuren in Concordia. Komt dat zien, komt dat 
zien, het belooft een ware happening te gaan wor-
den. En wie weet, misschien zien we naast boeren 
en boerinnen ook nog wel heksen, feeën, dwergen, 
elfjes en vele andere sprookjesfiguren…………

Soms heb je van die sprookjesachtige avonden. 
Zo ook op 4 januari j.l. in de Zandpoort. Het begon 
allemaal met het afscheid van het fantastische 
Boerenbruidspaar van 2013, Jan van Piet van Jan 
van de Suuker tot de Koffie en Anke van d’n 
Perdezurgenhoek van Jan van Bert uut Klein 
Vortum. Onder vakkundige leiding van Prins Ron 
d’n Urste werd de ontbinding van de onecht 
symbolisch bekrachtigd door het verbrijzelen van 
de ringen middels een vakkundig slag met de 
klomp. Een mooie opmaat voor hetgeen komen 
ging.
Het is klokslag half 11. Geheel in de geest van 
Mies Bouwmans’ gevleugelde 1 van de 8 slogan 
“Licht uit, spot aan”, doofde als een donderslag 
bij heldere hemel de lichten in het gehele etablis-
sement. Onmiddellijk gevolgd door het ontsteken 
van een kraakheldere spot. In het licht en onder 
begeleiding van exotische klanken verschenen 
2 sjeiks (strikt genomen 1 sjeik en 1 emier, maar 
laten we vooral niet teveel vervallen in details). En 
deze presteerden het om de geest uit de fles 
(eigenlijk een kruukske, maar allez) te krijgen. Een 
geest die verhaalde over de sage van het Boerke 
en de Schone Maagd. Er volgde een bloedstollend 
verhaal. Het Boerke Wilco van Toon van Hannes 
Hermse van over ut spoor uut de Mullemse Hei, 
helemaal in de ban van de Schone Maagd van de 
Gruuningse Bergen, verdwaalde op zijn zoektocht 
naar haar in het donkere woud. Hij vond uiteinde-
lijk alleen haar klomp, en met deze kostbare 
vondst nog in zijn hand werd hij verslonden door 
een gruwelijke wolf. Maar een dapper jager wist 
hem uit de buik van het monster te bevrijden. Er 
volgde een ware queeste naar het meidje dat de 
gekoesterde klomp zou passen. En uiteindelijk 
vond hij haar, zijn Boerenbruid Esther van Rietje 
en Bennie van de Nonnevotten uut Sittard noar 
Vincent den Bekse Drukker. Een waar sprookje!
Maar dit sprookje is nog lang niet toe aan de “en 
ze leefden nog lang en gelukkig”-frase. Nee, nee, 
het duurt nog immer voort. Zo waren ze laatst te 
gast op de receptie van Prins Ron d’n Urste. Voor 
Esther toch even een momentje, want was Wilco 
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Van de redactie:

●	 Dit is het carnavalsnummer van Globaal.... 
 Waar een plaatsje vrij is wordt het 
 opgefleurd met iets van carnaval! Rest ons  
 iedereen, met in het bijzonder: Prins Ron,  
 Prinses Yvon, Adjudant Carlo, Jeugdprins  
 Hank, Adjudant Loek, de Seniorenprins (???)  
 en natuurlijk Boerenbruudspaar Wilco en  
 Esther met hun gevolg, unne keigoeie en  
 keigezellige carnaval toe te wensen!
●	 Het aantal Vormelingen uit Vierlingsbeek  
 dat in St. Anthonis gevormd werd was op  
 één hand te tellen..., het was echter één  
 groot feest, mooi om op terug te kijken! 
 Eline, Lieke, Petra,Wernoud en Wieland  
 Proficiat!
●	 Er zijn 2 stoelen leeg aan onze redactietafel 
 en het is akelig stil.. Nelly, Jos, Adrienne en 
 Geertjan wij denken aan jullie en zijn in 
 gedachten bij jullie.
●	 Niet straks, niet later maar NU genieten!

EVENEMENTEN:
2014:
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
20-23 mei JOC: PLUS Wandel4daagse  i.s.m. JOC
23 mei VOVG: Wandelvierdaagse Plus
23 mei MVC ’64: Kennisquiz
24 mei MVC ’64: Buitentoernooi
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
1 juli Harmonie de Herleving: 
  Zomeravondconcert
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
25 okt Bèkse Biercantus 2014
29 okt VOVG: Knutselen met papier
30 okt KBO: Excursie
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
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Intenties
Indien U intenties voor de weekendvieringen wilt 
opgeven, dan kunt U dit doen bij mevrouw 
Marietje Hubers, Kreupelstraat 9 in Vierlingsbeek. 
Zij is hiervoor bereikbaar op elke maandag van 
10.00 tot 11.30 uur en op donderdag tussen 
18.30 en 19.00 uur. Telefoon: 631222. 
De kosten van e en intentie zijn € 10.00

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
20 feb VOVG: Voorjaarskussen maken
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
6 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt Gif ut Dur/Beek Beweegt: 
  Groepstraining Bekse Bruggenloop 
  9.00 uur bij Bibliobeek
8 mrt VOVG: Brunchbuffet
11 mrt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 mrt KBO: Jaarvergadering in ’t Joffershof
15 mrt Ezelgasterij Groeningen: Open dag van  
  14:00 uur tot 18:00 uur
19 mrt Gêf ’t dûr: Beek Creatief: workshop   
  “Beek houwt in  hout”; 
  aanvang 19:30 uur
26 mrt VOVG: Avondwandeling /speurtocht

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

Diensten 
en 
Intenties   

februari - maart

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.

