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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

23 februari 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

31e jaargang no. 4             17 februari 2016

Mies Gerrits 100 jaar.
Op 23 januari 2016 is oud-inwoner van Groeningen 
Mies Gerrits 100 jaar geworden.
Honderd jaar geleden werd Mies op de Schans 1 
in Groeningen geboren, op de boerderij van haar 
ouders Wim en Johanna Gerrits. Er werden vijf kin-
deren geboren, Toon, Pieta, Mies, Annie en Netje.

De broer en de twee zussen vlogen uit en Mies 
bleef bij Netje en zwager Wim op de boerderij wo-
nen. Mies hielp waar ze kon in het snel groeiende 
gezin waar tien kinderen werden geboren. Herman,
Wim, Joke, Toon, Jan, Peter, Harrie, Wilma, Maria 
en Petra. Ook op de boerderij werkte zij volop mee.

De KVO in Vierlingsbeek is ook altijd belangrijk voor
haar geweest, Mies is jarenlang lid geweest en later 
werd zij bestuurslid. Zij heeft daar een paar goeie 
vriendinnen aan overgehouden. Ook heeft Mies een 
aantal jaren huishoudelijke taken bij pastoor 
Theunissen verzorgd.

Mies heeft 95 jaar met veel plezier op de Schans 1 
in Groeningen gewoond, goeie buurt en lekker 
dicht bij de Kapel. In februari 2011 is Mies als laat-
ste van de familie Gerrits uit het ouderlijk huis ver-
trokken, daarna is de boerderij verkocht. Vanaf 
2011 woont Mies in het verzorgingshuis in Cuijk.

Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag is er 
een groot feest gevierd met haar familie en oud-
buren.

De familie.
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Van de redactie:
●	 We hebben heel veel geluk gehad met het 

weer tijdens de carnavalsoptocht!!! 
 Ook kei kei kei moi en top dat we zonne 

lange, moie optocht zagen trekken mit wages 
ut alle windstreken en mit heeeeeeel veul 
jonge lui!!! Volgend joar wer??? Alaaaaaaf!.

●	 Met zijn "benenwagen" gaat Jos (van Boekel) 
de sportieve uitdaging aan: tijdens de 100e 
(!!!!!) 4daagse: in 4 dagen tijd 5 keer de 
afstand!! Of hij ook nog tijd heeft voor een 

 4 daagse wandelverslag???
●	 De carpoolplaats bij de A73 is klaar! 
 10 parkeervakken voor auto's en 2 rekken 

waartégen of waaráán de fiets vastgezet kan 
worden. 

●	 Via het wandelpad dat je vanuit de Willem I- 
 straat richting Molenbeek kunt nemen, over 

het bruggetje. Je loopt er háást voorbij 
zonder het op te merken...: een bijzondere, 
natuurlijke, uit boomstammen gemaakte 
bank mét voetenbankje! Eén met het bos er 
achter. Kei moi!.  

AGENDA:
2016:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
21 febr Dansgarde De Bekse Klinkertjes: NDO  
  Toernooi in de Pit te Overloon
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 febr Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis. 
  (www.bibliobeek.nl)
29 febr VOVG: Gezellig avondje schilderen
1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt VOVG: Internationale  vrouwendag: 
  Buffet bij de Bolle Buik

12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te 
  Vierlingsbeek (Klaphekken); 
  van 11.00 tot 17.00 uur
17 mrt LVCNET (glasvezel): Informatieavond in  
  Concordia van 19.30 tot 21.00 uur
18 mrt KBO: Jaarvergadering in Joffershof
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
19 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2016
19 mrt KBO: Nationale Opschoondag
20 mrt Zaal Zandpoort Groeningen: fanmiddag  
  Oberkrainerensemble Marinka; 
  aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
22 mrt VOVG: Rondleiding bij de  Plusmarkt in  
  Vierlingsbeek
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV,    
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
26 mrt Zonnebloem: Paasbrunch
29 mrt Collecte Samen Sterk
tot 2 apr voor goede doelen
3 apr Harmonie de Herleving: 
  uitwisselingsconcert met Lent; 
  Concordia.; aanvang 11.00 uur
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 - 6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
6 apr LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
7 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
7 apr VOVG: Lezing door medewerker Rooyse  
  Wissel
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de 
  Meeberg; Er Mag Gedanst Worden 
  (try-out) zaal open: 20.30 uur
13 apr LVCNET (glasvezel): Informatieavond in  
  de Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
17 apr Harmonie de Herleving: 
  uitwisselingsconcert met Maashees en  
  Holthees Locatie: Maashees; 
  gemeenschapshuis; aanvang 11.00 uur
20 apr VOVG: Rayonreis naar Amsterdam en   
  Volendam
26 apr VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
28 apr LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort  van 19.30 tot 21.00 uur
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
11 mei VOVG:  Jaarlijkse wandelavond
11 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
23 mei VOVG: Blote voetenpad
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24-27 mei JOC: PLUS Wandel4daagse 
  georganiseerd door het JOC
26 mei KBO: Busdagtocht
26 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2-4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juni LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 juni KBO: Fietsdag
14 juni VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
19 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
10 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  van harmonie en slagwerkgroep 
  De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, bij  
  de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen   
  ophaalronde oud ijzer! In augustus 
  kunt u Valentinus weer bellen.
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t/m 4 sept naar Sigmaringen
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 
  4e editie Bekse Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien! 
29 sept Groenings koor: bloemenactie
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt VOVG: Toetjesbuffet
11 okt VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
17 okt VOVG: Workshop porselein beschilderen
21 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof
27 okt KBO: Excursie
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 nov KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
3 nov VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
15 nov VOVG: Lezing door de Nederlandse 
  Hersenstichting
17 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 dec VOVG: Kerstmarkt
14 dec VOVG: Kerstviering
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Toernooi 
Dansvereniging 
De Bekse Klinkertjes 
21 februari 2016

Dansvereniging De Bekse Klinkertjes uit 
Vierlingsbeek organiseert op zondag 21 februari 
a.s. voor de 4e keer een garde- en showdans-
toernooi. Dit danstoernooi vindt plaats in het 
Gemeenschapshuis De Pit in Overloon.
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Het toernooi begint om 9.15 uur met de opening 
door de 29 leden van De Bekse Klinkertjes. 
De dag zal eindigen rond 21.00 uur met de 
prijsuitreiking.

