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Wandelnetwerk in en om Vierlingsbeek.
Ze staan er al een tijdje: de houten paaltjes met
de geelgroene pijlen en bordjes. Ze maken deel
uit van het wandelnetwerk van knooppunten in het
Land van Cuijk dat al meer dan een jaar geleden
mogelijk gemaakt is door de omliggende gemeenten. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet met het
uitzetten van de routes en een aantal van hen controleert deze ook twee maal per jaar; waaronder
ondergetekende. Ik ben verantwoordelijk voor het
traject over het fietspad langs de Maas over de
Weerd, over de Vliegenberg en dan parallel aan de
Maashese weg weer terug het dorp in.

Interessanter is het fietspad te mijden en over te
steken, de Vliegenberg op, richting Holthees naar
knooppunt 93. Vandaar via de knooppunten 89 en
88 weer terug het dorp in. Je passeert op de Vliegenberg imker Baltussen die een leuk bijenkijkkastje aan de straat heeft staan. Even verderop ga
je via een bospad langs de Warmeer; een overblijfsel van een oude Maasarm. Vervolgens loop
je achter langs een oude leemput waar tegen het
talud in het voorjaar vogelmelk met zijn witte bloemen pronkt. Dit traject is met gewoon schoeisel
redelijk te doen. Je hebt dan een fraai uitzicht op
onze kerktoren. Zo kom je dan uit op de Sleybergweg. Knooppunt 88. Je kunt dan kiezen of direct
terug het dorp in of via de knooppunten 87 en 86
over de houten brug het dorp weer inlopen. Dan is
de totale duur ongeveer 1,5 uur.
Je passeert zo onderweg een broekbos met veel
elzen, wilgen en populieren. In april staat het er vol
met bosanemonen. Het gebied wordt d`n Ezelshemel genoemd; naar verluid omdat vroeger
daar veel (muil)ezels voor het zware vervoer van
leem en hout afgebeuld werden; zich letterlijk
dood moesten werken! Het weiland dat tussen de
Beek en het bos ligt wordt extensief beheerd; geen
kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Het staat
in het voorjaar dan ook vol met pinksterbloemen.
Duidelijke gedetailleerde kaarten van het wandelnetwerk met o.a. aanduiding als laarzenpad zijn
voor € 4,50 verkrijgbaar bij o.a. Zooparc in
Overloon en Fruitpak Groenz, Heikant 7 te
Sambeek. We proberen ook een verkooppunt in
Vierlingsbeek te realiseren. Wordt vervolgd. Er zijn
twee soorten kaarten beschikbaar: Land van Cuijk
zuid en noord.
Veel wandelplezier,
Rein Verhoeven.

Het pad langs de Maas wordt veel bewandeld; de
meesten gaan echter over het fietspad langs de
Maasheseweg weer terug het dorp in.
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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
25 mrt
Symphonica in Sporto: Valbreken 		
Jong&Oud i.s.m. Basisschool
Laurentiushof, Judovereniging Randori
en KBO
28 mrt
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 mrt
Harmonie de Herleving en Vondel:
Koffieconcert
30 mrt
Collecte Samen Sterk
t/m 4
apr voor goede doelen
2 apr
KBO: Lente Natuurwandeling
4 apr
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 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
5 mei Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
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 Zaalvoetbalver-		
eniging 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!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
2 juni
Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
4 juni
KBO: Fietsdag

Van de redactie:
●

●

●

●

Carnaval 2015 zit er op, Prins Rick en
Jeugdprinses Steffi hebben ons Keieschietersriek kei, kei, kei goed vertegenwoordigd.
Daarvoor voor de allerlaatste keer: 		
ALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF!
Ook Globaal kunt U vinden op onze dorpssite: www.vierlingsbeek-groeningen.nl.
U vindt ons onder: Verenigingen.
De dorpssite is een goed initiatief
(met actueel dorpsnieuws) waar ook wij
graag gebruik van maken!
Het Vrijthof in Maastricht kan niet tippen aan
óns Vrijthof wat de sfeerverlichting betreft.
Telkens weer een warm welkom als je je
richting centrum begeeft.
Renate en Bart van “Buitenboel” in Holthees
hebben de “boel” letterlijk en figuurlijk mooi
voor mekaar (Bed &Breakfast, vrijdag 6 febr.
j.l. NPO 1)

AGENDA:
2015:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie 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
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
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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10 juni
21 juni
25 juni
25-28
27 juni
5 juli
25 juli
8 aug
20 aug
27 aug
29 aug
30 aug
1 sept
4-7
2-6
5-6
8 sept
17 sept
20 sept
28 sept
1 okt
6 okt
8 okt
13 okt
16 okt
20 okt