5 maart:
kerk Vierlingsbeek:
Aswoensdag 20.00 uur:                         
Eucharistieviering met aswijding en uitreiken as-
kruisje

8 maart:
Maashees: 19.00 uur: 
Eucharistieviering

11 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: 
Eucharistieviering

16 maart:
kapel Groeningen: 10.30 uur:                         
Eucharistieviering
Intenties: Overl. fam. Bardoel.

Overleden:
Annie Peters - van den Hoogen, 85 jaar.

Jan Simons, 59 jaar.
Hij was gedreven door een sterke wilskracht, hoe-
wel hij wist het onheil dichterbij kwam.

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.

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

KERKBALANS 2014.

Eind januari 2014 is door een groot aantal vrijwilli-
gers de enveloppe van de Kerkbalans 2014 huis-
aan-huis bezorgd. In de enveloppe zat een fol-
dertje dat landelijk gebruikt wordt door de diver-
se deelnemende kerkgenootschappen, een formu-
lier “Toezegging kerkbijdrage 2014” en een bege-
leidende brief van de beheercommissie Vierlings-
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BUITEN DE DORPSGRENZEN (55)
 
En zo kon het gebeuren dat er tijdens de wedstrijd 
enkele openstaande rekeningen werden vereffend. 
Als er weer eens iemand op de grond lag te ker-
men na een doodschop, floot d’n Hoale niet eens 
en riep de gewonde toe dat hij zich niet moest 
aanstellen. Voetbal was nu eenmaal geen oude 
wijvensport. 
De werkvloer won met dikke cijfers. 
Twee naaste medewerkers van de baas, waaron-
der Abe, waren er niet zonder kleerscheuren van-
af gekomen. De ene kwam drie dagen niet opda-
gen, de andere, Abe, pas na een week en ook nog 
op krukken.
Roemer moest komen en kreeg vreselijk op zijn 
mieter.
Zo lang hij hier iets te vertellen had, zou er nooit 
meer gevoetbald worden, foeterde de baas. Maar 
dan ook nooit meer.

Achter op het fabrieksterrein, naast het laborato-
rium, stond een houten gebouwtje met een plat 
dak. Het bevatte twee vertrekken met een eigen 
toegangsdeur. In de voorste ruimte werden door 
mannen in witte jassen dode kippen ontleed, waar-
na onderzocht werd aan welke ziekte zij overleden 
waren.
Achterin hield Rein Linders zich een groot gedeelte 
van zijn tijd onledig met de vervaardiging van pil-
len. In een grote vijzel mengde hij geneeskrachtig 
poeder met een bepaalde hoeveelheid water. Dat 
was een secuur werkje. Hij mocht niet teveel water 
gebruiken, maar ook niet te weinig. Als het meng-
sel de juiste structuur had kieperde Rein het in een 
van de machines. Hij draaide een schakelaar om 
waarna je een metalen arm razendsnel op en neer 
zag gaan en de pillen in een grote vergaarbak zag 
vallen. Later werden ze met een nauwkeurig afge-
stelde weegschaal afgewogen en verpakt in kar-
tonnen doosjes. 
Ik had een goed contact met Rein Linders en ging 
regelmatig een praatje met hem maken.
Wij hadden een gezamenlijke interesse. Voetbal. 
Hij speelde in het eerste elftal van Olympia, ik in 
het  tweede van Volharding. Rein was aanvoerder 
en stopperspil. Hij was niet de allersnelste, maar 
hij was technisch bekwaam en had een goed spe-
linzicht. In de lucht was hij met zijn ruim een me-
ter negentig schier onverslaanbaar. Hij was een 
broer van Henk, de koekenperser die ook in Olym-
pia I speelde en verloofd was met die filmster van 
het kantoor.
Hun beider vader heette Niek en die zat in het be-
stuur van de Boxmeerse voetbalclub. Zo’n typi-
sche clubman, altijd in touw voor de vereniging. 
Een beetje vergelijkbaar met Jaap Roosen van Vol-
harding. Ze waren wel met een vrouw getrouwd 
maar ze gingen met de voetbalclub naar bed en 
stonden er mee op.
Van Volharding wist Rein niet veel. De Vierlings-

beek – Groeningen. De enveloppe wordt niet meer 
door de vrijwilligers opgehaald, maar u dient deze 
zelf te bezorgen op de adressen aangegeven in de 
begeleidende brief. Gelieve dit zeker in de komen-
de week te doen, zodat alle gegevens op de juis-
te manier verwerkt kunnen worden.  De opbrengst 
van deze actie komt geheel ten goede aan de ei-
gen deelparochie voor het onderhoud van kerk 
en kapel. Mocht u niet meer in het bezit zijn van 
deze brief, dan kunt u contact opnemen met on-
dergetekende of via de website www.parochie-
vierlingsbeek.nl een formulier met de gegevens 
downloaden. U kunt ook geld overmaken op NL-
54RABO0154301639 ten name van Parochie Ma-
ria Moeder van de Kerk inzake H. Laurentius, Vier-
lingsbeek – Groeningen.
Voor uw medewerking alvast hartelijk dank na-
mens de beheercommissie van de deelparochie 
Vierlingsbeek – Groeningen.