Het belooft een gezellige dag te worden met vele 
mooie en schitterende dansuitvoeringen; kortom 
een dansspektakel van hoog niveau.
Dansvereniging De Bekse Klinkertjes neemt zelf 
deel met 8 dansen in de diverse categorieën, 
namelijk: 
- 2x in de categorie Garde Solo Junioren 
 Vrije Klasse;  
- 2x in de categorie Garde Junioren Vrije Klasse; 
- 1x in de categorie Show Modern Junioren 
 Vrije Klasse; 
- 1x in de categorie Show Karakter Junioren; 
- 1x in de categorie Garde Hoofdklasse 
 Sport Klasse; 
- 1x in de categorie Show Modern Hoofdklasse   
 Sport Klasse.

Tijdens het toernooi wordt er garde, show-modern 
en show-karakter gedanst. Iedere dans wordt door 
een vakjury beoordeeld op choreografie, presenta-
tie, houding, moeilijkheid, spreiding, verplichte 
elementen en uitvoering.

Iedereen is van harte welkom op ons toernooi in 
De Pit op 21 februari 2016. 
 
Dansen is niet alleen leuk om te doen, maar 
óók leuk om naar te kijken!

Berichten uit het veld

Het is helder vriesweer. De zon schijnt en de lucht 
is strak blauw. Ideaal weer voor een ‘2 bruggen 
rondje’ tussen Ezelshemel en veerpont. Ik moet 
nog een telling doen voor SOVON en omdat het 
in noord Nederland behoorlijk vriest en er sneeuw 
ligt verwacht ik wel wat bijzondere vogels hier. 
Zo gauw ik de deur uit ben is het meteen al raak. 
Boomkruipers klimmen langs de stam van een eik 
omhoog. Met hun kromme snavels peuteren ze in 
de schors op zoek naar insecten. Deze kleine brui-
ne vogels klimmen uitsluitend omhoog gesteund 
door hun gevorkte start. Soms zijn hun witte bui-
ken goed zichtbaar. In een dikke populier, voor de 
opening van een grote nestkast, zit een Holenduif 
te roepen; hoewhoedhoewhoedhoewhoed. Het is 
een blauwgrijze duif, iets kleiner dan de houtduif, 
zonder witte vlekken op hals en vleugels. Normaal 
begint de broedperiode pas in maart dus dit man-
netje is wel erg vroeg bezig om een vrouwtje te 
lokken. Een paar honderd meter verderop zit een 
groepje Geelgorzen in de nog jonge boompjes. 
De mannetjes hebben een felgele kop en borst en 
zijn voor de rest bruinig gestreept en gevlekt. 
De vrouwtjes zijn alleen bruinig gestreept en gevlekt 
met een klein beetje geel op de kop. 

Dit groepje Geelgorzen zijn waarschijnlijk overwin-
teraars uit Scandinavië. In de zomer zijn ze ook als 
broedvogel aanwezig. De mannetjes zingen dan 
een liedje dat lijkt op het begin van de 5de symfo-
nie van Beethoven. In het morsealfabet de V. Tie-
TieTieTjeeee.

De 
“Breiclub Bèkse Ladies“ 
is begin januari van start 
gegaan!

Elke 2 weken op de woensdagavond 
komen we met zijn tienen samen in 
de Joffershof. 

Onder het genot van een kopje koffie/thee wordt er
gezellig gekletst met op de achtergrond tikkende 
naalden. 
De eerste werkstukken zijn al klaar. Met veel 
enthousiasme wordt er naar nieuwe projecten 
gezocht. Leuk om te zien dat er onderling de 
helpende hand geboden wordt als je even niet 
verder kunt.

Corry Bosch - Clermons
corry.clermons@ziggo.nl
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Carnavalstoto
Uitslag tiende trekking 
Pries Lotnummer:  Naam: 
1e Pries:  € 55,-    1160       Spiekman
2e Pries:  € 33,- 817        Albers
3e Pries:  € 22,- 410          Jacobs
4e Pries: Vrijkaart pronkzitting    
 312          Evers
Extra Pries: waardebon van Restaurant 
de Vier Linden. 039      School

Bij de Molenbeek aangekomen zie ik een grote 
groep Vinken en Groenlingen. Vanuit de struiken 
vliegen ze af en aan in de niet-geoogste maïs, om 
te snoepen van de korrels. Vinken en Groenlingen 
(ook wel groenvinken genoemd) zijn het hele jaar 
aanwezig. In de zomer dus ook als broedvogel. In 
het voorjaar is de vinkenslag, zoals de zang van de 
vink genoemd wordt, overal te horen. Groenlingen 
zingen een kort deuntje met een nasale tsjiiirp op 
het einde. Ik volg het schouwspel van de af en aan 
vliegende vogels een tijdje en plotseling vallen me 
enkele aparte vogels op met een zwarte kop, witte 
buik, oranje keel en borst en een witte stuit tijdens 
het vliegen. Het zijn Kepen. Ze broeden in Scandi-
navië en Azië en laten zich hier s’winters af en toe 
zien. Meestal te midden van een groep vinken.