29 okt
3 nov
4 nov
16 nov
19 nov
26 nov
1 dec
13 dec

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

15 dec
16 dec

KBO: Kerstviering in Concordia
VOVG: Kerstviering

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

Vieringen
en
intenties
februari - maart
18 februari:
Aswoensdag:
Kerk Vierlingsbeek: 20.00 uur: eucharistieviering
met uitreiken askruisje.
28 februari:
Kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering
1 maart:
Kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering
Intenties: Johannes Deenen en Gerardina en Mina
Jans.
Tijdens deze viering is tevens de presentatie van
de Eerste Communicanten.
Ook start deze zondag het vastenproject.
3 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering
14 maart:
Kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering
15 maart:
Kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering
Intenties: Piet Evers
17 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering
28 maart:
Kapel Groeningen: 19.00 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:

Hannie Lichteveld-van der Krabben, 49 jaar.
“Je vocht met al je levenskracht, voor elke nieuwe
dag en nacht. Zo langzaam... moegestreden, uit
ons midden weggegleden”.
(zie voor info ook de websites:
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)
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Nieuwtjes vanuit de
“Beheercommissie deelparochie
Vierlingsbeek/Groeningen”.

In tegenstelling tot andere jaren hebben wij besloten om geen vastenmaaltijd te organiseren, maar
een soort brunch/buffet. Na afloop van beide
eucharistievieringen zijn er achter in de kerk heerlijke hapjes uit Chili te verkrijgen. Tevens is er ook
koffie, thee, limonade en Chileense wijn.
De opbrengst komt volledig ten goede aan het
onderwijsproject in Chili.

Vormselviering

Vormselviering d.d.
17 januari 2015
●

●

●

We kijken terug op een mooie vormselviering.
De Vormheer, Mgr. R. Mutsaerts, Hulp-Bisschop
van het Bisdom Den Bosch heeft samen met
Pastoor vd Sluis op een prachtige, persoonlijke
wijze 15 kinderen gevormd uit Vierlingsbeek, en
7 kinderen uit Overloon en Stevensbeek. We hopen
dat de kinderen en ouders met veel mooie herinneringen nog vaak terugdenken aan deze bijzondere
dag.

Kerkbalans 2015. De afgelopen weken zijn
door diverse vrijwilligers de enveloppen voor de
‘Actie Kerkbalans 2015’ huis aan huis bezorgt.
De beheercommissie Vierlingsbeek - Groeningen
bedankt deze vrijwilligers hartelijk voor het
bezorgen van deze enveloppen. Mocht u geen
enveloppe hebben gekregen dan kunt u contact
opnemen met ondergetekende of het formulier
en de begeleidende brief uitprinten via de
website: www.parochievierlingsbeek.nl
Nieuwe tarieven 2015. Het hoofdbestuur van
de parochie Maria, Moeder van de Kerk, heeft
nieuwe tarieven vastgesteld die zijn ingegaan op
1 januari 2015 en gelden voor de gehele
parochie. Hieronder ziet u een kleine selectie
van deze nieuwe tarieven. De hele lijst hangt in
de informatiekast aan de kerk.
Misintentie
€ 10
Uitvaartdienst met eucharistieviering +
avondwake
€ 450
Avondwake
€ 150
Grafrecht enkel graf (1e periode 20 jaar) € 450
Grafrecht dubbel diep (1e periode 20 jaar) € 645
Onderhoud (1e periode 20 jaar)
€ 540
Verlenging grafrecht enkel graf (10 jaar) € 225
Verlenging grafrecht dubbeldiep (10 jaar) € 320
Verlenging onderhoud (10 jaar)
€ 270
Volgende vergadering. Deze is gepland na de
bijeenkomst op donderdag 5 maart in zaal
Concordia over de mogelijke toekomst van de
kerk in Vierlingsbeek.

Hartelijk dank aan alle ouders voor hun hulp met
alle voorbereidingen.
Namens de vormselwerkgroep,
Marjan Geurts en Miriam Ebbers

Wilbert Wijnhoven

Matten
legger(s)
gezocht,

Vastenviering
Zondag 1 maart en zondag 15 maart staan in teken
van de vastenactie.
Op 1 maart krijgen alle kinderen in de kerk (o.a. de
communicanten die zich tijdens deze viering voorstellen) een doosje van de vastenactie. Daarmee
kunnen zij geld ophalen voor het goede doel en op
15 maart weer inleveren in de kerk.
Op 15 maart is er tijdens de mis een uitgebreide
presentatie van het project. Beide vieringen zullen
voorgegaan worden door Pastoor v.d. Sluis.