Wilbert Wijnhoven

Schelpjes, 
kaarsen en kinderen 

Schelpjes, kaarsen en  kinderen, dit waren de be-
langrijkste ingrediënten van de schelpjesviering die 
zondag 2 februari werd gehouden in de kerk. De 
gezinsviering werd goed bezocht. 
Tijdens deze bijzondere viering kregen de dopelin-
gen van 2013 hun schelpje overhandigd
en de communicanten kregen hun werkboek voor 
de voorbereiding van de eerste communie mee 
naar huis. 
Dit jaar  viel de viering samen met Maria Lichtmis. 
Maria Lichtmis is de laatste van de lichtfeesten en 
sluit de periode van veertig dagen na Kerstmis af. 
Het is van oorsprong een reinigingsfeest. Tegen-
woordig worden op deze dag de kaarsen gewijd 
voor het hele jaar. De naam Maria Reiniging ver-
anderde zo in Maria Lichtmis. De schelpjesviering 
stond dus ook in het teken van dit feest. Zo werd 
de aanwezige kinderen gevraagd bij het altaar te 
komen en in een kring rond de priester te gaan 
staan. Samen met de kinderen werd het Onze Va-
der gebeden. Een aantal kinderen droeg ook op 
een andere manier een steentje bij. Zo werden on-
der andere de voorbeden gedaan door enkele kin-
deren van de basisschool en mocht er geholpen 
worden met de collecte. 
De eucharistieviering werd afgesloten met het 
branden van de kaarsen. Kinderen en volwas-
senen stonden bij het altaar met een branden-
de kaars. Tot slot kregen alle kinderen een mooie 
schelp en een Mariaprentje.
Voor wie wilde napraten was er na afloop gelegen-
heid om een kopje koffie te komen drinken in de 
sacristie. Wederom werden de kinderen niet ver-
geten. Voor hen waren er spekjes en ranja. Deze 
mis was een mooi begin van de zondag.
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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 koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl

beekse club speelde in een ander district dan 
Olympia en bovendien een klas lager. Was wel te 
spreken over d’n Hoale. Goeie rechtsback. Veel in-
zet, wel gauw giftig. 
Verder kende Rein eigenlijk geen spelers van Vol-
harding.
Daar besloot ik verandering in te brengen.
Ik had thuis nog een krantenknipsel liggen. Het be-
trof een wedstrijdverslag van de ontmoeting Ona ( 
Gouda ) tegen TOP Oss, enkele maanden geleden 
uitgeknipt uit een landelijk ochtendblad. Dat liet ik 
Rein lezen.
‘De Goudse ploeg had op deze winderige zon-
dagmiddag weinig in te brengen tegen de ploeg 
uit het Brabantse industriestadje. Op het midden-
veld heerste aanvoerder Koelen. Hij onderbrak 
hoogstpersoonlijk vele aanvallen van Ona en zet-
te zijn aanvallers aan het werk met ragfijne passes. 
Uit een daarvan wist de middenvoor te scoren. Het 
was de enige treffer van de hele wedstrijd. Na af-
loop trokken de Onanisten teleurgesteld af’.
“Weet je wie die Koelen is?”, vroeg ik Rein, toen hij 
het verslag gelezen had.
Hij haalde zijn schouders op.
“Wim Koelen, rasechte Volhardingspeler, door 
P.S.V. naar Eindhoven gehaald, daar zelfs een paar 
keer in het eerste elftal gespeeld en vervolgens 
verkocht aan T.O.P.”.
Zo, nu was Rein Linders ook op de hoogte. En een 
beetje onder de indruk, dat zag ik wel. 

Wordt vervolgd.
Nelson.
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Geslaagde toernooien Berghem 
en Venray!

Het toernooi in Berghem was voor onze minio-
ren het eerste toernooi dat ze gingen dansen! 
Dit is zeker goed gelukt. De garde zag er goed 
uit, ze dansten  in hun mooie nieuwe pakjes. Met 
de show hebben ze ook nog een mooie prijs ge-
haald en wel de 3e plaats. De junioren hebben hier 
ook goed gedanst zowel met de garde als met de 
show! De 2 solo’s Guusje en Emmie hebben zich-
zelf weer goed laten zien en ze hebben zich bei-
den verbeterd dus het trainen is weer goed van 
pas gekomen! De hoofdklasse show was nadat ze 
van het podium af kwamen erg zenuwachtig over 
de punten die ze zouden krijgen. Toen de punten 
op het scherm kwamen was iedereen super blij en 
kon hun avond niet meer stuk.

Even na het toernooi in Berghem stond het toer-
nooi in Venray weer op de planning. Dit is bijna 
een thuistoernooi voor ons en daarom dansen we 
met de gehele vereniging en blijven we ook zo veel 
mogelijk om te kijken en alle dansers van onze 
club aan te moedigen. We hebben hier allemaal 
met plezier gedanst en vooral de gezelligheid was 
het leukste. Ons duo heeft hier ook weer gedanst 
en hebben een mooie 1e plaats gehaald. De junio-
ren show hebben een 3e plaats gehaald. Allemaal 
super gedaan!

Geweldige presentatiemiddag Dansver-
eniging De Bekse Klinkertjes!

Op zondag 2 februari hebben we onze presen-
tatiemiddag gehad! Deze is zeer succesvol gelo-
pen en we hebben ons als vereniging kunnen laten 
zien aan het dorp en natuurlijk aan alle familie en 
vrienden van onze dansers. We willen onze dank 
uitbrengen aan iedereen die een bijdrage heeft ge-
leverd om deze middag tot een succes te maken. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Marc 
van Malibu light..!

En in het bijzonder Autobedrijf Kusters 
waarvan we mooie nieuwe trainings-
pakken hebben gekregen, super 
bedankt!!