Ik steek de brug over en aan de overkant in het 
bos hoor ik op twee plaatsen geroffel.
Het zijn Grote Bonte Spechten die ieder voor zich 
een drumsolo geven om indruk te maken op de 
vrouwtjes. Alsof ze willen zeggen ”kijk eens hoe 
goed ik ben als mannetje”.
Dit roffelen doen ze tegen een dode boomtak die 
gaat trillen op de maat van hun gehamer. Het is 
een zwart-witte vogel ter grootte van een merel, 
met witte wangen een donker petje, een felrode 
onderbuik en een lange snavel. Natuurlijk laat ik ze 
rustig hun gang gaan en wandel verder over het 
modderige pad langs de bosrand richting de Slij-
bergweg. Als ik het bos verlaat zie ik boven de ge-
restaureerde Molenbeek een Aalscholver vliegen. 
Ongeveer 25 jaar geleden kwamen ze nauwelijks 
voor in deze streken. Het waren meer duikende 
vissers van de grote meren en moerasbossen in 
noord, midden en west Nederland. Tegenwoordig 
vissen deze grote zwarte vogels met grote haak-
snavel ook op de Maas en de Molenbeek en zelfs 
grote tuinvijvers zijn niet veilig voor hun honger 
naar vis. Omdat ze geen vet op hun verenkleed 
hebben zoals andere watervogels en dus bij het 
duiken kletsnat worden tot op hun huid, moeten 
ze na elke duik een tijdje drogen. Dat doen ze door 
met de vleugels gespreid op bijvoorbeeld een lan-
taarnpaal of boei te gaan zitten. Zodoende laten 
ze de wind en de zon hun werk doen.
Ik nader de oude watermolen en besluit even een 
kijkje bij het draaiende rad te nemen. Als ik bij de 

reling achter het rad kom zie ik een gelige vogel 
met lange staart wegvliegen. Hij strijkt neer op de 
andere oever en ik richt mijn verrekijker. Verdorie, 
wat is dat? Een Grote Gele Kwikstaart. Dat is 
typisch zo’n vogel die zich ophoudt aan de oevers 
van snel stromende beken, waar hij jaagt op insec-
ten. Ik had hem hier nog nooit gezien. Het is een 
ca 20 cm grote vogel met grijze kop en rug en gele 
onderkant en stuit. De vleugels zijn donker. 
De lange staart en het achterlichaam gaan con-
stant op en neer. In Nederland komt hij niet meer 
zo veel voor als broedvogel en ik vermoed dan ook
 dat dit een overwinteraar is uit Noord Europa. De 
gewone Gele Kwikstaart komt hier in de zomer wel 
regelmatig voor. Vooral langs de randen van aard-
appel en korenvelden. Deze vogel zie je echter in 
de wintermaanden weer niet.
In de volgende aflevering vervolg ik mijn wande-
ling.

Ton van den Berg

BEDANKT

Voor alle blijken van medeleven bij het 
overlijden en de begrafenis van ons pap en opa

JOEP WIJNHOVEN

Zo veel mensen in de kerk, ‘zijn’ kerkkoor wat 
gezongen heeft. Heel veel kaarten met mooie 
en lieve woorden, bloemen, telefoontjes, 
bezoekjes, e-mails, een arm om je heen. 
Een heel indrukwekkend in memoriam op de 
Volharding website.  Een bewijs hoe pap 
gewaardeerd werd en voor ons een enorme 
steun waar wij heel erg dankbaar voor zijn.
Het is voor ons helaas onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken, daarom via deze weg 
een heel hartelijk dankjewel.

Kinderen en kleinkinderen van Joep
Januari 2016       
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S tg. GroeVie is ondersteunend en verbindend 
voor de leefbaarheid in Vierlingsbeek en 
Groeningen. 
Stichtingen en organisaties kunnen een beroep 
doen op kennis en ervaring bij het organiseren 
v a n hun ‘leefbaarheids’ activiteiten en/of 
initiatieven. Ook zal de stichting zelf initiatieven 
ontplooien die bevorderlijk zijn voor de 
leefbaarheid. 

Gastadres voor NK Maasheggenvlechten 
2016 
Op 13 maart 2016 wordt tussen 11.00 uur en 
16.00 uur het Nederlands kampioenschap 
Maasheggenvlechten in Vierlingsbeek 
georganiseerd.  Vanuit Stichting GroeVie zorgen 
we voor een Bèks-Gruunings sausje op die dag. 

Dit doen we door een interactief programma 
van lokale artiesten en verenigingen in de 
Symphoniekar op 13 maart a.s. tijdens NK 
Maasheggenvlechten. Programma volgt. 

Reserveren van de Symphoniekar 

Organiseer je in 2016 een evenement of heb je 
een activiteit op het programma staan? 
Zorg ervoor dat je de Symphoniekar op tijd 
reserveert.  

Reserveren kan via het invullen en versturen 
van de gebruikersovereenkomst op 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl, pagina 
Stichting leefbaarheid Vierlingsbeek -
Groeningen. 

Nieuwe Natuurflyer van 
Vierlingsbeek/Groeningen 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 
ontwerp van een Natuurflyer met mooie groene 
natuurplekken in Vierlingsbeek en Groeningen. 
De flyer wordt op 13 Maart uitgereikt. We willen aan 
alle bezoekers van het NK Maasheggenvlechten laten 
zien dat we in een prachtig gebied wonen waar het 
goed toeven is. Ook ontvangt iedere bezoeker een 
plattegrond van het evenement. De flyer en 
plattegrond  wordt mogelijk gemaakt door Stichting 
Toerisme en Recreatie van Overloon en Vierlingsbeek.

Sparen voor het Pruuverijplein met PLUSpunten 
Tijdens het NK Maasheggenvlechten is er een Bèks-
Gruunings Pruuverijplein. Je kunt daar genieten van 
allerlei lekkere lokale gerechtjes. We hebben 
Pruuverij-kaarten voor kinderen  ter waarde van 
€ 1,50 en voor volwassen ter waarde van € 3,-. 

Eenmalige AANBIEDING bij PLUS en bespaar € 3,- 
Tegen inlevering van een volle spaarkaart met 
PLUSpunten bij PLUS Verbeeten in Vierlingsbeek en 
Overloon, geldt vanaf 28 februari  t/m 12 maart 
2016 de volgende aanbieding: 
 3 pruuverijkaarten voor volwassenen
 6 pruuverrijkaarten voor kinderen
 2 pruuverijkaarten voor volwassenen en

2 pruuverijkaarten voor kinderen

Tegen inlevering van een volle spaarkaart betaal 
je dus maar €6,- i.p.v. €9,-! (Er wordt geen geld 
uitgekeerd.) Ben er snel bij want op =op.  
Op het terrein van Maasheggenvlechten kunnen 
op 13 maart 2016 ook Pruuverijkaarten gekocht 
worden. (Inleveren van PLUS spaarkaarten is op 
het terrein niet mogelijk). 