Beste dorpsgenoten,
Wegens het stoppen van een van onze vaste
mattenlegger zijn wij op zoek naar een opvolger.
Als mattenlegger leg je elke dinsdagavond tussen
17.30 en 17.45 onze judomatten in de gymzaal
van Basisschool te vierlingsbeek. Voor deze werk-
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Ze werden uitvoerig toegesproken en toegezongen.
Toon en Nellie vierden beiden hun 50-jarig jubileum. Joke en Henny waren beiden 40 jaar lid en
Annemie 12,5 jaar.
Er werden veel herinneringen opgehaald, anekdotes verteld, maar vooral werden de grote verdiensten voor het koor van deze 5 leden gememoreerd.
Tezamen staan zij voor vele jaren bestuurslidmaatschap, muziekcommissie en hebben zij vele handen spandiensten voor onze vereniging verricht.

zaamheden krijg je een kleine vergoeding.
Heb je interesse, mail even naar
info@judo-vierlingsbeek.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Vierlingsbeek/Groeningen
Het Groenings Koor is 2015 voortvarend begonnen.
De repetities begonnen op 5 januari en op 12 januari
was de jaarvergadering. Het koor heeft kunnen
constateren dat we in 2014 goed gedraaid hebben:
we zijn zeer actief geweest, hebben veel concerten
gehad en aan diverse dorpsactiviteiten meegedaan.

Meer bewegen voor ouderen

Elke week zijn er door drie beweeggroepen actief
in gemeenschapshuis Joffershof.
De beweeggroep voor minder mobiele senioren is
actief op donderdagmorgen van 11.00 - 11.45 uur.
De andere groepen zijn actief op vrijdag van
9.15 - 10.15 uur en van 10.30 -11.30 uur.
Aanmelden en informatie bij Wilma Van Boekel,
telefoon 631839.

De plannen voor 2015 liggen al grotendeels vast.
Hoort u ons graag zingen, noteer dan vast in uw
agenda:
26 april:
optreden bij OBK Beuningen
4 mei:
samen met Vondel dodenherdenking
25 mei:
Openluchtmis Groeningen met Gilde
20 juni:
optreden bij jubileum Vocal Spirit
Siebengewald
20 september: Culinaire Klanken Groeningen
T.z.t. volgt nadere informatie via
Globaal en onze website.

Fitness voor senioren

Het fitness programma voor senioren wordt goed
bezocht. Intussen zijn er drie groepen actief bezig
in het fitnesscentrum van Dongen aan de Grotestraat en wel op woensdag van 13.00-14.00 uur en
van 14.30-15.30 uur en op donderdag van
13.00-14.00 uur. Heeft u interesse?
Bel dan Wouter van Dongen, tel. 632190

Gewoonlijk worden jubilarissen gehuldigd aansluitend op de jaarvergadering. Omdat er dit jaar sprake was van maar liefst 5 jubilarissen hebben we
er voor gekozen om hiervoor een halve repetitie te
reserveren, zodat er voldoende aandacht aan besteed kon worden.
Op 2 februari stonden Toon Arts, Nellie Ebben,
Joke Deriet, Henny Kostermans en Annemie
Peters volop in het zonnetje.

Samen eten				

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

Bedevaart Smakt

De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is
op donderdag 5 maart.
De eucharistieviering begint om 14.30 uur.
Het kerkkoor uit Overloon zal de viering opluisteren.
Na de viering kunt u in het Pelgrimshuis op eigen
kosten een kopje koffie drinken.

Kienen

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag
20 februari en 6 maart. Aanvang: 13.45 uur

De vaste activiteiten vande 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
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Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 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
13.45 uur
Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleengaanden om 14.00 in Joffershof
Info 632028

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

Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas
18maart 2015

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 vindt dit jaar plaats op dinsdag
31 maart en donderdag 2 april.
Ook dit jaar hebben we 12 deelnemende verenigingen/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 goed ontvangen en met
een gulle gift de doelen ondersteunen.
Want alleen met uw gift staan wij “Samen Sterk
voor Goede Doelen”

Kika?

Kika is een organisatie met een goed doel dat voor
kinderen met kanker onderzoek laat doen. Maar
daar is geld voor nodig. Wij verkopen cupcakes en
de opbrengst gaat naar stichting Kika. Wij doen dit
vanuit school.