We willen natuurlijk onze sponsoren 
ABC Afbouwcentre
Colors@Home Siebert Wonen
Notariskantoor Vierlingsbeek
SportLavit
't-Genot Ambachtelijk Pannenkoekenrestaurant
Jumbo Walraven, Boxmeer
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Uitslag trekking 7 Toto 
CV de Keieschieters:

1e  Pries   € 55,- Lotnr:  760  Naam: Deenen
2e  Pries   € 33,- Lotnr: 751  Naam: Deenen
3e  Pries   € 22,-  Lotnr: 144  Naam: v.d. Boogaard
4e  Pries vrijkaart pronkzitting                    
                             Lotnr: zie trekking 5 
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
                             Lotnr: 914  Naam: Klaassen

Uitslag trekking 8 Toto 
CV de Keieschieters:

1e  Pries   € 55,- Lotnr: 254  Naam: Albers
2e  Pries   € 33,- Lotnr: 1135 Naam: Janssen
3e  Pries   € 22,- Lotnr: 951  Naam: Denissen
4e  Pries vrijkaart pronkzitting                     
                            Lotnr: zie trekking 5 
Extra  Pries Waardebon t.w.v. € 40,-     
                            Lotnr:  417 Naam: Van Daal

Uitnodiging!  
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De feestdagen zijn weer voorbij en het bedrijfs- 
en verenigingsleven is inmiddels weer opgepakt. 
Commissies buigen zich weer over de komende 
lente-/zomeractiviteiten.
Speciaal voor deze mensen opent de Ezelgasterij 
haar deuren, om u in de gelegenheid te stellen om 
eens nader kennis te maken. 
Ook leveranciers, partners en andere bedrijven 
nodigen we graag uit voor een hapje en een 
drankje!

Onze nieuwe binnenruimte is bijna gereed zodat 
we bij elk weertype iets leuks kunnen bedenken 
passend aan uw budget. Met mogelijkheden van 
een eenvoudige rondleiding tot een geheel 

verzorgd feestarrangement dat voorzien is van 
koffie en gebak, drankjes, BBQ, softijs naar keuze 
na en desgewenst met activiteit zonder verrassin-
gen achteraf!

Warme en koude buffetten, BBQ, Maxipan, lun-
ches, ontbijtjes, bedrijfsfeestjes of vergaderingen 
zijn allemaal mogelijk. De nieuwe ruimte 't Kakel-
huus biedt ruimte aan  zitplaatsen, grotere groe-
pen kunnen gebruik maken van hangtafels of het 
overdekte terras. Voor de kinderen zijn er skelters, 
een springkussen en staan de ezels in de borstel-
zone de vlak aan 't Kakelhuus gelegen is. In de 
avonduren is de ruimte te huur voor iedereen die 
graag zijn eigen feestje wil verzorgen!

Groeters gezocht.

De sectie toerisme van de ondernemersvereniging 
OVRV is samen met het RBT LvC (Regionaal Bu-
reau voor Toerisme Land van Cuijk) aan het bou-
wen van de toeristische kwaliteit van het hele Land 
van Cuijk en in het bijzonder van de dorpen in de 
gemeente Boxmeer.
Speerpunt is op dit moment het opzetten van een 
Groeters collectief.
Een Groeter is een persoon die het leuk vindt om 
te vertellen over bijzondere, gezellige en leuke din-
gen van je eigen dorp of streek.
Op enig moment bezoekt een toerist je eigen dorp. 
Deze geeft aan dat ie het wel leuk zou vinden om 
tijdens een wandeling(etje) iets meer te weten te 
komen van bijvoorbeeld De Maasheggen, de oor-
log, de wederopbouw, het geloof, het verenigings-
leven, de Peel, de Maas etc. etc.. Er wordt con-
tact gelegd en gekeken of er een match is voor 
het moment van zowel de toerist als de Groeter. 
Afspraak wordt gemaakt en vertellen en genieten 
maar. Per dorp zouden we graag 4 tot 10 Groeters 
in ons bestand willen hebben. Groeters zijn vrijwil-
ligers en krijgen dus geen vaste vergoeding. Een 
fooi is uiteraard altijd mogelijk. 
We zoeken dus vooral mensen die met passie 
kunnen vertellen en de sfeer van de regio over 
kunnen brengen. 
Groeters worden hierin ook geholpen door ze een 
mogelijkheid aan te bieden tot het volgen van een 
training op de Gastvrijheidacademie van het Land 
van Cuijk.

Heb je interesse dan even melden bij 
Nicole Huibers (Ezelgasterij aan De Maashegge), 
Wim Hofmans of Piet Verbeeten.

Wim Hofmans,   hofmansoverloon@hotmail.com; 
0478-642127 
Nicole Huibers-Lamers, ezelgasterij@gmail.com; 
06-11150846
Piet Verbeeten, PVerbeeten@plusverbeeten.nl; 
06-54661197
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Happy Hours
op carnavalszondag

2 maart 2014
Vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur

Bek gût nog meer los op 
zondagmiddag met de Carnaval.

Na de Boerenbruiloft is er 
een verrassend en gezellig improvisatie en 

muziektheater voor jong en oud.

Zorg dat je er bij bent!
Groet commissie Nei Leven

Huisartsenpraktijk 
MOSCH- VAN DEN BORN 
is met carnaval gesloten van 
3 tot en met 7 maart 2014.
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, 
kunt u gebruik maken van de waarneming: 

Letters A t/m J: van den Boom  
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z: Mooij               
tel: 0478- 642382.

Programma carnaval 2014
Vrijdag 21 februari:
Pronkzitting om 19:45 uur in “Concordia”
Zaterdag 22 februari:
Pronkzitting om 19:45 uur in “Concordia”
Vrijdag 28 februari:
Schoolbezoek vanaf 10:00 uur bij zowel de kleu-
ters als de oudere groepen.
Bezoek aan seniorenbal in de “Joffershof” rond 
16:00 uur.
Sleuteloverdracht in “t Hoogkoor” in Boxmeer 
vanaf 20:00 uur.
Carnavalszondag 2 maart:
De carnavalsvereniging haalt het boerenbruids-
paar, de Jeugdprins(es) en de Prins thuis op.
12:11 uur: Vlag hijsen bij De Kei en fotosessie.
13:11 uur: Receptie boerenbruiloft met eten in 
“Concordia”

15:30 uur: Jeugdbal in “De Zandpoort”
19:30 uur: Cafébezoek aan “’t Hoekje”
21:30 uur: Openingsbal in “Concordia”
Carnavalsmaandag 3 maart:
10:45 uur: Abraham- en Saradag in “’t Hoekje”
14:11 uur: Optocht
15:45 uur: Prijsuitreiking grote optocht in “Concor-
dia”
19:30 uur: Jeugdbal in “De Wildeman”
21:30 uur: Hots, knots en froemelbal in “Concordia”
Carnavalsdinsdag 4 maart
11:11 uur: Jeugdprinsenreceptie in “De Wildeman”
13:00 uur: Pulschuven bij “De Vier Linden”
15:00 uur: Kriebelbal bij “De Vier Linden”
19:00 uur: Jeugdbal bij “De Wildeman”
21:00 uur: De laatste loodjes bij “De Vier Linden”
00:11 uur: Afsluiting carnaval bij “De Vier Linden”

Programma jeugdcarnaval 2014
Vrij. 28 feb.: 
Carnaval op school om 10:00 uur
Jeugdbal 19:00 - 21:30 uur bij J.O.C
Zon. 2 maart : 
Vlag hijsen 12:11 uur op ’t Vrijthof
Kleuterbal 13:30 uur in “Joffershof”
Kriebelbal 14:00 uur bij “De Zandpoort”
Jeugdbal 19:00 uur - 22:00 uur bij “De Wildeman”
Ma. 3 maart : 
Inschrijven jeugdoptocht 13:30 - 14:00 uur in 
“Concordia”
Optocht door Vierlingsbeek, Vertrek: 14:11 uur bij 
“De Zwaan”
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Prijsuitreiking na de optocht bij “Café ’t Hoekje”
Jeugdbal 19:00 – 22:00 uur bij “De Wildeman”
Di. 4 maart.: 
Receptie Prins Hank d’n 1e Om 11:11 uur bij 
“De Wildeman”
Kriebelbal om 15:00 uur bij “De Vier Linden”
Jeugdbal 19:00 - 22:00 uur bij “De Wildeman”

Wisseling van de wacht bij PLUS 
Verbeeten Vierlingsbeek

PLUS heeft afgelopen jaar weer veel prijzen bin-
nen weten te halen, met als hoogste eer het klant-
vriendelijkste bedrijf van Nederland.  We zijn we-
derom de beste wijnsupermarkt van Nederland, 
we hebben het grootste biologische  en Fairtrade 
assortiment van Nederland, we zijn de meest mi-
lieuvriendelijke supermarkt van Nederland. Daar-
naast is onze winkel bekroond met het SuperSu-
permarktKeurmerk ( SSK) wat aangeeft dat we op 
gebied van (lokale) duurzaamheid de zaken goed 
voor elkaar hebben. 
PLUS heeft als doel om beste servicesupermarkt 
van Nederland te worden.  Om dat doel te berei-
ken worden nu alle winkels omgebouwd naar de 
Briljantformule, en medewerkers opgeleid  in ken-
nis en kunde. Ook op het hoofdkantoor wordt 
hard aan de weg getimmerd om de PLUS-winkels 
maximaal te kunnen ondersteunen.  Een van de 
onderdelen om winkels goed te begeleiden is de 
bedrijfsadviesdienst, die ondernemers en bedrijfs-
leiders ondersteunen in het halen van de doel-
stellingen. Om maximale ondersteuning aan deze 
ondernemers te kunnen geven gaat de bedrijfs-
adviesdienst uitgebreid worden. En daar ligt een 
enorme uitdaging, zoveel zelfs dat onze bedrijfs-
leider Ton Cuijpers vanaf 24 februari zijn loopbaan 
gaat vervolgen bij PLUS Retail als adviseur in de 
bedrijfsadviesdienst. In die functie gaat hij 40 on-
dernemers en bedrijfsleiders ondersteunen in de 
commerciële exploitatie van hun bedrijf, met als 
doel de winkels verder te verbeteren.
Na een dienstverband van liefst 13 jaar gaat Ton 
ons familiebedrijf dus verlaten, en zijn wij op zoek 
gegaan naar een waardige opvolger.  Inmiddels 
hebben wij die gevonden, en wel Hay Gielen (57)  
uit Horst. Met maar liefst 34 jaar ervaring  bij Jan 
Linders zal hij verder gaan bouwen aan hetgeen 
Ton met zijn team (dat inmiddels uit 65 medewer-
kers bestaat) heeft neergezet. Hay heeft in zo’n 
tien verschillende filialen van Jan Linders gewerkt 
waarbij hij heel veel ervaring heeft opgedaan. Hier-
bij zorgde gezelligheid en een familiaire sfeer voor 

prima teamprestaties. Een mensen-mens die voor 
onze medewerkers, en voor onze klanten zal zor-
gen voor een blijvend fijne plek waar je niet alleen 
je dagelijkse boodschappen haalt maar waar het 
ook een sociale en fijne ontmoetingsplek zal blij-
ven. 

Als klap op de vuurpijl heeft het team van 
Vierlingsbeek onlangs de interne aandachtcom-
petitie van PLUS gewonnen. Een unieke presta-
tie om, van alle 255 PLUS-winkels die Nederland 
telt, de hoogste score te behalen. Hierbij hoort dan 
ook een fantastische prijs; met het hele team een 
weekend naar Euro Disney!  “Dit is een hele mooie 
kroon op het werk van het gehele team, en een 
geweldig afscheidscadeau” aldus Ton Cuijpers. 
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OOK DIT WAS VIERLINGSBEEK
De speeltuin “Kinderdroom”.

De speeltuin is opgericht  ± 1949 en ontworpen door de “Bond van het gezin “ 
De oprichters waren: Mevr. Kaanen van Haeff,  K. Cremers,  A. Cremers,  J. Janssen,  A. v. Bon,  J. Daniëls,  
F. Ewals,  P. Simons,  A. Simons,  A. Verdijk  en Th. Gerrits (Groeningen).  Geld om materiaal te kopen was 
er in die tijd niet, dus alles moest voor niets gemaakt worden. Zo kreeg men via F. Ewals het ijzer van oude 
bruggen over de diverse beken. Het ijzer werd kosteloos verwerkt door smederij van Bon, het houtwerk 
door fa. Simons, het schilderwerk door gebr. Cremers en het vervoer door Jeu Verhoeven.
De speeltuin was gelegen op de plaats van de huidige kegelbaan naast restaurant  “De Vier Linden” Ieder 
jaar werd het complex, in het voorjaar, feestelijk heropend. Alle schoolkinderen trokken dan met de Harmo-
nie “de Herleving” op naar het Soetendaal. 
Wie kent in de staande rij, de 5e   persoon van links?
Graag horen we dit van u op vrijdagmiddag in de Bekse bieb, tussen 14.00 uur en 17.00 uur of via een mail-
tje naar de Oude Schoenendoos. 
Adres:  info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Beek Beweegt in 2014

           

samen naar de
BEKSE BRUGGELOOP

Op 8 maart 2014 gaan we ‘s morgens weer samen 
bewegen. Er is een wandelgroep die een mooie 
wandeling in een stevig tempo maakt op deze 
vroege zaterdagmorgen onder begeleiding van 
Rik Geurts. En er is een hardloopgroep die onder 
begeleiding van Niek Aarts, traint als voorberei-

ding op de Bekse Bruggeloop, die op 24 augustus 
wordt georganiseerd. 
 
We starten op 8 maart bij Bibliobeek om 9.00 uur 
en om half 11 staat er voor beide groepen een kop 
koffie of thee klaar.
Je kunt je opgeven via http://www.bibliobeek.nl/
informatie/gef-t-dûr-voorjaarsprogramma

Met sportieve groet van de Werkgroep Beek 
Beweegt
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KLEURPLAAT
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Hallo inwoners van Vierlingsbeek en 
Groeningen,

Het gaat er ook dit jaar weer van komen:
De Week van de Goede Doelen onder 
de noemer van “Samen Sterk voor goede 
doelen”. 
De collecte is dit jaar van 31 maart t/m 4 
april.

Dit jaar hebben we 12 deelnemende verenigin-
gen/organisaties en dat wil zeggen dat u de 
mogelijkheid heeft om al deze doelen in een 
keer te steunen. 

Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek 
en Groeningen dit initiatief wederom goed 
ontvangt en met een gulle gift de doelen 
ondersteunt.

Want alleen met uw gift staan wij 
“Samen Sterk voor goede doelen”.

Zittingsavonden  
21 en 22 februari 
2014

Mensen, de tijd dringt. Nog 
even en we kunnen weer ge-
nieten van onze eigen dorpstalenten.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en kaarten 
kunt u kopen bij cafetaria "de Zwaan".
Ook dit jaar bestaat het programma uit alleen bék-
se artiesten die afwisselend door zang en volksto-
neel het publiek aan zich weet te binden. De com-
missie van de zittingsavond heeft er weer flink de 
schouders onder gezet om alles te organiseren en 
u een fijn avondje uit voor te schotelen.
Ook inhoudelijk is er weer één en ander aangepast 
en vernieuwd om de kwaliteit van het vorige jaar te 
evenaren dan wel te overtreffen.
Dus mensen, ben er gauw bij! 
Op is op en vol is vol! 
Zorg dat u uw kaartje heeft.

Bestuur
cv "de Keieschieters"

60 jaar bestaan KBO Vierlings-
beek / Groeningen.

Gouden speld van verdienste voor Maria Rou-
wens  – Thiesen van de gemeente Boxmeer.
Zilveren speld voor Jeanne Vervoort - de Ko-
ning van de KBO Brabant

Op 31 januari vierde de KBO Vierlingsbeek /
Groeningen het 60 jarig bestaan. De middag 
begon met koffie en heerlijke vlaai. Daarna volgde 
de opening door de voorzitter Jan Spee. Deze 
gaf een terugblik van 60 jaar KBO Vierlingsbeek / 
Groeningen. Een vereniging die begon met 27 le-
den en is uitgegroeid tot de op één na de grootste 
vereniging van Vierlingsbeek met 340 leden en die 
steeds nog groeiende is. Daarna volgde er een op-
treden van het orkest Un bietje Brabants. Deze 
zorgde voor een schitterende middag met Bra-
bantse liedjes en voordrachten. Iedereen heeft ge-
noten van dit prachtig optreden van dit orkest. 
Hierna volgde het diner dat zeer goed verzorgd 
was door Jan Nillessen.
Na het hoofdgerecht kwam Burgermeester van 
Soest de vereniging geluk wensen met het 60 ja-
rig bestaan. Maar dat was niet de enige reden van 
zijn komst. Hij kwam ook om de gouden speld van 
verdienste van de gemeente Boxmeer uit te rijken 
aan onze secretaris mevr. Maria Rouwens.
Deze heeft de speld verdiend voor het vele vrij-
willigerswerk dat ze gedaan heeft voor de KBO, 
VOVG, VVV Boxmeer en Stichting Vrijwillige Hulp-
dienst van de gemeente Boxmeer en als voor-
ganger in het avondwaken in de kerk. Maar wat 
ze voor de KBO doet is voor ons belangrijk. Dit is 
werkelijk te veel om op te noemen. Dus iemand 
die veel voor de samenleving betekent. Wij felici-
teren Maria van harte met deze mooie onderschei-
ding. 

Vierlingsbeek/Groeningen
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Maar dit was niet de enige persoon die een on-
derscheiding kreeg. Van het hoofdbestuur was de 
heer Jan Lamers aanwezig om de KBO geluk te 
wensen met het 60 jarig bestaan. Maar nog een 
andere bijzondere reden was het uitreiken van de 
zilveren speld van de KBO Brabant. Deze speld 
was voor mevr. Jeanne Vervoort die zeer ver-
rast was toen ze naar voren werd gehaald. Jeanne 
kreeg deze speld omdat ze negen jaar bestuurs-
lid is van de KBO Vierlingsbeek / Groeningen. Ze 
zorgt elk jaar dat we een goede prins Carnaval 
hebben en ze verzorgd de reizen binnen de KBO 
Zuid. Verder zijn de Kerst- en Sinterklaasmidda-
gen bij Jeanne in goede handen. 

Na deze bijzondere gebeurtenissen volgde alsnog 
het toetje. Maar dit was niet het enige toetje dat 
we kregen. Het laatste was een fantastisch optre-
den van de harmonie de Herleving.
Tot slot kunnen wij als KBO Vierlingsbeek / Groe-
ningen terug zien op een mooi 60 jarig jubileum.

Jan Spee
Voorzitter KBO Vierlingsbeek / Groeningen

Liberation Route nu Europees

Op 13 februari is in het Europarlement in 
Brussel de aftrap gegeven voor de Liberation 
Route internationaal. Het idee, dat in 2007 in 
Nederland ontstond, heeft gehoor gevonden in 
Engeland, Frankrijk, België en zelfs ook Polen. 
Daarnaast is Duitsland inmiddels aangekop-
peld. De bevrijding had daar natuurlijk wel een 
iets ander karakter.

De bekroning op de ontwikkeling van de Liberati-
on Route is de tentoonstelling die nu geopend is in 

Brussel en daarna ook naar alle deelnemende lan-
den gaat. Die expositie laat zien hoe de bevrijding 
in de verschillende landen heel anders verliep. In 
Nederland was dit soms heel feestelijk, maar bij-
voorbeeld in Polen brak de Koude Oorlog aan met 
de bezetting van de Russen.
\
Voor het Oorlogsmuseum in Overloon biedt de Eu-
ropese Liberation Route kansen om zich internati-
onaal te presenteren. Want de derde Britse infan-
teriedivisie, die een cruciale rol vervulde in de Slag 
om Overloon, heeft die hele route meegemaakt. 
Eerst werd die in 1940 in Duinkerken de zee in ge-
dreven door het oprukkende Duitse leger. Maar in 
Normandië gingen de soldaten van deze divisie als 
eerste aan land. Later vochten ze in zuidoost Ne-
derland en uiteindelijk eindigden de oorlog voor 
hen in Bremen. Van de 17.000 militairen waren er 
toen 2.500 gesneuveld.

De Liberation Route verbindt een aantal plaatsen 
waar cruciale militaire operaties plaatsvonden voor 
de bevrijding van Noordwest-Europa. Het volgen 
van die route, of delen daarvan, geeft inzicht én 
gevoel bij de inspanningen van de soldaten. Dat 
waren overwegend jonge mensen uit andere lan-
den, zoals de Britten van 3rd Division. Zij hielpen 
Nederland bevrijden en de wereld te verlossen van 
een dictator.
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7 maart viering Internationale 
Vrouwendag bij Dunya

Op 7 maart viert de hele wereld Internationale 
Vrouwendag. Zo ook Internationaal Vrouwencen-
trum Dunya uit Boxmeer. Graag nodigen wij alle 
vrouwen uit Boxmeer en omgeving uit voor een 
bijzondere feestavond in Boxmeer.
De feestavond vindt plaats in de aula van het El-
zendaal College aan de Stationsweg in Boxmeer. 
U bent welkom vanaf 18.30, het programma be-
gint om 19.00 uur. Deze avond is alleen toeganke-
lijk voor vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar. 
Op deze feestelijke avond kunt u proeven van 
heerlijke hapjes, genieten van een modeshow, 
kennismaken met Boxmeerse vrouwelijke politi-
ci en meedansen tijdens de Zumba-workshop. Het 
wordt een gezellige feestavond, gevierd met een 
bont, vrouwelijk gezelschap uit Boxmeer en omge-
ving. Wij hopen dat u ook komt!
De entree is in de voorverkoop € 3,- per persoon, 
aan de deur € 4,- per persoon. De voorverkoop-
kaarten zijn te koop bij Vrouwencentrum Dun-
ya, De Raetsingel 5 op maandag van 10.00-14.00 
uur, dinsdag 10.00-14.00 uur en op woensdag van 
12.00-16.00 uur. U kunt hiervoor terecht bij 
Marianna.

Wilt u meer informatie over dit feest of over de an-
dere activiteiten van vrouwencentrum Dunya, kijk 
dan op www.dunya-boxmeer.nl 

Heeft u graag hulp bij het invullen 
van uw belastingpapieren?

Vrijwillige ouderenadviseurs bieden hulp aan iede-
re oudere vanaf 55 jaar in de gemeente Boxmeer 
bij het invullen van belastingformulieren. De vrijwil-
ligers zijn specifiek geschoold op dit gebied en zijn 
tot op zekere hoogte  deskundig. Tot een bepaal-
de inkomensgrens, te weten  €30939 voor een al-
leenstaande en  €42438 voor  gehuwden of daar-
mee gelijkgestelden, is deze hulp gratis. Eventueel 
te maken kosten ( bv autokosten, printkosten) die-
nen te worden vergoed.
Ook ouderen die specifieke uitgaven in 2013 heb-
ben gehad,  bv. tandartskosten, hoorapparaat  of 
andere hulpmiddelen, dokterskosten en/of medi-
cijnen of andere kosten die niet door een verze-
kering werden vergoed, en normaal geen aangifte 
doen kunnen zich melden bij een van onderstaan-
de ouderenadviseurs  om de mogelijkheden voor 
een eventuele teruggave  van inkomstenbelasting 
te bekijken.

Vierlingsbeek en Groeningen:
Mevr. E. Verdijk-Verbeeten, tel.0478-631235
      
De ‘Ouderenadviseur’ is een activiteit van SWOGB 
en de KBO, coördinatie 
Lineke Verheijen, ouderenwerk Radius, organisatie 
voor welzijn land van Cuijk
tel. 0485-574440.

In de volleybalspeeltuin staat plezier in bewegen 

voorop, maar er wordt ook iets geleerd. Er wordt 

gewerkt aan bewegingsvaardigheden, balvaardig-

heden, coördinatie en samenspel. 

Dag: 3 zaterdagen - 15 maart, 22 maart en 29 maart 2014

Tijd: 10.00 - 11.00 uur. Vanaf 9.45 uur kun je je omkleden. 

Leeftijd: groep 1 en 2 van de basisschool 

Kosten: gratis

Kleding: Korte broek + t-shirt en gymschoenen

Locatie: Gymzaal van de basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek

Aanmelden: www.mvc64.nl of www.sjorssportief.nl  

Er is plaats voor max. 25 kinderen 

Vragen: Marianne Akkermans, tel. 0478-561443 of

akkermanslinssen@hotmail.com

DE VOLLEY BAL 

   SPEELTUIN
3x GRATIS spelen in de leukste speel-

plaats van Vierlingsbeek! Voor kinderen 

uit Vierlingsbeek, Groeningen, Geijsteren,  

Holthees, Smakt en Maashees.

De volleybalspeeltuin is gericht om  

kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar 

kennis te laten maken met het plezier in 

sport en spel op een non-competitieve 

wijze.

Dus houdt je kind van samenspelen met andere kinderen? Of vind je het belangrijk dat je kind dat leert? Meld hem of haar dan snel aan voor de volleybalspeeltuin!

van 4 tot 6 jaar
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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 

Diabeteszorg Maasziekenhuis 
jubileert met markt en lezingen 

Maasziekenhuis Pantein viert het 25-jarig 
bestaan van zijn polikliniek diabeteszorg. 
Onder de noemer ‘Diabetes in beweging’ wordt 
op vrijdag 28 maart van 15.00 tot 20.00 uur een 
informatiemarkt en een lezingencyclus 
gehouden.

‘Beweging’ moet in het kader van deze jubileum-
activiteiten vooral worden gezien als ‘verandering’ 
op diverse terreinen. Hierbij moet worden gedacht 
aan veranderingen in behandeling, voeding, sport 
en begeleiding van kinderen en volwassenen met 
diabetes.

Sprekers
De lezingen worden gegeven door nationaal 
bekende sprekers zoals ex-topvolleyballer Bas van 
de Goor: 'Een leuk leven of een gezond leven, met 
diabetes? Alle twee graag!' en Robin Koops: 
'De kunstmatige alvleesklier'. Koops is vooral 
bekend sinds de presentatie van een kunstalvlees-
klier voor diabetici (type 1) bij het tv-programma 
De Wereld Draait door. Zie ook: 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/302660
De informatiemarkt is vrij toegankelijk, maar voor 
de lezingen moeten geïnteresseerden zich inschrij-
ven. De lezingen kunnen per sessie door maximaal 
honderd mensen worden bijgewoond. Inschrijven 
hiervoor kan nu al via de website: 
www.maasziekenhuispantein.nl/
voorlichtingsavonden<http:
//www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtings-
avonden>

Diabetes
In 2011 waren er meer dan 800 duizend mensen 
met diabetes in Nederland. Elk jaar stijgt dit 
aantal met tien procent. De verwachting is dat er 
in 2025 1,3 miljoen mensen met diabetes zijn. 
Een groot gedeelte van deze stijging kan worden 
voorkomen door aanpassing van de leefstijl. 
Hierbij valt te denken aan meer bewegen en ge-
zonder eten. In 2007 werden de zorgkosten voor 
diabetes geschat op 1 miljard Euro 
(RIVM sept 2013).
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Verloren:

in Vierlingsbeek 
een bruine muts met imitatie bontrand.

Indien gevonden bel me,  
Riet Aarts, 

tel. 0478-631883.

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.

in petto
zaterdag 15 maart > Ierse avond > ST. PATRICK’S 
EVE
vrijdag 21 maart > cabaret > RONALD SNIJDERS
zaterdag 29 maart > concert > BEUKFEEST: SIN-
7SIN + VALKYRE + COLD EMBRACE

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

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

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-
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 adverteren
doet verkopen

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Boukje Weel

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

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.          kusterscatering.nl

     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest 

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

Openingstijden:
Maandag                18.00 - 22.00 uur
Woensdag              18.00 - 22.00 uur
Zaterdag                 08.00 - 16.00 uur



20

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER
Colors@Home Siebert heeft een complete en zeer uitgebreide 
collectie voor alles op het gebied van behang, harde en zachte 
vloeren, gordijnen en raamdecoratie.

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

NIEUW INTERIEUR NODIG?

SNELLE
LEVERING EN 

VOOR ELK 
BUDGET

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Warme Bakker Degen

Reclame: 17 t/m 22 februari
	 ●	 Kersenvlaai € 7,15
	 ●	 V-Korn brood € 2,25
	 ●	 Rogge-/zoetbrood € 1,05
Reclame: 24 februari t/m 1 maart
	 ●	 Carnavalsvlaai € 10,25
 ●	 Huiknappers € 2,00
 ●	 Spelt licht brood € 1,60
 Maandag 3 en dinsdag 4 maart 
 zijn wij gesloten i.v.m. de carnaval

 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl
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Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   












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

Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

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

Samen aanpakken. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen.
 
www.rabobank.nl/lvcm

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853
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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

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

 
 

 

  

  

Gespecialiseerd in:
●	 Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●		 Hotstone en orang Malu massage
●		 Microdermabrasiebehandelingen
●		 Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD  Overloon
Tel.: 0478 8642368
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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