Reminder: Beek an Tôffel  
op 27 februari 2016 om 19.00 uur 
Hobbykoks bereiden en presenteren een maaltijd 
uit eigen keuken. Met 6 tot 8 personen deel je een 
tafel en kun je genieten van een lekkere 
dorpsmaaltijd bij de kok thuis. Meld je aan via 
www.bibliobeek.nl/gef-t-dûr. 

Stichting GroeVie 
Leefbaarheid Groeningen/Vierlingsbeek
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Help jij mee aan een schoon Bèèk 
en een schoon Gruuninge èn een 
schone Maas?  

Dat zou hartstikke mooi zijn! 
Op zaterdag 19 maart a.s. neemt de gemeente 
Boxmeer samen met de Omgevingsdienst Brabant 
Noord weer deel aan de jaarlijkse Landelijke 
Opschoondag.

Er doen 2 verenigingen uit onze dorpen mee aan 
deze opschoondag en zij leveren daarmee een 
steentje bij tot een schone leefomgeving: de 
Damesgymclub en de KBO steken op 19 maart 
de handen uit hun mouwen en gaan de straat op 
om zwerfafval op te ruimen. Hun doel is om alle 
straten en pleinen binnen de Beek en Groeningen 
schoon te krijgen, een GEWELDIG INITIATIEF van 
deze verenigingen!    

2016: niet alleen een schoon Beek en 
Groeningen, maar ook een schone 
Maas!   
De Boxmeerse Opschoondag wordt dit jaar 
gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma 
“Schone Maas” van Rijkswaterstaat. Onder de titel 
‘Schone Maas’ werken provincies Noord-Brabant 
en Limburg, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, 
verschillende waterschappen, terreinbeheerders, 
natuurorganisaties, gemeenten, lokale partijen, 
bedrijven en heel veel verenigingen en vrijwilligers 
samen. Zij zetten zich in om zwerfafval in en om 
de Brabantse en Limburgse Maas op te ruimen. 
Dit doen zij door mensen bewust te maken van het 
probleem en opruimacties te organiseren. Met 
Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn afspraken 
gemaakt om deze “Schone Maas” activiteiten 
samen te laten vallen en in te passen in de 
organisatie van de Boxmeerse opschoondag.

Vele handen maken nog schoner
Wil jij, eventueel met jouw verenging, op 19 maart 
2016 ook oevers van de Maas schoonmaken? 
Of wil je bijv. je favoriete wandelgebied 
schoonmaken? 
Noteer deze datum dan in jouw agenda en geef je 
snel op. Gebruik hiervoor het 
digitale aanmeldformulier. Deze vind je op http:
//www.afvalaanbieden.nl/afvalprojecten/landelijke-
opschoondag 
Voor benodigde materialen, zoals veiligheidshesjes, 
knijpers, handschoenen en afvalzakken, wordt ge-
zorgd. 

Het eerste Vrêmde Vogel Festival 
2016 was een groot succes!
Op carnavalszondag 7 februari (na de boerenbrui-
loft) was het eerste enige echte Vrêmde Vogelfes-
tival in Vierlingsbeek bij Herberg Thijssen te 
Vierlingsbeek. Onder leiding van onze presenta-
toren; Fekke, Ron, Jens, Teun en Kris hebben we 
genoten van prachtige optredens en een geweldige 
catwalk van allerlei Vrêmde Vogels. De Wisselbo-
kaal van het Vremde Vogel Festival 2016 is ge-
wonnen door Gloria Gaynor met I will Survive. 
De prijs voor de Vrêmdste Vogels op de catwalk is 
gewonnen door: Sjaak, Henny, Titus, Monique en  
Jolanda.

Wij bedanken alle deelnemersen 
bezoekers voor dit geweldig gezellige 
festival!!! 

Groeten en tot volgend jaar,
Christa Moeskops, Marion Reefs, 
Lisette Verploegen, Maarten en Tineke Hermans .
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Jouw aanmelding dient uiterlijk 1 maart 2016 bij 
de omgevingsdienst binnen te zijn.

Planning
Op zaterdag 19 maart zal de dag om 09.00 uur 
beginnen worden met een kop koffie bij Herberg 
Thijssen. Vanuit hier kun je makkelijk de Maasheg-
gen bereiken om de oevers van de Maas op te 
schonen, ook kun je vanaf hier vertrekken naar het 
gebied wat je wilt gaan opschonen. Bij terugkomst 
bij Herberg Thijssen kun je genieten van een heer-
lijk kop soep met een broodje.

Extraatje voor verenigingen 
Verenigingen (ook buurtverenigingen!) die meedoen
met minimaal vijf leden krijgen een vergoeding van 
€20,- per vereniging. Voor verenigingen die mee-
doen met tien leden of meer is er een vergoeding 
van €40,- per vereniging. Voor de kinderen die 
meedoen, is er ook een leuk cadeautje!

Namens de organisatie van de landelijke 
Opschoondag en Project Schone Maas in de 
gemeente Boxmeer,
Dorpsraad Vierlingsbeek

Update Ellen’s Challenge!!

Beste Dorpsgenoten,
Mag ik jullie voorstellen aan het meisje waar Ellen’s
Challenge om draait.

Dit is ze dan, Huong. 