Wie zijn wij eigenlijk?

Wij zijn voor jullie gewoon 4cupcakes en wij zijn
ook met z’n 4en: Sanne, Lianne, Faye en Claire.
Wij verkopen cupcakes omdat we er plezier in hebben, niet alleen met bakken maar ook als mensen
er zelf gelukkig mee zijn en we doen het vaker dus
we zijn er al wat beter in geworden.

Kies een vakman uit
Vierlingsbeek in het bestuur.

Waarom en waarvoor?

Op school hebben wij een project dat gaat over
omgaan met geld. Nu was de opdracht een eigen
bedrijfje te beginnen oftewel ondernemen en wij
bedachten om cupcakes te bakken. Omdat we het
leuk vonden en we er goed in waren. Later kregen

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.
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we een idee om wat cupcakes aan ‘t Genot in
Vierlingsbeek te verkopen en dan kunnen ze het
doorverkopen. We hadden een deal gemaakt: zij
verkopen onze cupcakes met een bordje waar wij
op staan en dan worden zij onze sponsor. Dus
hebben ze van ons 24 cupcakes gekocht. Daarom
willen we ook eventjes zeggen dat ‘t Genot onze
sponsor is.

Bestelling plaatsen?

Wilt u een bestelling plaatsen? Dat kan via ons
e-mailadres: vierlingsbeek.4cupcakes@gmail.com.
Wij hebben verschillende soorten: chocola, caramel of stroopwafel,. Alle soorten smaken zijn even
duur maar we hebben kleine en grote cupcakes.
Een kleine cupcake kost 75 cent en een grote
cupcake kost 1 euro 50.
vriendelijke groet 4cupcakes

Trix Rijpkema

Sinds 1989 zijn de doeken van Trix af en toe op tentoonstellingen te zien geweest: meestal grote, kleurrijke schilderijen in acryl en gemengde techniek. De
laatste jaren zagen we een geleidelijke verschuiving
naar kleiner, minder kleurrijk en soberder werk. Het
werd grafischer, met veel zwart-wit en nadruk op
de kwaliteit van de lijn. Die getekende, twee-dimensionale lijnen suggereren vaak een ruimtelijkheid,
maar soms worden lijnen letterlijk ruimtelijk door het
gebruik van dunne, donkere draden op een lichte
achtergrond. Door deze niet voor de hand liggende
maar toch boeiende combinatie van enerzijds papier
met inkt of verf en anderzijds textieldraden, keert
Trix in zekere zin terug naar haar opleiding waarbij
textiel een grote rol speelde.

EXPOSITIE
TRIX RIJPKEMA
EN
BEN VOLLENBERG
IN
KONINGSKERKJE
VIERLINGSBEEK

Ben Vollenberg

In 1991 was er voor het eerst werk van Ben te zien
in een expositie. Aanvankelijk maakte hij vooral keramische objecten en later ook brons. Maar sinds
2000 houdt hij zich alleen nog maar bezig met glass
fusion, een techniek waarbij stukken glas, al dan
niet door de kunstenaar gekleurd, worden samengesmolten en daarna in mallen gevormd. Ben maakt
sculpturen, wandreliëfs, schalen en vazen, vaak
met een kubistische of geometrische inslag. Elke lijn
wordt gevolgd door een nieuwe lijn, een nieuw vlak,
een nieuwe kleur. Inspiratie is overal te vinden: de
contouren van een gebouw, of twee blaadjes die op
elkaar liggen. Nieuwe composities liggen dus voor
het oprapen. Dat verklaart misschien waarom hij
nooit lang met dezelfde dingen bezig wil zijn. Ben:
“Weliswaar ben ik soms jaren aan het denken over

Op twee achtereenvolgende weekeinden, op 28 februari en op 1, 7 en 8 maart zijn schilderijen en tekeningen van Trix Rijpkema en glaskunst van Ben Vollenberg te zien in het Koningskerkje in Vierlingsbeek.
Dit is de derde maal dat deze kunstenaars, beiden
lid van de Kunstkring Sint Anthonis, hun werk in een
duo-expositie tentoonstellen; eerder gebeurde dat in
Vierlingsbeek (in 2009) en in St. Agatha.
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een ontwerp, maar als het object of de serie eindelijk af is dan wil ik graag weer aan een volgend project beginnen.”

Lokale partijen hebben belang bij provinciale vertegenwoordiging vanwege de grote invloed van de
provincie op gemeentelijk beleid. Lokale bestemmingsplannen – aantal te bouwen woningen, inrichting van een bedrijventerrein – zijn pas uitvoerbaar als ze stroken met provinciale verordeningen.
De provincie houdt ook financieel toezicht op gemeenten: een taak die urgenter wordt vanwege de
miljoenenbezuinigingen die met de decentralisatie
van de (jeugd)zorg gepaard gaan. Door te stemmen bij het waterschap kunt u invloed uitoefenen
op de werkwijze van het waterschap. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland.
Alle deelnemende partijen hebben zich de laatste tijd voorbereidt op deze verkiezingen. Door de
partijen zijn de lijsten vastgesteld en langzaamaan
zullen de campagnes op gang komen en de kandidaten zich aan u voor gaan stellen. Dat zal online
gebeuren via social media (cdaboxmeer) en offline
door affiches op de gemeentelijke publicatieborden
en de persoonlijke campagnes van de kandidaten.
Door de voorzitters van de vijf CDA afdelingen is
een samenwerking afgesproken zodat het Land
van Cuijk voldoende stemmen kan ophalen voor
de zetels.
Onderstaand vindt u de kandidaten voor het Land
van Cuijk voor de Provinciale Staten en het Waterschap AA en Maas:

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Ben samen met Trix enkele glasobjecten gemaakt.
Koningskerkje, Spoorstraat 17 in Vierlingsbeek,
28 februari en 1, 7 en 8 maart 2015,
11:00 - 17:00 uur
Meer info: benvollenberg@gmail.com
www.trixrijpkema.nl

Psoriasis,
sport
en
bewegen
Een rothuid en tóch lekker sporten!
In het kader van het project ‘Psoriasis, sport en bewegen’ werd op zondag 8 februari op Sportpark
Soetendaal, een sponsorovereenkomst ondertekend tussen R.K.V.V. “Volharding” en de Psoriasis
Vereniging Nederland (PVN).
Psoriasis is een van de meest voorkomende
huidaandoeningen in Nederland. Veel mensen met
psoriasis, met name jongeren, ervaren de drempel
naar een sportclub als (te) hoog omdat zij zich bekeken voelen in de kleedkamer of wanneer zij kleding met korte mouwen of een korte broek dragen.
De PVN vindt het belangrijk dat iedereen weet wat
psoriasis is, zodat ook mensen met psoriasis ongestoord, vrij en zonder schroom kunnen sporten
zonder dat ze zich raar bekeken voelen. Door middel van shirtsponsoring en informatiebijeenkomsten hoopt de Psoriasis Vereniging Nederland de
bekendheid met deze huidaandoening te vergroten
en meer naamsbekendheid te creëren.
De spelers van Volharding C2 spelen sinds enkele
weken in een shirt van de Psoriasis Vereniging Nederland. R.K.V.V. “Volharding” vindt het belangrijk
om op een maatschappelijk verantwoorde manier
te sporten en is met name in deze regio de club bij
uitstek die hiermee bezig wil zijn.

Provincie:
Frans Wouters

Waterschap:
Jochem Jacobs

Erik Geene

Peter Brouwers

Peter Stevens

Jan Stoffelen

Er komen weer verkiezingen aan.

Op 18 maart a.s. zal Nederland weer in de ban zijn
van verkiezingen. Dit maal zullen er op één dag
twee verkiezingen worden gehouden. Voortaan
worden nl. de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.
Voor onze regio is dat AA en Maas.
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Bijna 2.400 pakken
koffie voor
Voedselbanken in
Land van Cuijk en
Noord-Limburg

Voedselbank

Douwe Egberts overhandigde vorige week een
cheque voor 120.000 pakken koffie aan Jaap Sala
van Voedselbanken Nederland. De heer Sala
roemde het enthousiasme waarmee de vele vrijwilligers van de Lionsclubs het enorme aantal koffiepunten bij elkaar hadden weten te vergaren.
Ook wees hij op het belang van de voedselbanken. “Je hoopt natuurlijk dat dit soort acties in de
toekomst niet meer nodig zijn, omdat dan ook het
werk van de voedselbanken niet meer nodig zou
zijn. Toch kent elke gemeenschap een bepaalde
mate van armoede; gewoon omdat iemand in een
ongewenste situatie is terecht gekomen. Dan is het
maar al te fijn dat je een beroep kunt doen op de
voedselbank”, aldus Jaap Sala.

In de maand december hebben leden van de Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze in samenwerking
met lokale ondernemers ruim 1,1 miljoen DE-koffiepunten ingezameld, goed voor 2.392 pakken koffie
die zullen worden gedoneerd aan de Voedselbank
Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St.
Anthonis) en Voedselbank Noord-Limburg (Mook,
Gennep en Bergen).
De afgelopen weken is er druk geteld. “Dat tellen is
een monnikenwerk, maar het heeft ook iets ouderwets huiselijks en gezelligs; het verbroedert”, zegt
kartrekker Hans Hutten van Lionsclub Land van
Cuijk en Overmaze. ”We zijn natuurlijk ook dit jaar
weer erg blij met de opbrengst, die we alleen hebben kunnen realiseren dankzij de medewerking van
de mensen in de regio. We gaan binnenkort de actie evalueren en kijken of we die volgend jaar weer
kunnen herhalen.”

Na de overdracht werd nog nagepraat onder het
genot van een kopje koffie. Hans Hutten: “Voor ons
is een kopje koffie heel gewoon, maar het is relatief duur en als je rond moet komen van zo’n € 40
per week is het al gauw een luxe artikel dat je jezelf niet permitteert.”. Volgende week zal de koffiebrander de pakken distribueren naar de voedselbanken.

Over Lionsclub Land van Cuijk en
Overmaze

Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is lid van
de serviceorganisatie Lions Clubs International,
een wereldwijde associatie van Lionsclubs met
meer dan 1,3 miljoen leden waarin mensen vanuit vriendschap - zonder politieke, godsdienstige
of beroepsmatige binding - op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving onder het motto “We Serve”. Alle bijeengebrachte gelden en goederen komen direct bij het
goede doel terecht. Lionsclub Land van Cuijk en
Overmaze is een gemengde Lions Club, en is opgericht in 1994. De doelstelling van de club is het
ontwikkelen en ondersteunen van goede doelen in
en rond het Land van Cuijk. Voor meer informatie,
ga naar www.lions.nl/land.van.cuijk.overmaze

Landelijk 120.000 pakken koffie

Uitbreiding voorzieningen voor
hartpatiënten Maasziekenhuis

In heel Nederland zijn door Lionsclubs in totaal 60
miljoen punten opgehaald, goed voor 120.000 pakken koffie. Iedere club zamelde punten in voor de
voedselbank in de eigen regio. Eind januari konden
de clubs hun getelde koffiepunten inleveren op een
centraal punt in Stompwijk. Een grote bedrijfshal
was hiervoor speciaal ingericht. ‘Het in ontvangst
nemen van die 60 miljoen waardepunten moet natuurlijk goed en ordentelijk verlopen,” zegt Jaap
Stelling, van Lionsclub Voorburg en belast met de
logistieke operatie. “Het vertegenwoordigt toch
een bedrag van zo’n €300.000”.

Vanaf april is er een extra voorziening voor hartpatiënten uit de regio die al onder behandeling staan
van cardiologen in het Maasziekenhuis. Wanneer
zij denken dat er iets mis is, kunnen zij - zonder
tussenkomst van een huisarts - rechtstreeks contact opnemen met het Maasziekenhuis via een
speciaal inbelnummer. Hiervoor krijgen zij een zogenoemde ‘Free Call Card’.
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Indien nodig kunnen zij dan direct terecht bij de
‘Eerste Hart Hulp’, een speciaal gedeelte van de
Spoedeisende Hulp, dat momenteel wordt gerealiseerd.

tig in het verzorgingsgebied van Maasziekenhuis
Pantein. Zij zijn geselecteerd op kennis, vaardigheden en affiniteit met de gezondheidszorg.

Werkzaamheden

Eerste Hart Hulp

De cliëntenraad vergadert twaalf keer per jaar en
ook zes keer met de directie van het Maasziekenhuis. Ook is er een jaarlijks overleg met de voorzitter van de Medische Staf over de ontwikkelingen
in de medische zorg. Verder houdt de cliëntenraad
jaarlijks een patiënttevredenheidonderzoek, heeft
de cliëntenraad contact met diverse patiëntenverenigingen, neemt deel aan diverse ziekenhuiscommissies, zoals patiëntenparticipatie en is gesprekspartner voor de directie van het Maasziekenhuis
over de samenwerking van het Maasziekenhuis
met het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek.

Wanneer een hartpatiënt zich telefonisch meldt
met een klacht, bijvoorbeeld een hartritmestoornis, vindt telefonisch overleg plaats met de cardioloog. Soms kan de klacht met een aanpassing van
de medicatie verholpen worden. Wanneer de cardioloog van mening is dat directe behandeling nodig is, kan de patiënt rechtstreeks terecht op de
nieuwe Eerste Hart Hulp. Daar zijn vier bedden beschikbaar voor hartpatiënten.
Op die Eerste Hart Hulp kan meteen de behandeling starten. De patiënt hoeft daarvoor niet meer te
worden overgeplaatst naar de Hartbewaking, zoals nu nog wel het geval is. Valt de diagnose mee,
dan kan de patiënt meteen weer naar huis. De patiënt kan er ook korte tijd verblijven, of er volgt een
definitieve opname. In dat geval verhuist de patiënt
wel naar de afdeling Hartbewaking van het Maasziekenhuis.

Gespreide vertegenwoordiging

Het gebied van het Maasziekenhuis bestrijkt de
wijde regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Gelet op de regionale spreiding is de cliëntenraad op
zoek naar een kandidaat zowel uit Noord-Limburg
als uit het Land van Cuijk. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de cliëntenraad bellen met voorzitter Jacques Cuppes, M: 06 53 39 73
22.

Groei aantal hartpatiënten

Naar verwachting zal het aantal hartpatiënten de
komende vijftien jaar met dertig procent stijgen,
ook in de regio Land van Cuijk. Met de nieuwe faciliteiten is het Maasziekenhuis voldoende toegerust
op deze toename in het aantal patiënten. Zij blijven
de best mogelijke zorg ontvangen, die via het inbelnummer en de nieuwe faciliteiten van de Eerste
Hart Hulp straks nog beter toegankelijk is.

Belangstellenden die willen solliciteren naar deze
vrijwilligersfunctie kunnen tot zaterdag 28 februari
hun brief mailen naar de secretaresse, mevrouw A.
Hubers van de Cliëntenraad: a.hubers@pantein.nl
Meer informatie over de cliëntenraad van Maasziekenhuis Pantein is te vinden op de website: https://
www.maasziekenhuispantein.nl/ clientenraad

Cliëntenraad Maasziekenhuis zoekt
nieuwe leden

Door het statutaire vertrek van twee van zijn leden
is de cliëntenraad van Maasziekenhuis Pantein op
zoek naar twee nieuwe leden.
De cliëntenraad behartigt als ‘pro-actief meedenker’ de algemene belangen van de cliënt en denkt
met het ziekenhuis mee over een breed scala aan
onderwerpen, zoals de kwaliteit van zorg, patiëntenparticipatie, voeding, hygiëne en geestelijke
zorg. Onder de cliënt verstaat de raad de huidige
cliënten met hun naasten, maar ook alle potentiële cliënten in het verzorgingsgebied, hun familie en
bezoekers.

Heel actief

Voorzitter Jacques Cuppes omschrijft de cliëntenraad van het Maasziekenhuis als ‘een heel actieve
club vrijwilligers’. “Het is boeiend om mee te werken aan kwalitatief hoogwaardige en goed aansluitende patiëntenzorg. Wij merken dat wij een serieuze gesprekspartner zijn voor de directie en dat
we resultaten boeken. Dat is belangrijk, want dat
houdt onze leden enthousiast.
De leden van de cliëntenraad zijn allen woonach-
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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.

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?
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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.

te herdenken. Rare jongens, die Ieren. Maar o zo
gezellig!
En het wordt alleen maar gezelliger door de muziek
van The Foggy Dew. Deze zes Groningse folkies
trakteren op een portie Ierse feestmuziek, vrolijk en
dansbaar, afgewisseld met een enkele tragische
ballad. Traditionals, eigen nummers en bekende
liedjes van Clancys, Planxty, Pogues en Dubliners.
Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het natuurlijk
aan U om in de beste Ierse traditie uit volle borst
mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 21.00 uur > entree: 5,00 euro

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

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.

Gryphus Formule 1 Pool

Het is weer bijna voorjaar en dus gaat het Bernie
Ecclestone Circus weer rondtrekken. De bolides mogen weer van stal en piloten als Rosberg, Button,
Vettel, Alonso, Ricciardo, Bottas en Massa zullen er
alles aan gaan doen om Lewis Hamilton van de
troon te stoten. En niet te vergeten onze eigen Max.
Want het wordt weer ouderwets spannend met een
Verstappen achter het stuur. En junior is een groter
talent dan senior dus dat belooft veel goeds. Of het
iemand gaat lukken Hamilton te onttronen? We zullen het zien want ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud) weer alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm worden vertoond. En natuurlijk is er ook
nu weer een Formule 1 Pool opgezet. Als U hieraan
deel wilt nemen zult U zich voor 12 maart moeten
melden bij de bookie van dienst, André R.
(06-16716291). Voor meer informatie of opgave kunt
U zich ook melden via info@gryphus.nl.
Wij zetten ons geld op onze Max. En U?

zaterdag 14 maart > ierse avond >
ST. PATRICK’S EVE met live:
THE DOGGY FEW

in petto

➢ vrijdag 20 maart > cabaret > FUAD HASSEN
➢ zaterdag 11 april > bandwedstrijd > OP UT
TUFFELKE
➢ zaterdag 18 april > concert > BEUKFEEST

Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish pub.
Waan U in het Temple Bar District in Dublin of waar
dan ook op het groene beloofde eiland en vier het
feest der feesten. Met een pint Guinness in de ene
en een glas Murphy’s in de andere hand.
En dit allemaal om de sterfdag van de heilige Paddy

Gryphus?

Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 |
www.gryphus.nl
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*** regionale bands opgelet ! ***

zaterdag 11 april, band wedstrijd:

OP UT TUFFELKE

de winnaar verdient het

openingsoptreden op

het popfestival

'OP DE TôFFEL'

op 21 juni 2015 !

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

Treffer

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

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

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

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

Wellness & Beauty

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



v.o.f.

adverteren
doet verkopen

ZONWERING

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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)

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

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989
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GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔ SCHADEHERSTEL

WWW.AUTOKUSTERS.NL

✔ ONDERHOUD & REPARATIE
✔ COMPLETE REINIGING

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

✔ VERKOOP & INKOOP

Voor al uw bedrijfsuitingen!

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

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.

Boukje Weel

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

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

kusterscatering.nl

BROEREN

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

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

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

Expertisegebieden:
 Industriële koudetechniek
 Distributiecentra
 Farmaceutische industrie
 Supermarktmeubels
 Bakkerijen en slagerijen
 Bloemen- en bollenkoelingen
 Groente- en fruitkoeling (ULO
bewaartechnologie)
 Airconditioning
 Klimaatbeheersing en
warmtepompsystemen
Mörgan Veekens
www.vekokoudetechniek.nl
Tel. 06-53585753
info@vekokoudetechniek.nl

bouwadvies en -begeleiding

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

Café - Zaal

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek
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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

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.
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

Warme Bakker Degen

Reclame: 23 t/m 28 februari
●
●
●

Cappuccinovlaai € 10,35
Waldkornbrood € 2,25
Croissant € 0,65

Reclame: 2 t/m 7 maart
●
●



Meer dan 33.000 kleuren in lak en

●

muurverf. Voor binnen en buiten.

Stroopwafelvlaai € 10,35
Spelt donker meergranen € 1,85
4 Mueslibollen + 1 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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Restaurant - Feestzaal - Catering
Kijk voor onze menukaart en
mogelijkheden op
www.devierlinden.nl
Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637











Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.
Ook voor particulieren.
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

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

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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Dag en nacht
jouw bankzaken
beheren

Veilig en snel
via internet

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl | www.siebertcolorsathome.nl
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Een bron van
inspiratie met
gratis kleur- en
interieuradvies!

Hallo ouders,
mijn naam is Wendy Kersten, ik ben 40 jaar en moeder van 3 kinderen. Ze zijn 14,13
en 11 jaar. Ik ben al een aantal jaren gastouder met de benodigde papieren en
aangesloten bij een gastouderbureau.
Gastouder zijn is één van mijn grote hobby’s. Ik vind het erg gezellig om met kinderen
van 0-4 jaar van alles te doen. Lekker buiten ravotten, of binnen een tent bouwen,
puzzelen, kleuren, taartjes bakken, wandelen….. noem het maar op!!
Lijkt het je (jullie) wat om je kind bij een gastouder onder te brengen die landelijk
woont en veel verschillende dingen doet met de kids? Dan kun je altijd bellen. Ten alle
tijden kun je vrijblijvend kennis maken, en de sfeer proeven waar ze eventueel terecht
komen. Wij hebben genoeg ruimte, zowel binnen als buiten. Ook hebben we dieren,
een hele lieve hond, kippen, eenden en schapen (met lammetjes).
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag voor kinderen van 0-4 jaar.
Enkele voordelen van gastouders:
*Je betaalt alleen voor de uren waar je oppas voor nodig hebt.
*Uurprijs goedkoper dan een kinderdagverblijf!
*In overleg zijn er vele mogelijkheden
Wendy Kersten
Maashees
Telefoonnummer 06-20846247 Emailadres: maashees.nl@gmail.com

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
20