Huong is 9 jaar en ze woont in het noordwesten 
van Vietnam in de bergachtige provincie Lai Chau. 
Huong woont met haar vader , moeder en zusje in 
een huisje gemaakt van houten planken en dak-
spanen met een dak van tegels en een vloer van 
houten planken. Tot voor kort ging Huong niet 
naar school. Maar omdat ik dankzij de hulp van 
jullie allemaal voor 1 januari de 1ste 1000 euro van 
de benodigde 3000 euro bij elkaar heb verzameld 
mag ze sinds 2016 samen met haar kleine zus-
je naar school. DANK JULLIE WEL allemaal. Sinds 
januari loopt ze iedere dag 45 minuten naar school 
maar dat heeft ze er graag voor over. Zij en haar 
zusje hebben nu in ieder geval kansen gekregen 
op een mooiere toekomst.

Dus wat betreft de fondsenwerving, dat loopt 
gestaag. Ik ben nu bezig met het bij elkaar 
verzamelen van de laatste 1000 euro. Als je Huong 
en mij natuurlijk ook nog een handje wilt helpen, 
kan dat in februari nog door bij de Plus jouw 
statiegeldbonnetje in de bus van Ellen’s Challenge 
te doneren. Alvast bedankt!

En nu nog een update over mijn eigen, persoonlijk 
Challenge

Tja wat zal ik daar eens over zeggen.

Ik wilde dat ik hier kon schrijven dat ik iedere 
morgen fris en fruitig mijn sportschoenen en 
mountainbike tevoorschijn haal en dat de training 
peace of cake is en dat de kilo’s er vanaf vliegen. 
Ergens had ik wel gehoopt op dit scenario maar de 
realiteit is dat mijn Challenge net zoals de 350 km
route die ik straks in april mag gaan afleggen me 
op grote hoogtes maar ook door diepe dalen 
brengt. De ene dag denk ik geen probleem, dan 
werkt alles mee, krijg ik veel bemoedigende 
reacties van soms redelijk onbekenden, loopt de 
fondsenwerving top, en doen mijn benen op de 
pedalen wat ze moeten doen, word ik super 
gecoacht door Wouter van Dongen en heb ik het 
gevoel dat ik alles aan kan. Maar de andere dag 
denk ik waar ben ik aan begonnen, Ik haal het 
nooit, mijn lichaam zit in de verzetmodus, het weer 
laat zich van zijn slechtste kant  zien, ik wil cola en 
chocola, dat iedereen het maar …….

Gelukkig heb ik nu een foto van een klein meisje, 
een klein meisje dat het verdient om voor te 
vechten. En dat is wat ik nu die laatste 2 maanden 
nog ga doen. Verder met trainen en afzien, op weg 
naar betere kansen voor dat kleine meisje Huong 
en voor dat andere kleine meisje Ellen.   
Ik ga ervoor en ik geloof erin dat het goed komt. 

Groetjes,
Ellen Smits

Voor meer verhalen;
www.tante-ellen.nl
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De Bêkse Girls winnen 
jeugdpronkzitting

De meidengroep De Bêkse Girls, bestaande uit 
Wieke Joosten, Daphne Gooren, Tara Oudenhoven, 
Simone Derkx en Maud Jenniskens,  heeft zondag-
middag 24 januari in een bomvol zalencentrum 
Concordia de jeugdpronkzitting van carnavalsver-
eniging De Keieschieters uit Vierlingsbeek en 
Groeningen gewonnen.  

Move tot Dance (Tessa Oudenhoven en Jinthe de 
Haas)  eindigde op de tweede plaats en de L-drie-
tjes (Lynn Pijnappels, Lotte Willems en Lisanne 
Koenen)  pakten de derde plek. Naast liedjes, vaak 
in combinatie met dans,  kon het publiek in de zaal 
ook genieten van een aantal carnavaleske stukjes 
en demonstraties. Er waren optredens van de 
cheerleaders van Partisans Athletics  en de dans-
garde,  breakdancetalent ‘mysterie man’ Maikel 
Thoonen en De vlog van Floor, de jongste dochter 
van prins Tonnie I en prinses Maike. 

Het klapstuk van de zitting was ongetwijfeld, naast 
de opkomst van het ruim veertig leden tellende 
jeugdgezelschap, er kwam geen eind aan de lange 
sliert, de ontmaskering van ’mysterie guest’ Peter 
Janssen van cafetaria De Zwaan en de parodie 
‘De prins te riek’ van  familieleden van beide prin-
senparen op het sprookje Assepoester, de hilaris-
che gezamenlijke (dans)act van prins Tonnie I en 
prinses Maike samen met jeugdprinses Wiep en 
haar adjudant Emmie. Ook de winnaar van het 
liedjesfestival, de Geenu van Deenu, stond op de 
planken.  

De presentatie van de middag was in vertrouwde 
handen van Moniek Drost-Theunissen. De organi-
satie blikt terug op een geslaagde middag, maar 
hoopt volgend jaar meer jeugdacts te mogen be-
groeten. “Waarschijnlijk was dit jaar de voorberei-
dingstijd te kort voor de kinderen. Er zaten maar 
een paar weken tussen Kerstmis en de jeugd-
pronkzitting. Maar gelukkig maakte de kwaliteit 
van de optredens alles goed”, zegt Carin Jennis-
kens namens de jeugdleiding van De Keieschie-
ters. 

Vierlingsbeek/Groeningen

Seniorenprins 2016
Tijdens de goed bezochte jaarlijkse seniorencarna-
val op vrijdag voor carnaval is Jan Stoffelen 
uitgeroepen tot senioren Prins Jan 2e. Prins Tonnie 
en Jeugdprinses Wiep met hun gevolg waren te 
gast alsmede de Hofkapel die voor de gezellige 
muzikale noot zorgde.
We mogen terugzien op een heel gezellige 
middag.

Aanleg jeu de boulesbanen
Het begin is gemaakt. Bij gemeenschapshuis 
Joffershof worden jeu de boulesbanen aangelegd 
door de KBO. Het begon met slopen en intussen 
is er al veel grond verzet om alles een beetje recht 
te trekken. Vele jeu de boulers staan steeds weer 
klaar om diverse werkzaamheden te verrichten. 
Als alles meezit kan er vanaf april buiten gespeeld 
worden.

Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 2 maart om 17.00 uur bij “Keulse Pot” 
in Overloon. Kosten € 15,00. Aanmelden kan tot 
24 februari bij Jan Spee, 
Cath. de Berthoutstraat 10.

Bedevaart Smakt
De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is 
op donderdag 3 maart. De eucharistieviering be-
gint om 14.30 uur. Na de viering kan men in het 
Pelgrimshuis op eigen kosten een kopje koffie 
drinken. 
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Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 11 en 25 maart Aanvang: 13.45 uur

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, 
rummikub spelen of sjoelen in gemeenschapshuis 
Joffershof. Ook voor een kopje koffie bent u van 
harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

Vaste activiteiten
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof  Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof  Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur  
 Info 06 43201502
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

Ben jij degene die wat tijd
voor ons wil vrijmaken?

Geef je dan nu op als collectant voor 
Vierlingsbeek en/of Groeningen en 

collecteer samen met ons 
tijdens de collecteweek 

op dinsdag 29 of donderdag 31 maart.

“Samen Sterk voor goede doelen”!
Wij doen dit inmiddels alweer voor de 5de keer!

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

Samen staan wij Sterk

Maandag 29 februari gaan we gezellig een avondje 
schilderen. We werken in groepjes zodat we met 
elkaar een paar mooi schilderijtjes maken. 
Iedereen gaat na afloop met een kunstwerkje naar 
huis.

Nog 15 weken en 1 dag...
Dat is om precies te zijn over 106 dagen! 
En dan is het zover.
Reserveer 2-3-4  juni in je agenda en je bent 
verzekerd van een belevenis.
Nieuwsgierig geworden?  
Wie 
Wat 
Waar
We geven je een tipje van de sluier ….
 

En we noemen het Carrousel.
In een volgende Globaal vertellen we meer….

Op dinsdag 16 februari om 20.00 uur is er weer 
een geloofsbijeenkomst op het Parochieel 
Centrum in Sint Anthonis. Iedereen die iets meer 
zou willen leren over het geloof, of gewoonweg 
zijn of haar geloof en geloofservaringen zou wil-
len delen met anderen is van harte uitgenodigd. 
Deze keer zal het thema zijn hoe we Jezus’ aan-
wezigheid onder ons blijven ervaren. 
Als inleiding zal een fragment uit de mooie DVD-
reeks “Catholicism” van father Robert Barron 
(Nederlands ondertiteld) getoond worden. Iedere 
bijeenkomst staat op zichzelf, dus aarzel niet te 
komen. De ontmoeting wordt geleid door kape-
laan Donders en Jantje Bax, en wordt uiterlijk om 
22.00 uur afgesloten.
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2750 pakken koffie voor 
Voedselbanken Land van Cuijk en 
Noord-Limburg

In de maand december hebben leden van de 
Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze in samen-
werking met lokale ondernemers ruim 1,4 miljoen 
DE-koffiepunten ingezameld, goed voor 2.750 
pakken koffie (358 stuks méér dan vorig jaar).

Van het totale aantal zullen binnenkort 1.950 pak-
ken koffie worden gedoneerd aan de Voedselbank 
Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en 
St. Anthonis) en 800 aan de Voedselbank Noord-
Limburg (Mook, Gennep en Bergen).

Op zaterdag 23 januari 2016 werden de 
55.138.468 waardepunten die landelijk zijn 
ingezameld in Stompwijk overhandigd aan Douwe 
Egberts. Dit werd gehonoreerd door een cheque 
ter waarde van 107.500 pakken koffie te overhan-
digen aan een vertegenwoordiger van Lions Clubs 
Nederland.

Voedselbank
Ook aanwezig bij de overhandiging was Colette 
Asbroek-van Gerve, secretaris van Lionsclub Land 

van Cuijk en Overmaze. Zij wees nog eens 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 voedselban-
ken 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 Colette. 

Maasziekenhuis weer in de race 
voor Planetree Award 

Maasziekenhuis Pantein is ook dit jaar één van de 
genomineerde zorginstellingen, die op donderdag 
17 maart kans maken om de ‘Planetree Innovatie 
Award in de wacht te slepen. Het door het Maas-
ziekenhuis ingediende initiatief is een zelf ontwik-
keld instrument om de mate van ‘misselijkheid en 
neiging tot braken ná een operatie’ te meten. 
Het streven is om het aantal patiënten dat hier last 
van krijgt met vijftig procent te verminderen.

Planetree
Met de nominaties en award beloont Planetree 
Nederland jaarlijks zorginstellingen als ‘goede 
voorbeelden van mensgerichte zorg’. De award is 
een erkenning en stimulans voor (het delen van) 
goede praktijken en het waarderen van ideeën die 
een bijzondere, vernieuwende bijdrage hebben 
geleverd aan betere zorg, de helende omgeving 
en/of de gezonde organisatie. 

Misselijk/braken
Patiënten zijn vaak niet in staat om direct na een 
operatie bij het ontwaken uit de narcose mondeling 
aan te geven hoe zij zich voelen. Verpleegkundigen 
tonen in die gevallen een eenvoudig kaartje met 
vijf op smiley’s lijkende gezichtjes. Elk gezichtje 
staat voor een stadium hoe de patiënt zich voelt. 
Dit kan variëren van ‘niet misselijk’ tot en met ‘zeer 
misselijk, kokhalzen of braken’. 
Door het bepalen van de misselijkheidscore kan 
de medicatie beter op de patiënten worden afge-
stemd. Ook wordt voor de opname bij de patiënt 
in kaart gebracht of deze aanleg heeft tot het 
ontwikkelen van een gevoel van misselijkheid en 
braken. Op basis van deze informatie wordt even-
tueel voor de operatie al medicatie gegeven om dit 
te onderdrukken.

Publiek mag stemmen
Net als vorig jaar mag ook dit jaar het publiek 
stemmen wie dit jaar de Planetree Award krijgt. 
Wie alle zeven genomineerden voor de Innovatie-
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award wil bekijken en mee wil stemmen, kan naar 
de website van Planetree Nederland gaan: 
planetree.nl/nominaties2016. 
Het project van het Maasziekenhuis is te vinden 
onder het kopje ‘Genomineerden Innovatieaward’.: 
Indicator en Meetinstrument ‘Post Operatieve 
Misselijkheid en Braken’.
Er kan tot en met maandag 22 februari worden 
gestemd.

Raaymepper
badmintontoernooi 2016

Op zondag 24 januari jl. werd voor de tweede 
maal op rij het Raaymeppers badmintontoernooi 
gehouden. Het was net als vorig jaar een enorm 
succes. Daarmee lijkt de traditie van een succesvol
regionaal en zelfs een internationaal badminton-
toernooi een feit. Maar liefst 34 teams hadden zich 
dit jaar ingeschreven. Teams uit Overloon, Oploo, 
Boxmeer, Cuijk, Grave, Uden en uit Duitsland had-
den zich klaargestoomd voor een sportief toernooi.
Elk team was van tevoren ingedeeld naar speel-
niveau, zowel de recreanten als de ervaren spelers.
De banen waren permanent bezet en er zijn veel 
spannende wedstrijden gespeeld. Rond het mid-
dag uur had de organisatie gezorgd voor een kop 
tomatensoep in de kantine zodat men even op 
adem kon komen. Na de lunch werd er fanatiek 
verder gespeeld en rond 16.00 uur werd het toer-
nooi afgesloten met de prijsuitreiking. De wederom 
ludieke  prijzen werden ter beschikking gesteld door
onze prijssponsoren. De winnaars zijn naar huis ge-
gaan met een gratis week sporten bij All4Fit, een 
Verdaasdonk-smoothypakket, een uur scooterrit 
via Outdoor Overloon, tegoedbonnen van Smul-
wereld en een gratis een racket bespanning van 
MR badminton, en dat alles voor twee personen.

Een woord van dank gaat ook uit naar onze 
andere sponsoren die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt. Uiteraard willen wij ook de deelnemers 
bedanken die hebben meegedaan, want zonder 
deelnemers ontstaat er geen sportief toernooi. 
En tot slot bedanken wij de organisatie van dit 
toernooi die hier vele uren voorbereiding in hebben 
gestoken. Iedereen die een impressie wil krijgen 
van dit toernooi, kan de foto’s bekijken op: www.
fotoalbertoverloon.nl of www.raaymeppers.nl.
Denk je, dit wil ik ook! Kom dan langs op onze 
vaste speelavond. Die is woensdag van 20.00 uur 
tot uiterlijk 22.30 uur. Je bent van harte 
welkom! Wil je eerst meer weten, kijk dan op 
www.raaymeppers .nl of mail dan naar 
info@raaymeppers.nl. 

Van Raadskaravaan naar 
Raadscarrousel
Boxmeerse raadsleden op bezoek bij de wijk- 
en dorpsraden

De gemeenteraad van Boxmeer zal niet langer 
in zijn geheel als gemeenteraad op bezoek 
gaan bij de wijk- en dorpsraden, maar voortaan 
zullen álle leden van de raad in een raadspe-
riode afzonderlijk zoveel mogelijk álle wijk en 
dorpsraden bezoeken. Dat is een uitdaging en 
mede afhankelijk van de agenda’s zal daar nog 
in deze raadsperiode, naar rato, invulling aan 
worden gegeven.

In 2008 is de gemeenteraad van Boxmeer gestart 
met de raadskaravaan waarbij de raad als geheel 
bij toerbeurt een wijk- of dorpsraad bezoekt. 
Binnenkort staat een laatste bezoek aan in dit ge-
val de Dorpsraad Groeningen op het programma.

In de afgelopen periode is in het presidium meer-
maals gesproken over de toekomst van de raads-
karavaan. Ter voorbereiding van bovengenoemde 
bijeenkomst is met een vertegenwoordiging van 
de wijkraden Boxmeer gesproken over hoe men 
tegenover deze werkbezoeken van de gemeente-
raad staat. Gebleken is dat er behoefte bestaat aan
een frequenter en beter contact met raadsleden. 
Bovendien was niet altijd duidelijk wat de status 
van de bijeenkomst nou eigenlijk was of moest 
zijn. Vanuit de wijk- en dorpsraden was ook al eer-
der het signaal ontvangen dat men liever ziet dat 
wat vaker een raadslid zou aanschuiven bij of be-
langstelling zou tonen voor de vergaderingen, niet 
alleen voor die van het dorp waarin men woont.

Tijdens de laatstgehouden vergadering van het 
presidium is dit aan de orde geweest samen met 
de bespreking van het onlangs verschenen rap-
port Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 “Daad-
kracht” waarin o.a. de wens naar voren komt om 
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minder op het gemeentehuis te vergaderen en meer 
naar de burgers toe te gaan. Dat is ook in lijn met 
de wens die daaromtrent bij de leden van de ge-
meenteraad van Boxmeer leeft.
Mede naar aanleiding daarvan is door het presi-
dium besloten de raadskaravaan oude stijl onder 
een andere formule voort te zetten onder de naam 
raadscarrousel.
In de nieuwe opzet bezoeken (een aantal) raads-
leden dus afzonderlijk en bij toerbeurt de verga-
deringen van verschillende wijk- en dorpsraden 
op locatie. Het streven is dat álle raadsleden in 
een raadsperiode (van vier jaar) van álle wijk- en 
dorpsraden een vergadering hebben bijgewoond. 

Vraag van de maand 

Het Sociaal Raadsliedenbureau (beter bekend als 
het Advies- en Informatiepunt) in Boxmeer is een 
voorpost voor de vele instellingen die in Boxmeer 
en omgeving werkzaam zijn op het gebied van 
uitkeringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die 
informatie of advies wil en niet weet waar hij hier-
voor naartoe kan, kan bij ons aankloppen. In deze 
rubriek wordt elke maand een vraag gepubliceerd 
die aan het Advies- en Informatiepunt is gesteld. 
De informatie is algemeen. 
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vraag: 
Ik heb een probleem bij het afsluiten van een 
verzekering. Kunt u helpen?

Antwoord: 
Een opzegging door de ene verzekeraar vanwege 
ongunstige schadegevallen, kan voor een andere 
verzekeraar reden zijn de aanvraag voor een ver-
zekering niet te accepteren. Verzekeringsmaat-
schappijen houden schadeclaims bij in een onder-
ling meldingssysteem. Weigeren diverse verzeke-
ringsmaatrschappijen tot acceptatie over te gaan, 
dan kan men terecht bij Rialto Verzekeringen NV.

Wanneer men problemen ondervindt bij het afsluiten 
van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverze-
kering vanwege gezondheidsproblemen die de 
kandidaat-verzekerde heeft of in het verleden 
heeft gehad, kan men voor informatie en advies 
terecht bij Wijzer met Welder (niet gratis). Ex-ge-
detineerden die moeite hebben met het afsluiten 
van een verzekering kunnen voor een verzeke-
ringspakket, met o.m. een inboedel- en aanspra-
kelijkheidsverzekering, terecht bij BONJO (belan-
genoverleg Niet-Justitiegebonden Organisaties).

Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag 
t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in 
Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer. 
Of bel voor een afspraak (tel. 0485-576763). 

zaterdag 27 februari > concert > 
BEUKFEEST: DISTILLATOR + 
KAASSCHAAF + PANOPTIKON

Panoptikon zal editie 24 van het Beukfeest openen. 
Dit Nijmeegse kwartet speelt een pot overheerlijke 
death metal, met zware riffs en diepe grunts begeleid 
door beukende drums. Precies volgens het boekje 
zoals de liefhebber het wil horen.  Begin 2016 is de 
langspeler Sunken City uitgebracht en Panoptikon 
zal dit vanavond met jullie delen. Dit moet natuurlijk 
beloont worden met een groot aantal hoofden dat op 
en neer zwiept tijdens het death metalgeweld. 
Elizium is een heavy metalband opgericht in 1991 
en afkomstig uit Zoetermeer. Het kwintet heeft 
inmiddels al meerdere succesvolle releases op zijn 
naam staan en afgelopen december kwam de 
derde langspeler Elysium uit die ze graag willen pro-
moten. Hun muziek wordt gekenmerkt door krach-
tige vocalen, stevige gitaren en melodieuze elemen-
ten. De band beschrijft zijn muziek als dark rock.
Headliner van de avond is de thrash metal formatie 
Distillator. Beïnvloed door bands als Slayer, 
Kreator en Destruction, nemen deze drie heren 
je mee terug in de 80’s thrash scene. Gekleed in 
spandex en kogelriemen is dit een must om live te 
zien. Distillator heeft al vele shows in binnen- en bui-
tenland gespeeld, maar een mijlpaal was toch wel 
de supportshow voor Anthrax in 2015. Tevens kwam 
begin vorig jaar het debuut album Revolutionary 
Cells uit en is volgens velen één van de beste thrash 
albums van Nederlandse bodem.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 uur > 
reserveren: www.gryphus.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

zaterdag 5 maart > film > THE HOBBIT 
TRILOGIE
De liefhebber lust er wel pap van: The Hobbit-films.
Vandaag de ultieme kans de drie films An Unexpec-
ted Journey, The Desolation Of Smaug en The Bat-
tle Of The Five Armies in één ruk te zien. Met tussen-
door een lekkere warme maaltijd en andere lekkernij-
en waarbij de smaakpapillen een vreugdedansje 
zullen maken. Wij gaan er eens goed voor zitten. En 
U? 
zaal open: 14.30 uur > aanvang: 15.00 uur > 
entree: 6,00 euro | <20 jaar: 4,00 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met stichting 
Op De Tôffel op zaterdag 16 april de bandwed-
strijd 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 podium als 
‘beste’ uit de bus komt verdient het openingsoptre-
den van popfestival Op De Tôffel 20156 dat gehou-
den wordt op zondag 19 juni op het Vrijthof in Vier-
lingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel te 
nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen vóór 1 maart een 
demo met biografie sturen naar: Gryphus, onder ver-
melding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 5820 AA 
Vierlingsbeek. Meer weten over Op Ut Tuffelke? Surf 
naar www.gryphus.nl of 
www.opdetoffel.nl of stuur een mailtje naar 
info@gryphus.nl.

in petto
➣		zaterdag 12 maart > ierse avond > 
 ST. PATRICK’S EVE met live: THE OL’ FOXES
➣		vrijdag 18 maart > cabaret > OMAR AHADDAF > 

GRENZELOOS

➣		vrijdag 25 maart > open podium > TALENTEN-
TUIN

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

I.v.m. het dempen van de vijver.
Te koop:  * Luchtpomp met bijbehorende                                   
                  accessoires
                 * Vijverpomp ( 1 jaar oud)
                 *  UV filterpomp
                 * Diverse vijvervissen                                                            
                  (siervissen/koi karper)
                 * Vijverplanten
Nelly Adam
Tel: 0478-636221 of 06-41209403

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821



15

          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 

Judith Rouwens 
Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

 

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.



16

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 22 t/m 27 februari
	 ●  Rijst + slagroom €10,35
	 ●  Waldkornbrood €2,30
	 ●  Croissant €0,65
Reclame: 29 februari t/m 5 maart
	 ●  Cappuccinovlaai €10,35
	 ●  Spelt donker meergranen €1,85	

	 ●  5 Assorti harde broodjes €1,80

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Bandenhandel Groeningen 

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

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

Gradje 
Tweewielers-reparatie 

Voor al uw fietsreparaties 
Onderdelen op voorraad 

De Bunder 7   
5821GC Vierlingsbeek        

06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl 

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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












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

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5  Vierlingsbeek 0478-632232

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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 642368
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NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Actie geldt van 15 t/m 27 februari 2015

OP VLOEREN & GORDIJNEN

20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze 

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen 

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke 

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien 

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van  

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar


