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31e jaargang no. 5                 2 maart 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

8 maart 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

MOLOTOV MAN
Een korte film van 
JORIS WEERTS

Tijdens de talkshow ‘Uut ut köpke van Jeu’ was 
Joris Weerts te gast om te vertellen over zijn afstu-
deerfilm. Deze avond heeft Joris vele enthousiaste 
reacties mogen ontvangen. Bekend werd gemaakt 
dat Joris in zijn geboortedorp Vierlingsbeek, samen
met een groep van jonge filmmakers, aan de slag 
gaat met de film Molotov Man. 

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest in 
zowel de regionale als de landelijke media voor de 
film Molotov Man. Deze korte film wordt een fictief
verhaal gebaseerd op de gebeurtenissen rond 
Gijsbert Ruiter in het Limburgse Haelen in 2012. 

De film vertelt het verhaal van een man die door 
voortdurend in mentale angst te leven en niet 
gehoord te worden langzaam tot een gigantische 
emotionele uitbarsting komt. Als de film af is wordt 
deze ingezonden naar verschillende filmfestivals. 

Nu de crew compleet is, professionele acteurs 
gecast zijn voor de rollen en de locaties kloppen 
bij het script, storten de makers zich op het binnen-
halen van financiële steun doormiddel van een 
crowdfundingcampagne. In de eerste dagen is 
bijna 20% van het startbedrag binnen gehaald. 

‘We zijn overweldigd 
door de aandacht voor 
ons project en de vele 
reacties die we hebben 
ontvangen. Dit laat zien 
dat er veel interesse is 
in dit verhaal’. 

Maar het blijft spannend 
of ze het uiteindelijke 
bedrag van 10.000 euro 
gaan halen binnen de 
tijd. Voor het project is 
Joris nog op zoek naar 
sponsoren. Alles is 
welkom! “Om dit project 
te kunnen realiseren 
hebben wij uw hulp hard 
nodig. Voornamelijk 
voor de financiering van 
cameraspullen, decor, 
kostuums, etc. Met elk 
bedrag, groot of klein, 
komen wij steeds een 
stap verder. Wij danken 
u hartelijk en geven er 
ter gebaar een reward 
voor terug.’ 

Wil je als bedrijf of particulier helpen deze film 
mogelijk te maken? 
Op de site http://cinecrowd.com/nl/molotov-man-9 
kun je meer lezen en jouw bijdrage leveren. 
https://www.facebook.com/molotovman/
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Van de redactie:
●	 Vierlingsbeek en Groeningen maken zich op 

voor de Nederlandse Kampioenschappen 
Maasheggenvlechten. Op het terrein zullen 
allerlei activiteiten plaatsvinden voor jong en 
oud. Nu er ook nog een echte 

 beschermheilige is gevonden, kan dit festijn 
niet meer stuk!!

●	 we krijgen leuke reacties op de 
 wandeltochten van onze vogelvriend 
 Ton van den Berg. Wandelaars gaan nu met 

andere ogen en oren de mooie natuur in 
onze omgeving tot zich nemen.              

●	 Vierlingsbeek zal op korte termijn ook schit-
teren op het witte doek: binnenkort begint 

 Joris Weerts met het opnemen van zijn korte 
film "Molotov Man". Dit afstudeerproject 
wordt opgenomen in zijn geboortedorp.!!

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 daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof:Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
3 mrt KBO: Bedevaart Smakt
5 mrt Gryphus: film: THE HOBBIT TRILOGIE;  
  zaal open: 14.30 uur; 
  aanvang: 15.00 uur
7 - 13 mrt MVC’64: (jeugd)leden collecteren  
  voor Jantje Beton
8 mrt VOVG: Internationale vrouwendag: 
  Buffet bij de Bolle Buik
12 mrt Gryphus: Ierse avond: ST. PATRICK’S  
  EVE met live: THE  OL’ FOXES
  aanvang: 21.00 uur
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te Vierlingsbeek 
  (Klaphekken); van 11.00 uur tot 17.00 uur
17 mrt LVCNET (glasvezel): Informatieavond in  
  Concordia van 19.30 uur tot 21.00 uur
18 mrt KBO: Jaarvergadering in  Joffershof
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf;    
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur; 
  aanvang: 21.00 uur
19 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2016

19 mrt KBO: Nationale Opschoondag, 
  damesgymclub
20 mrt Zaal Zandpoort Groeningen: fanmiddag  
  oberkrainerensemble Marinka; 
  aanvang 14 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
2 apr Gryphus: poker: POKERFACEd; 
  inschrijven: 20.30 uur; 
  aanvang: 21.00 uur
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 uur 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; aanvang: 21.00 uur
13 apr LVCNET (glasvezel): Informatieavond in  
  de Zandpoort van 19.30 uur tot 21.00 uur
15 apr Zandpoort Groeningen: Reünie café 
  De Zandpoort
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke; 
  zaal open: 20.00 uur; aanvang: 20.30 uur
17 apr Harmonie de Herleving: 
  uitwisselingsconcert met Maashees en  
  Holthees Locatie: Maashees; 
  gemeenschapshuis; aanvang 11.00 uur
17 apr Koningskerkje: optreden band Tex Mex  
  Banditos; voorprogramma Splash! 
  Uit Vierlingsbeek
20 apr VOVG: Rayonreis naar  Amsterdam en  
  Volendam
25 apr Gryphus: open podium: TALENTENTUIN; 
  zaal open: 20.30 uur; aanvang: 21.00 uur
26 apr VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
28 apr LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
  Zandpoort van 19.30 uur 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
4 mei Gryphus: hard rock café: MAIDEN NIGHT
   2016; zaal open: 20.30 uur
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11 mei VOVG:  Jaarlijkse wandelavond
11 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
  Joffershof van 19.30 uur tot 21.00 uur
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
23 mei VOVG: Blote voetenpad
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 uur 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 uur 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 uur 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
5 nov Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
  (www.bibliobeek.nl)
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
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
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

Keieschieters en 
keieschieterinnekes,

Wat hebben wij een geweldig mooie 
carnaval(speriode) gehad! 
Ons uitkomen, de spannende quiz met als winnaar 
jeugdprinses Wiep een week later, de Gruuningse 
aovend met het uitkomen van Boerenbruidspaar
Dennis en Petra, de liedjesaovend met veel (nieuw!) 
talent, onze receptie en de dag erna de jeugd-
pronkzitting, een week later de pronkzittingen, 
allemaal even mooi en het was met volle teugen 
genieten!
En dan alle andere activiteiten, als het BCL-treffen 
in Margrate, de receptie van Prins Peter d’n 3de 
van de Plekkers, het prinsen-treffen in Roermond 
en het Moelwerme met alle andere prinsen van de 
gemeente Boxmeer: allemaal kei mooi!
Toen al deze geweldige activiteiten en voorbals al 
geweest waren, moest de carnaval nog beginnen!
Vanaf de aftrap op donderdagavond bij Volharding 
tot de afsluiting op dinsdagavond bij De Wildeman, 
het was allemaal even mooi!
Bijzonder was dit jaar de optocht: alle verenigingen
in de wijde omtrek hadden hun optochten afgelast. 
Door weloverwogen alle feiten langs elkaar te leg-
gen werd besloten dat de optocht hier door te 
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laten gaan. De leden van de carnavalsvereniging 
hebben hier geweldig werk geleverd!
Wat de gevolgen waren, had niemand verwacht: 
uit de verste uithoeken kwamen groepen met 
carnavalswagens naar Vierlingsbeek om hún 
bouwsels aan het publiek langs de kant voorbij te 
laten gaan. 
Waar enorm harde windstoten en hevige regen 
verspeld werden, viel een buitje waarna de zon 
doorbrak en onder een blauwe hemel met 
prachtige regenboog de optocht kon vertrekken! 
Hoewel de Carnavals Vereniging klein is, wordt er 
enorm veel werk verzet. Aan de voorkant is dit niet 
zichtbaar en hun imago hebben ze niet mee, maar 
het is echt bewonderenswaardig hoe goed alles 
geregeld is door hen! Bedankt hiervoor!

Ook Jeugdprinses Wiep en haar Adjudante 
Emmie: enorm bedankt! We hebben veel plezier 
met elkaar gehad. Hoe vaak hebben we onze 
Dromendans opgevoerd? Váák! Deze carnaval met 
jullie was super vet super super vet! Met veel, héél 
veel gekke bekken! 
En natuurlijk willen we ook onze Dansmariekes, 
Hofdames en Raadsleden kei bedanken! Jullie zijn 
ons steeds gevolgd en samen hebben we er kei 
mooie feestjes van gemaakt: geweldig!
Zonder goed ‘thuisfront’, voor de opvang van onze 
kinderen en het voorbereiden van het ‘eten bij de 
prins’, zou het voor ons geen onbezorgd genieten 
zijn: kei bedankt familie!
Ook het kinderboerenbruidspaar Tygo en Zoë, het 
boerenbruidspaar Dennis en Petra, seniorenprins 
Jan, Kèèsteneprins Vins en zijn adjudat Tonnie: 
bedankt voor jullie bijdrage deze carnaval.
Maar een feestje vieren zonder ‘minse in de zaal’ 
kan niet: iedereen die waar dan ook carnaval heeft 
gevierd in Groeningen of Vierlingsbeek: het was 
genieten van de eerste tot de laatste minuut! 

Alaaf!

Prins Tonnie d’n twedde
Adjudant Vincent
Prinses Maike en 
(wisselfunktie) Vorst Esther

Bedankt Peter en Wilma.

De jeugdleiding heeft Peter en Wilma van de 
Zwaan, onlangs in het zonnetje gezet. Dit naar 
aanleiding van hun jarenlange, sponsoring van een 
eetbon, als prijs voor het jeugd prinsenbal. 
Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor en boden ze 
hiervoor een mooie bos bloemen aan. Wij wensen 
jullie veel gezondheid  en geniet samen van jullie 
welverdiende  (AOW) rust. 
Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.

Jeugdleiding Carnavals vereniging
De Keieschieters Vierlingsbeek Groeningen.

Berichten uit het veld

Opgetogen vervolg ik mijn weg richting Maashees 
en neem de eerste afslag links richting de Maas. 
Meteen in de bosjes rechts hoor ik een luide lach 
van kluu-kluu-kluu klanken. Zowaar een Groene 
Specht. De naam zegt het al, hij is overwegend 
groen met een rode kruin en een zwarte vlek rond 
het oog. Deze miereneter onder de spechten zie je 
vaak op de grond. Helaas kan ik hem nu niet vinden. 
Ik loop door en na weer linksaf geslagen te zijn zie 
ik in het weiland een grote slanke witte vogel op 
hoge poten staan. Het is een Grote Zilverreiger
en hij staat roerloos te wachten op een onvoor-
zichtige woelmuis of  mol. De prooi wordt genade-
loos doorboort met de lange gele dolksnavel. Van 
oorsprong is de Grote Zilverreiger een broedvogel 
van de mediterrane landen en de landen rond de 
Zwarte Zee. Sinds het einde van de vorige eeuw 
broedt hij ook in Nederland en steeds vaker zie je 
ze s’winters ook hier. Ik volg rechts het fietspad 
richting Maas. Langs de oever staat een hele rij 
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Elzebomen, wel bekend van de elzenpropjes die we
vroeger gebruikten om mee te schieten. Bij Elze-
bomen blijf ik altijd even stil staan, want het is me 
bekend dat Sijsjes dol zijn op de zaadjes van de 
Els. Buitelend en vaak ondersteboven hangend 
proberen ze de zaadjes uit de propjes te peuteren. 
Nauwkeurig speur ik de rij bomen af en jawel er is 
een groep kleine geelgroene vogeltjes met donke-
re vleugels met geelwitte vleugelstreep en zwarte 
maskertjes (mannetjes) aanwezig. Als er een boot 
langs komt vliegt de hele groep op en land in een 
Els verderop. Vermoedelijk zijn dit trekvogels uit 
de naaldbossen van Noord Europa. Het is mooi om 
deze ijverige vogeltjes een tijdje te bewonderen. 

Even verderop wacht de volgende verassing. 
Een groepje Putters of Distelvinken zoals ze wel 
genoemd worden. Ze hebben dezelfde voorkeur 
voor de elzenzaadjes als de Sijsjes. Met hun felle 
kleurenhebben Putters een beetje een tropisch uit-
straling. Een wit-zwart-rood kopje, een roodbruine 
borst, bruine rug, zwarte vleugelpunten met gele 
streep, een bruinwitte buik en een zwart-witte 
staart. De naam Distelvink danken ze aan hun voor-
liefde voor distelzaden als die beschikbaar zijn. In 
het verleden werden Putters gehouden als tamme 
vogels in een kooi omdat ze makkelijk kunstjes kon-
den leren zoals het putten van water met een piep-
klein emmertje. Hieraan danken ze ook hun Neder-
landse naam. 

Bijna automatische dwaalt mijn blik af naar de 
maasoever. Bij de monding van de beek in de 
Maas is altijd wel wat te zien. Misschien een dui-
kend Fuut, Aalscholver of Dodaars? Vandaag ech-
ter niet. Of toch? Ik hoor een felle hoge pieptoon 
en kijk naar rechts. Achter elkaar vliegen twee IJs-
vogels langs de oever van de Maas. Met hun snel-

le vleugelslagen vliegen ze laag over het water 
terwijl hun helderblauwe rug oplicht in de zon. Met 
de lange spitse snavel en snelle vlucht lijken het 
net 2 straaljagers. Als ze in een bocht de beek op-
draaien zie ik hun oranjerode buik. Het zijn uitste-
kende vissers die vanaf een uitkijkpunt het water 
induiken om kleine vissen te vangen. Ik vind het 
prachtige vogels die al een aantal jaren broeden 
langs de Molenbeek. In de winter komen ze zelfs 
wel eens vissen in tuinvijvers. 

Mijn dag kan niet meer stuk en tevreden steek ik 
de brug bij de veerpont over en wandel richting 
Vierlingsbeek. De weilanden in de verte aan de 
rechterkant zitten vol met Brandganzen. Het zijn 
er inmiddels meer dan 1000. Mijn oog valt op een 
groepje kleine eenden: Smienten. De mannetjes 
zijn goed herkenbaar aan hun kastanjebruine kop 
met een gele streep op het voorhoofd en grijsblau-
we vleugels met een wit veld. Het vrouwtje heeft 
een minder opvallend rossigbruin verenkleed. 
Ze maken een heel herkenbaar fluitend geluid. 
Smienten zijn ook echte trekvogels die broeden in 
het Arctisch gebied vanaf IJsland via Noorwegen 
en Finland tot in Noord Rusland. In de winter-
maanden verblijven ze hier langs de grote wateren 
en eten dan vooral gras. Tijdens het broeden en 
als ze jongen hebben eten ze ook muggen.
In de weilanden binnen de kom wandelen enkele 
kleinere en grotere zwarte vogels. Het zijn Kauw-
tjes en Roeken. Vaak zie je deze vogels samen op 
akkers of in weilanden. Kauwtjes zijn wel bekend 
denk ik, omdat elke dak in Vierlingsbeek wel bezet 
wordt door een paartje kauwtjes. Ze zijn erg slim 
en brutaal. Roeken zijn minder bekend. Het zijn 
grote zwarte vogels met een grijs-witte snavelbasis. 
Ze broeden in kolonies. Vooral Boxmeer was voor-
heen bekend om zijn Roekenkolonies bij het oude 
Maasziekenhuis en langs de Hogeweg. De laatste 
jaren gaat het bergafwaarts met de Roek. In de 
wintermaanden zie je nog maar enkele vogels in 
de weilanden rondom Vierlingsbeek.
Inmiddels ben ik weer thuis aangekomen en heel 
erg tevreden. Tijdens de wandeling van 2 uur in en 
rondom Vierlingsbeek heb ik toch behoorlijk wat 
bijzondere vogels gezien. Overigens vind ik dat 
alle vogels van Huismus tot Ekster, elk met hun 
eigen kenmerken en gedrag de moeite waard zijn 
om naar te kijken.

Ton van den Berg
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De mooiste fietsroute rond Beek 
is de fietsroute 
“Verboden Gebied”.

Deze 27 km lange fietstocht begint op het Vrijthof 
bij Herberg Thijssen, richting  Overloon door de 
Spoorstraat. Hij gaat verder via, Holthees, Smakt, 
Maashees, de Staay, de bergjes, de maasheggen, 
Vortum-Mullem, Groeningen en via de Langstraat 
weer terug naar het startpunt.
Hij voert langs de vele plaatsen die in het boek 
“Verboden Gebied” beschreven zijn. 
Maar niet alleen daarlangs ook langs de vele 
mooie plaatsen, gebouwen  en uitzichten die de 
omgeving van Vierlingsbeek kent. 
Over hoofdzakelijk stille autoluwe wegen. 
De volledige uitvoerige beschrijving en een kaart-
je is te vinden en uit te printen op de site Vierlings-
beek-Groeningen, onder recreatie. 
Ook staat daar een video impressie van de route 
gemaakt door Jeu Bussers en al enkele malen uit-
gezonden door de BLOStv. 
De gehele route is, linksom, bewegwijzerd met de 
bovenstaande stickers. 
Ook is de beschrijving van de route en het route-
kaartje te lenen bij Herberg Thijssen, het informa-
tiepunt voor Vierlingsbeek, de vroegere VVV. 

Namens Stichting De Oude Schoenendoos,  
Jan Hendriks.

Harmonie
de
Herleving

Harmonie-nieuws: 
Jaarvergadering en huldiging van 
Nicole Koenen-Aarts en 
Elly Collaris in verband met hun  
25-jarig respectievelijk 40-jarig 
jubileum.  

Op dinsdag 16 februari kwamen de leden van de 
harmonie en slagwerkgroep in zalencentrum
Concordia bijeen om de jaarvergadering te houden. 
De agendapunten werden vrij vlot doorgelopen. 
Het jaarprogramma van 2015-2016 geeft een in-
drukwekkende lijst van de vele optredens waar 
harmonie, slagwerkgroep en de verschillende 
jeugdgroepen acte de présence hebben gegeven. 
Een teken dat de vereniging een belangrijke rol 

vervult in Vierlingsbeek en Groeningen. Er werden 
in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 19 optre-
dens, concerten en serenades verzorgd.

Bij het onderdeel financiën werd vastgesteld dat 
de opbrengst van het ophalen van oud papier 
gelukkig niet verder is teruggelopen, de opbrengst 
van de vlaaienactie zelfs is toegenomen maar daar 
tegenover staat dat de Voice van ’t Vrijthof wat 
minder in het laatje heeft gebracht. In 2016 zal 
daarom met een nieuwe formule worden gepro-
beerd meer publiek te trekken. Op 3 april 2016 zal 
de nieuwe kast voor het gerestaureerde vaandel 
worden gepresenteerd. Bij het agendapunt Be-
stuursverkiezing werd aangegeven dat Gijs Evers 
wegens drukke werkzaamheden op zijn bedrijf met 
het bestuurswerk gaat stoppen. Frank Willems, 
penningmeester van de vereniging, is aftredend 
maar herkiesbaar en deze werd met alle stemmen 
voor opnieuw in het bestuur gekozen. 

Verderop in de vergadering stond de waarnemend 
voorzitter stil bij diegenen die de vereniging een 
warm hart toedragen en waardoor de vereniging 
kan draaien zoals ze nu draait. Hierbij kan worden 
gedacht aan: de Vrienden van de Herleving en de 
Sponsoren, Wies Willems voor haar inzet bij het 
onderhoud van de uniformen, Toon Bus en Leo 
Collaris voor hun hand- en spandiensten, Marjan 
Jacobs voor haar inzet bij de blokfluitopleiding en 
last but not least de leiding van het Jeugdafdeling 
in de personen van Bernadette Wijnhoven en Ellen 
Jeuken die ervoor zorgen dat de jeugd haar weg 
binnen de vereniging weet te vinden. 

Het jaarprogramma voor 2016 werd vastgesteld.  
Op 3 april wordt samen met de muziekvereniging 
van Lent een koffieconcert verzorgd. Verder staan 
volgende evenementen op het programma. 17 april 
concert met Maashees en Holthees in Maashees,  
27  april Koningsdag; 4 mei Dodenherdenking; op 
10 juli zomerconcert bij de watermolen;  6 novem-
ber St. Maarten; 13 november intocht St. Nicolaas;  
17 december kerstconcert met Vondel 
(onder voorbehoud)

Bij het einde van de vergadering aangekomen werd 
overgegaan tot de huldiging van Nicole 
Koenen-Aarts en Elly Collaris die 25 respectievelijk 
40 jaar lid zijn van de Herleving. 
Jan Stoffelen liet via een groot aantal foto’s van de 
beide jubilarissen zien waarin beiden  op muzikaal 
en organisatorisch gebied hun beste beentje 
voorzetten voor de harmonie. 
Bij Nicole zit de liefde voor muziek echt in het 
bloed. Ze begon op zeer jeugdige leeftijd met 
blokfluitles. Na twee jaar stapte ze over op de 
dwarsfluit en ze kreeg jarenlang les van Marloes 
Berden, met wie ze zowel op  persoonlijk als op 
muzikaal gebied een klik had. Ze kreeg het 
instrument van de harmonie, en de dwarsfluit is 
altijd haar lievelingsinstrument geweest en 
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gebleven. Met veel plezier ging ze ook mee met de 
jeugdweekendjes met de BMV, onder leiding van 
dirigent Jos Rijken. 
Nicole is, met uitzondering van een paar jaren 
afwezigheid na de geboorte van Janneke, Tom en 
Lisanne en drukke werkzaamheden, al 25 jaar lid 
van de harmonie. Ze is fanatiek. Dat uit zich 
bijvoorbeeld in het feit dat ze het afgelopen jaar op 
dinsdagavond eerst de jeugd van DES trainde, om 
vervolgens meteen door te gaan naar de repetitie 
van de harmonie. Als ze zich daarvoor afmeldt, 
dan is er ook daadwerkelijk wat aan de hand. 
Daar kunnen veel leden een voorbeeld aan nemen. 
Nicole houdt van muziek maken op haar instrument.
Dat doet ze niet alleen bij de harmonie, maar ook 
thuis of op het werk. Tientallen gehandicapten en 
oudere mensen hebben, bijvoorbeeld tijdens 
sinterklaas- of kerstbijeenkomsten, van haar 
muzikale talent mogen genieten. Ze heeft een hart 
voor muziek, maar ook voor die mensen.  
Naast het maken van muziek is ze ook een 
aantal jaren lid geweest van het bestuur. 
Ook draaide ze haar hand er niet voor om in de 
jury van de Play-Back-Show plaats te nemen. Bij 
de presentatie van de nieuwe uniformen in 1999 
toonde zij als een echte mannequin het nieuwe 
uniform. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
Nicole bij het uitzoeken en samenstellen van het 
nieuwe concertuniform in 2014 ook haar bijdrage 
heeft geleverd, waarvoor hartelijk dank. 
De harmonie mag in haar nieuwe concertuniform 
best gezien worden. 

Elly heeft inmiddels een heel erg indrukwekkende 
staat van dienst opgebouwd in de muziekwereld. 
Zij was bij de Herleving de eerste vrouw die 25 
jaar heeft vol gemaakt en is nu de eerste vrouw 
die al 40 jaar lid is van de Herleving. Zij speelt bij 
de Herleving de klarinet met veel verve maar draait 
er haar hand niet voor om ook nog het hele 
programma van de Original Maastaler uit Heijen 
mee te spelen. Naast het maken van muziek werkt 
Elly met veel inzet aan de acties van de harmonie 
om geld bij elkaar te verzamelen om kas van de 
vereniging te spekken. Haar ervaring in de muziek-
wereld komt ook tot uiting in de presentatie van de 
vereniging bij concerten, het samenstellen van de 
presentjes voor de gastspelers en de dirigenten en 
last but not least de aankleding van de zaal, waar 
Elly een heel goede kijk op heeft.
Jan Stoffelen nodigde Ron en Gerbrand, de 
partners van beide jubilarissen, uit om het draag-
insigne op te spelden dat hoort bij een 25-jarig en 
40-jarig lidmaatschap. Hij overhandigde Nicole en 
Elly de oorkonde van de Bond van Muziekgezel-
schappen en bood de jubilarissen een fraai boeket 
met bloemen aan. 
Hierna kregen de leden van de vereniging de
gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren en 
werd de jaarvergadering afgesloten. 

Harmonie De Herleving, Jan Stoffelen, secretaris.

Gerbrand, Elly, Nicole en Ron

Jantje Beton Collecte 
door MVC 64 !

In de week van 7 t/m 13 maart  wordt in Nederland 
de Jantje Beton Collecte  georganiseerd, een col-
lecte voor en door het jeugdwerk waarbij 50% van 
de opbrengst bestemd is voor de deelnemende 
clubs. De andere helft van de opbrengst besteedt 
Jantje Beton aan allerlei zinvolle projecten voor de 
jeugd in Nederland.

Het geld dat de deelnemende verenigingen en  
jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton Collecte 
blijft voor een groot deel in de eigen gemeente en 
is bestemd voor de financiering van de plaatselijke 
projecten en activiteiten.

In Vierlingsbeek en Groeningen gaan de (jeugd)le-
den van MVC’64  voor de tiende keer  rond met de 
collectebus.
Door de unieke formule, 50% van de opbrengst 
gaat naar Jantje Beton en 50% naar MVC’64,
steunt U een goed doel en een vereniging  uit ei-
gen dorp.

Collecte Jantje Beton  
7 t/m 13 maart door en 

voor de jeugd van MVC’64.
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Tex Mex Banditos zondag 17 april 
in Vierlingsbeek

De Tex Mex Banditos 
zijn ontstaan uit een 
afsplitsing van de 
Nijmeegse band 
Flashback. Vier 
bandleden gingen 
samen verder met de 
Tex Mex sound, 
aangevuld met een 
slaggitarist en 
saxofonist. 
Ze bestaan nu uit 
Jean Nijskens op 

acoordeon, zanger Jos de Poel, bassist Herman 
van Balen, drummer is Chris de Graaf, Jos 
Verschaeren op sax en Marc Vernooij gitaar.

De band speelt Tex Mex maar met vleugjes blues, 
rock, country, cajun en een enkele, verdwaalde 
Mexicaanse smartlap. Favorieten op het podium 
blijken altijd weer Lay Down Sally, Soulmates, 
Volver en Poquita Fé.
Met hun muziek zijn zij in staat om van elke 
gelegenheid een echt gezellig Mexicaans feestje te 
maken. 

Waarom? Omdat we het leuk vinden!
Zondag 17 april vanaf ongeveer 2 uur, 
toegang € 5,=. 
Koningskerkje Vierlingsbeek.

Voorprogramma: Splash! Uit Vierlingsbeek.

Loterij  Ellen’s Challenge!!

Beste dorpsgenoten,

Zoals in de vorige globaal al benoemd ben ik bezig
met de laatste loodjes van de fondsenwerving 
voor Huong en de andere meisjes uit Vietnam en 
hiervoor heb ik op Facebook een loterij opgezet. 
1 lot kost slechts 5 euro en we geven er 200 uit. 
We hebben meer dan 20 prijzen met een waarde 
van ruim 1000 euro, een hoge winkans dus. 
Zo verloten we 5 boodschappenpakketten t.w.v. 
50 euro, verschillende waardebonnen o.a. van de 
Intratuin en pedicure Sophia, paas-pakketten, een 
life changing coachingsbon t.w.v. 100 euro van 
Petra Denen.nl en als klap op de vuurpijl een 
Spinningbike t.w.v. 600 euro. Een prijzenpakket 
dat zeker de moeite waard is!
Nu word ik bijna dagelijks bij de Plus aangesproken 
dat mensen gehoord hebben dat ik een loterij 
organiseer maar dat ze geen Facebook hebben en 
hoe ze nu loten kunnen kopen.
Welnu geen probleem, als je een mailtje stuurt 
naar smittys@hetnet.nl dan neem ik contact op 
hoe nu te handelen.

Groetjes en wellicht tot mailens
Ellen Smits
Voor meer info en verhalen over Ellen’s Challenge;   
www.tante-ellen.nl

Staat de collecteweek van: 
“Samen Sterk  voor Goede Doelen” 
al op uw kalender van 2016? 
De collecte, van de 12 deelnemende  
organisaties, zal plaatsvinden op: 
dinsdag 29 en donderdag 31 maart.

Storm en regen

Het waaide erg hard. De voorzitter en de burge-
meester hadden veel contact op carnavalsmaan-
dagmorgen. Gaat het wel of niet door? Riskeren we 
het of durven we het toch niet aan? Op het Vortums-
veld ging de wind aardig te keer, in Vierlingsbeek 
tussen de huizen beduidend minder. Om 13 uur 
viel het besluit: we doen het, de optocht gaat 
door. Vanuit verschillende dorpen werd gevraagd 
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Potgrondactie 

Nu de lente weer bijna in aantocht is organi-
seert het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde 
van Groeningen weer de potgrondactie. 
Deze zal dit jaar enigszins anders verlopen dan 
voorgaande jaren. Op zaterdag 12 maart a.s. 
zullen vrijwilligers van het gilde langs de deu-
ren gaan om uw bestelling op te nemen. Later 
op de dag zullen zij de potgrond bij u thuis be-
zorgen.
De zakken potgrond hebben een inhoud van 
40 liter en kosten €4.80 per zak.
Alle opbrengsten komen ten goede van het gil-
de van Groeningen.
Mocht u onverhoopt niet thuis zijn op deze da-
tum, maar wilt u wel een zak potgrond be-
stellen, dan kunt u uw bestelling mailen naar 
sietse@gildegroeningen.nl
Voor meer informatie kunt u bellen naar Sietse 
Postmus: 06-29403124

en ja hoor, ze kwamen in grote getale.
Het dorp liep vol, niet te geloven. Wij als jury keken 
onze ogen uit en hadden moeite om alle nummers 
uit elkaar te houden. De witte bordjes waren op voor
de wagens. Dan maar rode en iets later kwamen er
ook nog blauwe bordjes bij. 
De voorzitter keek een beetje benauwd en zei: 
“Ik heb jullie wel met iets opgezadeld”. “Och wel-
nee, we zijn wel wat gewend en we komen er wel 
uit.” We hielden ons groot en 2 aan 2 gingen we 
op pad. Inderdaad viel het mee. De wagens kwa-
men een voor een en de nummers waren duidelijk 
te zien. De wind waaide en met de rug er naar toe 
konden we ook nog schrijven. Onze vingers werden 
stijf van de kou, de pen voelde nog kouder.
Gelukkig zaten de bladen aan elkaar geniet en 
gingen er geen punten verloren door de wind. 
Alleen bij het idee al kregen we de slappe lach. 
We zagen ons al achter al die bladen aan rennen. 
De optocht duurde lang en na afloop verkasten we 
naar de Spoorstraat. Op het bordes van Huis ter 
Maas hadden we een goed overzicht wat ook een 
nadeel was want de deelnemers konden ons goed 
zien staan. Je moet de optocht vaker zien om een 
goed oordeel te kunnen geven. Hier stonden we uit
de wind. De deelnemers deden hun best om onze 
aandacht te trekken. We kregen snoepjes en een 
oranje onderscheiding, zelfs een blikje bier werd 
aangeboden. Brrrrr veel te koud. 
Na afloop snel naar Concordia om de punten te 
tellen. Zoals het een goede jury betaamd waren 
we het aardig met elkaar eens. De prijzen werden 
verdeeld en uitgereikt. Een warme beker choco 
of koffie deed ons goed en met een “tot volgend 
jaar”, gingen we de zaal in om mee te feesten. 
Hopelijk is de optocht volgend jaar ook zo lang.
We hebben nu geoefend.  

Lucy Kusters

Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek nieuws

Nieuwsbulletin met betrekking tot de kerk. 
➣		Enkele weken geleden hebben enkele 
 bestuursleden een goed overleg gehad met 
 afgevaardigden van het bestuur van de 
 Parochie Maria Moeder van de Kerk 
 (eigenaar van het gebouw).
➣		Dit gesprek is in uitstekende sfeer verlopen en 

we hebben goed kunnen sparren over onze 
plannen.

➣		Onlangs hebben we een opvolgend positief 
 gesprek gehad waarin een aantal gebouwtech-

nische aspecten verder werden uitgediept die 
verwerkt worden in ons definitieve Plan van 
Aanpak. 

➣		Wij zullen begin maart het definitieve Plan van 
Aanpak indienen bij het bestuur van Maria 
Moeder van de Kerk.  Hierna verwachten wij ter 
tafel te kunnen om toelichting en evt. vragen te 
kunnen beantwoorden. 

➣		Vervolgens is het de bedoeling dat het Plan van 
Aanpak getoetst wordt door het Bisdom.

➣		Al met al nog een weg te gaan. Maar voorals-
nog geen onmogelijke weg. Uiteindelijk volgen 
vele wegen naar ………………………… !

➣		Op de site www.vierlingsbeek-groeningen.nl/
verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

 vindt u informatie over de Stichting Laurentius 
Vierlingsbeek en de doelstellingen die de 

 stichting voor ogen heeft m.b.t. de 
 Laurentiuskerk.

Bestuur Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Joop Verbeeten - Rene Schaeffers - 
Sjaak Verstegen

Reünie café De Zandpoort!

Heb je ook zo’n leuke herinneringen aan de tijd 
die je doorgebracht hebt in café De Zandpoort? 
Op vrijdag 15 april is er een reünie! 

Het is altijd leuk om mensen die je lang niet gezien 
hebt weer te spreken, om herinneringen van 
vroeger op te halen, je buikpijn lachen bij 
anekdotes van toen of om te vertellen hoe het nu 
met je gaat. 
Niet alleen is er genoeg gelegenheid om bij te 
kletsen, ook gaan we een aantal keer kort terug 
in die tijd: frikadellen eetwedstrijd, spiekerhouwe, 
spaarkas, laars en pizzabroodjes zijn trefwoorden 
die deze avond zeker de revue passeren.

Het is onmogelijk om iedereen met een persoonlijke
uitnodiging te bereiken! Aan de hand van foto’s en 
onze grijze massa hebben we een hele lijst met 
namen bij elkaar gekregen, maar natuurlijk zijn we 
mensen vergeten... We willen dan ook langs deze 
weg iedereen die een leuke tijd in de Zandpoort 
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heeft gehad en zin heeft om naar de reünie te 
komen, van harte uitnodigen! Het is niet nodig je 
aan te melden.

We kunnen niet terug naar de guldentijd, maar 
hebben wél een Happy Hour: 
van 21.00- tot 22.00 uur kost een consumptie 
(bier, wijn, fris) € 1,-- !   

Kom dus op 15 april naar De Zandpoort, dan 
maken we er met z’n allen een onvergetelijk 
feestje van!

Mocht je nog leuke foto’s hebben, iets willen 
vragen of je op willen geven voor de frikadellen 
eetwedstrijd, mail naar 
reuniedezandpoort@gmail.com

Anke-Anita-Dave-Edwin-Jill-Maike-Moniek-Sandra

Dinsdag 16 februari hielden we een veilingavond. 
Het goede doel voor deze avond was de 
WensAmulance Noord-Brabant. Een medewerker 
van de WensAmbulance gaf voorafgaande aan de 
veiling informatie over het goede werk van de 
stichting. Dit was voor ons de bevestiging dat de 
keuze voor dit goede doel perfect was. 
Twee medewerkers van de WensAmbulance waren
de gehele avond aanwezig. Peter Centen veilde op 
zeer komische wijze de meegebrachte spulletjes 
van leden, welke varieerden van oude vazen, 
keukengereedschap, bodylotion tot een grote BK 
soeppan, een lederen koffer en als klap op de 
vuurpijl een mooie blender, dus voor ieder wat 
wils.  Er waren zelfs zo veel spulletjes dat Peter 
setjes maakte van verschillende dingen. 
Dit leidde natuurlijk geregeld tot grote hylariteit. 
We hebben een geweldige avond gehad; heel veel 
gelachen en een mooie opbrengst van maar liefst 
€ 207,70 gehaald, welke we meteen geschonken 
hebben aan een fantastisch doel, de 
WensAmbulance Noord-Brabant.

Onze komende activiteit is de viering van de 
Internationale Vrouwendag op 8 maart. We gaan 
lekker eten bij Pannekoekhuis De Bolle Buik in 
Maashees. We fietsen om 17:30 uur aan vanaf 
’t Vrijthof. Wie zich nog wil inschrijven voor de 
jaarlijkse Rayonreis op woensdag 20 april naar 
Amsterdam en Volendam, kan zich nog 
aanmelden maar wel vóór 16 maart. 
Verdere gegevens staan op onze jaarkalender.

FYSIOTHERAPIE OP ZATERDAG 

NIEUW bij fysiotherapie van Dongen in 
Vierlingsbeek: 

●		U heeft een blessure maar bent niet in staat om 
van ma t/m vr een fysiotherapeut te bezoeken?

●		U kunt door een blessure niet deelnemen aan 
een sportactiviteit in het weekend en wilt een 

 alternatief programma volgen begeleid door een 
fysiotherapeut?

●		U wilt in het weekend sporten maar er moet nog 
een behandeling plaatsvinden 

 (bijvoorbeeld tapen)?
●		U heeft een vraag voor de fysiotherapeut maar 

het is er tot het weekend niet van gekomen om 
te bellen?

Speciaal hiervoor is onze praktijk per direct geopend
op zaterdagochtend van 8.00 uur tot 13.00 uur. 
Samen met onze ruime openingstijden van maan-
dag t/m vrijdag (ook in de avonduren) is fysiothera-
peutische zorg in Vierlingsbeek nu nog toeganke-
lijker. 

Om dit mogelijk te maken is er een nieuwe collega 
die ons team komt versterken. Joey Weerts heeft bij
ons vorig jaar een succesvolle stage afgerond. Na 
elders ervaring opgedaan te hebben heeft hij er nu 
zin in om u van dienst te zijn bij Fysiotherapie van 
Dongen. Joey is aanwezig op woensdagavond en 
zaterdagochtend, is allround fysiotherapeut en 
heeft grote affiniteit met sportblessures.

Tot slot wil ik benadrukken dat we ten alle tijden 
bereikbaar zijn voor een vrijblijvend advies. Of het 
nu gaat om een blessure, herstel na een operatie, 
het omgaan met een chronische aandoening, het 
verbeteren van uw leefstijl of om verzekeringsgere-
lateerde vragen. Wij zijn er om u van dienst te zijn! 

Blijf niet met pijntjes lopen, fysiotherapie kan uit-
komst bieden en is in veel gevallen kosteloos.

Met sportieve groet, 
Wouter van Dongen 
Fysiotherapie van Dongen 
"Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te 
blijven!"
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TEX MEX BANDITOS 
Zondag 17 april 2016 

Entree:  Volwassenen  € 5,= 
Bambinos <12jaar gratis 

14:00 uur 
Koningskerkje 
Spoorstraat 17  
5821 BB Vierlingsbeek 

Voorprogramma: 

Splash! Uit Vierlingsbeek 

Caramba!!!!!

Glasvezelcampagne verbindt het 
Land van Cuijk

Coöperatie LVCNET treft voorbereidingen om alle 
inwoners en bedrijven te voorzien van supersnel 
internet. Samen met vrijwilligers voorziet zij de
inwoners van het hele Land van Cuijk, 32 dorpen 
en 1 stad, de komende tijd van zoveel mogelijk 
informatie. Met het startschot bij elk gemeentehuis 
in het Land van Cuijk is de glasvezelcampagne 
officieel gestart op 20 februari.

Internetgebruik 
Jaarlijks stijgt het internetgebruik met ongeveer de 
helft. Nederlanders zijn de actiefste internetters van 
Europa. Bijna iedereen gebruikt een smartphone, 
smart tv, tablet, laptop of pc. De hoeveelheid te 
versturen data wordt steeds groter: denk aan films,
foto’s of beveiligingsbeelden. Met z’n allen maken 
we steeds meer gebruik van internet. Hugo Bens, 
voorzitter LVCNET en pluimveehouder in Haps: 
“Vergelijk het met de autosnelweg. Vroeger hadden
we alleen de A2. Dat was voldoende. Er gaat nu 
steeds meer data over de digitale snelweg en de 
snelweg loopt vol. Er moeten nieuwe oplossingen 
komen.” In de jaren 70 is de Coax kabel aangelegd 
voor het versturen van tv-signalen. Daar is internet 
bijgekomen en dat heeft tot nu toe goed gewerkt 
maar is niet meer toekomstbestendig. 

Bij een autosnelweg leggen we extra rijbanen 
ernaast om al het verkeer te verwerken. Dat moet 
bij de kabel ook gebeuren.  

Samen doen 
Een nieuwe kabel naast de huidige kabel aanleggen 
is de enige echte oplossing. Glasvezel verstuurt 
data met de snelheid van het licht. Met glasvezel 
kun je veel sneller internetten, interactief en super-
HD TV kijken, radio luisteren en goedkoop telefone-
ren. Sneller internet is nodig voor zorg, wonen, 
leren, werk en ontspanning. Glasvezel heeft een 
betere kwaliteit en is vaak goedkoper. In steden 
leggen ze glasvezel naast de kabel om het netwerkt
te verbeteren. Maar commerciële partijen vinden 
dat in het Land van Cuijk te duur. Land van Cuijk is
met haar verschillende kleine kernen commercieel 
niet interessant. Daarom is LVCNET opgericht: een 
coöperatie zonder winstoogmerk met als missie: 
Het realiseren van een 100% dekkend glasvezel-
netwerk in het hele Land van Cuijk, tegen zo laag 
mogelijke tarieven voor haar inwoners. Als we 
samen besluiten om alleen winst te maken om de 
onderhoudskosten, rente en aflossing te betalen, 
is het mogelijk om in het Land van Cuijk glasvezel 
aan te leggen. 

Volg de komende tijd de media, de locale kranten, 
social media en kijk op www.lvcnet.nl voor meer 
informatie. LVCNET organiseert samen met 
ambassadeurs informatie- en inschrijfavonden. 
Zorg dat u daarbij bent! 
Met glasvezel bent u écht klaar voor de toekomst. 
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Inloopbijeenkomst 
‘Vermoeidheid bij borstkanker’
 
Vrijdagochtend 4 maart organiseert de Borstkanker-
vereniging Nederland samen met de mammacare-
verpleegkundigen van Maasziekenhuis Pantein een 
inloopbijeenkomst voor (ex-)borstkankerpatiënten 
en hun naasten. Het thema dat in deze bijeenkomst
 centraal staat is vermoeidheid.
 
De behandeling van borstkanker kan heel ingrijpend 
zijn. In deze periode moet u alles maar ondergaan.
Pas als alles achter de rug is, kan de verwerking
beginnen. Dit kan ervoor zorgen dat u erg moe
bent. Het kan lastig zijn dit aan uw omgeving dui-
delijk te maken. Niet iedereen wil begrijpen dat u 
werkelijk zo moe bent. 
Op vrijdag 4 maart wil de Borstkankervereniging in 
gesprek gaan met patiënten en ex-patiënten over 
vragen als: 
Waar komt de vermoeidheid vandaan? 
Hoe kan ik ermee omgaan? 
Wat kan ik zelf doen? 
Wie kan mij helpen?
 
Naast het thematische gedeelte met aandacht 
voor vermoeidheid bij borstkanker, is er ruimte 
voor lotgenotencontact. U kunt ook kennismaken 
met de Borstkankervereniging Nederland. Wat kan 
de vereniging voor u betekenen als u geconfron-
teerd wordt met de diagnose borstkanker?
  
De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 11.30 uur 
in het vergadercentrum (achter het restaurant) op 
de begane grond van het Maasziekenhuis. 
De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Vastenaktie 2016: 
Even iets minder, voor een ander

We zijn reeds begonnen met de 40-daagse vasten-
tijd. Dit betekent dat de parochie Maria Moeder 
van Kerk in het kader van de landelijke Bisschop-
pelijke Vastenaktie 2016 is gestart met de campa-
gne voor het project ‘Levensonderhoud voor 32 
meisjes’ in het tehuis Hogar San Francisco in 
Santiago Chili dat gerund wordt door zusters van 
het H. Hart van Maria. Paus Franciscus vraagt ons 
te vasten door te delen van onze overvloed. Zo 
kunnen we barmhartig zijn voor onze naasten. 
Doet u mee even iets te minderen voor een ander? 
Helpt u mee bij het opbouwen van een menswaar-
dig bestaan voor deze meisjes uit de sloppenwijken 
van Santiago? Mogen wij op uw steun rekenen? 

U kunt uw gift in de collectebus in de kerk doen, 
afgegeven in de kerk of overmaken op het 
IBAN-rekeningnummer van de parochie: 
NL65 RABO 0155 9485 98 t.n.v. Parochie Maria 
Moeder van de Kerk, o.v.v. Vastenaktie 2016.
Van harte dank namens de meisjes in het tehuis 
Hogar San Francisco in Santiago Chili!

Mooi juryrapport Fairtrade 

Sinds april 2014 heeft de gemeente Boxmeer de 
titel Fairtrade Gemeente. In december 2015 is de 
verlenging van de titel aangevraagd bij het Lande-
lijk campagneteam Fairtrade Gemeenten. 
De onafhankelijke jury, onder leiding van Jabobine 
Geel, heeft een positief en mooi juryrapport uitge-
bracht voor Boxmeer. Boxmeer blijft een Fairtrade 
Gemeente.

De titel Fairtrade Gemeente toont aan dat in een 
gemeente zowel winkels, bedrijven en horeca, als 
lokale overheid, organisaties en inwoners samen 
zorgen voor meer eerlijke handel. 
Op de website www.boxmeer.nl/fairtrade kunt u 
zien wat er in Boxmeer allemaal aan fairtrade 
gebeurt. Hier staat niet alleen de lijst met alle 
winkels, bedrijven en instellingen die de gemeente-
lijke fairtrade-erkenning hebben ontvangen, ook 
staan hier de jaarlijkse Fairtrade nieuwsbrieven en 
de link naar de televisie-uitzendingen over fairtrade 
van de BLOS. 

Meedoen aan fairtrade
Iedereen kan bijdragen aan eerlijke handel door bij 
de inkopen af en toe artikelen met het 
fairtrade-logo te kiezen. 
Als u met uw bedrijf, school, onderneming of 
vereniging meer aan fairtrade wilt doen en in 
aanmerking wilt komen voor de gemeentelijke 
fairtrade-erkenning, neem dan contact op met de 
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Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer. 
De werkgroep informeert u graag wat u hiervoor 
moet doen. 

De contactpersonen zijn Theo Peters, 
tel. (0485) 571071, e-mail 
th.h.a.peters@online.nl 
en Anke Schellekens, e-mail 
a.schellekens@boxmeer.nl.

Op vakantie met het 
Nederlandse Rode Kruis

Vakanties zijn belangrijk voor iedereen. 
Lekker uitrusten, een paar dagen er tussenuit.
Er tussenuit en alle dagelijkse zorgen vergeten. 
Ook mensen met een handicap of een chronische 
ziekte en ouderen die niet meer zelfstandig op 
vakantie kunnen, hebben vakantie nodig. Dat kan..
Het Rode Kruis organiseert jaarlijks vakanties in 
Nederland; vakanties waarvan men onbezorgd kan 
genieten omdat men verzorgd wordt door tientallen 
vrijwilligers en verpleegkundigen.
Wie niet zelfstandig op vakantie kan of nog geen 
geschikte vakantiebestemming heeft kunnen 
vinden, kan terecht bij het Rode Kruis:
Het schip de H Dunant, 
Hotel IJsselvliedt bij Wezep, 
Vakantiehotel “De Valkenberg geeft een bijzonder 
uitzicht over de IJssel. De bungalow ligt in een 
prachtige locatie in het bos in Someren. 
De Putse Hoeve in Bergeijk, gelegen in de 
Brabantse Kempen.

Het schip vaart van uit Kampen ma 29 aug - 3 sept 
voor Oost-Brabant prijs € 795,50 
Hotel de Valkenberg april en okt prijs € 550,50 
4 nachten en 7 nachten € 880,50 van mei t/m sept 
prijs €.615,50 4 nachten en 7 nachten € 990,50.
Hotel IJsselvliedt april en okt € 665,50 
van mei t/m sept € 715,50 5 nachten.

Informatiemarkt 
‘Gezond leven met diabetes’

Ter gelegenheid van de Nationale Diabetesdag 
organiseert het diabetesteam van Maaszieken-
huis Pantein een informatiemarkt over diabetes. 
Deze vindt plaats op zaterdag 19 maart van 10.00 
tot 16.00 uur in het atrium van Maasziekenhuis 
Pantein. De informatiemarkt is vrij toegankelijk 
voor alle geïnteresseerden.

Verschillende fabrikanten en leveranciers van dia-
beteshulpmiddelen zullen aanwezig zijn. Ook bie-
den diverse ondernemers hun informatie aan. 
Daarbij staan een aantal thema’s centraal: bewe-
ging, voetzorg en gezonde voeding bij diabetes. 

Voor de eigen patiënten heeft het team een ex-
traatje. Mensen die bij het diabetesteam onder be-
handeling zijn, hebben een uitnodiging ontvangen 
om op deze dag gratis hun bloedglucosemeter te 
laten controleren. Bent u ook uitgenodigd, maar 
heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan 
snel, want vol is vol!

OMA’S KRANTENBAK

In oude kranten vind je nog vaak 
leuke wetenswaardigheden van 
vroeger. 
Lucy Kusters heeft tussen de 
spullen van haar moeder oude 
kranten gevonden, en Globaal 
mag hieruit een selectie maken 
om te plaatsen in ons dorpsblad.

Voor de ouderen wellicht een 
“o ja-gedachte” en voor de 
jongeren een leuke manier om 
het nieuws van vroeger weer te 
herleven.

Bungalow Someren 16 - 21 mei €400,00.
De Putse Hoeve Bergeijk 22 - 26 augustus 
€400,00 pp.
Someren en Bergeijk wordt alleen georganiseerd 
voor gasten van uit de plaatsen van het Land v Cuijk.
De prijzen zijn all-in.

Wie interesse heeft in een dergelijke vakantie of 
meer informatie wil , kan contact op nemen met 
Mevr Ida Thijssen 0485 - 317766.
Mevr Corry Claassen 0485 - 371714 of 
06 - 17119139.

Boxmeers Weekblad 23-06-1956
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Themabijeenkomst: Autisme
‘Op weg naar werk’

Op woensdag 9 maart 2016  organiseert de Werk-
groep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een 
gratis toegankelijke themabijeenkomst in Oeffelt.
Het vinden van een passende werkplek is voor 
jongeren met autisme en hun netwerk vaak een 
hele zoektocht. Heb jij, je familie en/of netwerk be-
hoefte om hier tips en handvatten over te krijgen 
en hierover met anderen in gesprek te gaan? 
Dan ben je van harte welkom op deze themabijeen-
komst.

Er wordt door twee deskundige gastsprekers inge-
gaan op dit onderwerp. Tot slot is er ook ruimte om
onderling ervaring uit te wisselen in kleine groepen
Datum: Woensdag 9 maart
Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.15 uur)
Locatie:  Kleppenburg Oeffelt, Europlein 4

Deelname is gratis, consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
Aanmelden voor 6 maart via een e-mail naar: 
samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw naam 
en het aantal personen waarmee u de bijeenkomst 
bezoekt.

Wandelen met Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op donderdagmiddag 10 maart 2016 in samenwer-
king met de IVN een wandeling voor mantelzorgers.
Tijdens deze wandeling kunt u ervaringen uitwisse-
len met andere mantelzorgers. 
We verzamelen om 14.00 uur bij Zorgboerderij 
Samen, Venrayseweg 19, Overloon. 

U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. 
De wandeling zal tot ongeveer 15.30 uur duren. 
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening 
een consumptie te gebruiken bij De Zorgboerderij
Samen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt 
mailen naar info@mantelzorglvc.nl  
Aanmelden is niet nodig.

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 Unex-
pected Journey, The Desolation Of Smaug en The 
Battle Of The Five Armies in één ruk te zien. Met 

tussendoor een lekkere warme maaltijd en andere l
ekkernijen waarbij de smaakpapillen een vreugde-
dansje 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 > reserve-
ren: www.gryphus.nl

zaterdag 12 maart > ierse avond > ST. 
PATRICK’S EVE met live: THE OL’ 
FOXES
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 alle-
maal om de sterfdag van de heilige Paddy te her-
denken. Rare jongens, die Ieren. Maar o zo gezellig! 

En het wordt alleen maar gezelliger door de muziek
van The Ol’ Foxes. Ierse folk aangevuld met een
enkele traditional uit Schotland of een ander vreemd
land. Gewapend met trekharmonica, bodhran, ban-
jo, gitaar, tin-whistle, spoons, the one string bas en 
meerstemmige zang brengt dit zeskoppige gezel-
schap uit Amersfoort prachtige oude en recente 
ballades alsmede droevige en vrolijke nummers.  
Een aantal teksten zijn wat ondeugend, niet in de 
laatste plaats vanwege de samenhang met het 
zware leven op het land, in de mijnen, op zee, de 
liefde, de vrouwen en natuurlijk het geestrijke vocht. 
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
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vrijdag 18 maart > cabaret > OMAR 
AHADDAF > GRENZELOOS
Als klein jongetje had Omar Ahaddaf maar één 
droom: allochtoon worden. Dus kwam hij twaalf jaar 
geleden vanuit Marokko naar Nederland, het land 
van tolerantie en vrijheid. Een uitkering was geen 
optie. Gelukkig bood comedy uitkomst.  
 
In 2012 won Omar de jury- en publieksprijs op het 
Leids Cabaret Festival. De jury omschreef hem als: 
‘Gedurfd. Iemand die iets te melden heeft, iemand 
met een statement; warm en innemend. En boven-
dien een cabaretier die de kunst verstaat zijn ideeën 
allerminst vrijblijvend over te brengen.’ Grenzeloos 
is een persoonlijke voorstelling waarin Omar vertel-
kunst, stand-up comedy, muziek en theater laat sa-
menkomen. Om grenzeloos out of the box te den-
ken, te relativeren, andere perspectieven in te 
nemen en vooral te dromen.

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni > bus-
reis > PINKPOP 2016

Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu 
zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar, Lionel 
Richie of Paul McCartney op zijn verjaardagsfeest? 
En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt Gryphus de bus 
twee keer uit de remise: op zaterdag 11 juni en op 
zondag 12 juni. De zaterdagbus brengt ons naar 
onder andere Rammstein, Puscifer, Lianne La Ha-
vas, James Morrison, Ghost, Noisia, Matt Simons 
en Doe Maar, de zondagsdienst voert ons naar on-
dermeer Paul McCartney, Kygo, Skunk Anansie, 
Bring Me The Horizon, Balthazar, Vintage Trouble, 
Douwe Bob en Lionel Richie. Zet die feestneus dus 
maar op en reserveer snel!
reisgeld: 120 euro > info of reserveren: info@
gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

FORMULE 1 FANS OPGELET
In het weekend van 18-20 maart start het nieuwe 
Formule-1-seizoen. Dan mogen alle bolides van het 
Bernie Ecclestone Circus hun stal weer uit en lekker 
rond gaan grazen op het circuit Down Under. 
Welk team heeft z’n zaakjes het best voor elkaar? 
Kan Ferrari het team van Mercedes peentjes laten 
zweten? Wordt debuterend team Haas gelijk door 
een koe gevangen? En zou het onze nationale trots 
Max Verstappen wederom lukken om potten te bre-
ken en onze harten sneller doen laten kloppen?
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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                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

Beste mensen,

Wie heeft er vrijdag 5 februari bij de 
Hittenavond in Concordia per ongeluk mijn jas 
meegenomen? Het is een zwarte jas met 
capuchon met een klein blauw randje in de 
binnenvoering. 
Er zit een fietsensleutel met een Mercedes 
sleutelhanger in de linker binnenzak.

Alvast bedankt ! 
Sam Koppes. (0683592578)

TE HUUR: ROYALE FEESTTENT                   
Ben jij op zoek naar een royale feesttent voor 
bijvoorbeeld een buurt-barbecue, seizoen 
afsluiting of gewoonweg een knaller van een 
(examen)feest, dan ben je bij Op De Tôffel aan 
het juiste adres! Voor een bedrag van slechts 
€ 150,- is onze tent (5 x 10 meter, geheel te 
sluiten en inclusief verlichting) voor twee dagen 
van jou... En dan zetten we 'm ook nog eens 
gratis voor je op! Interesse? Of wil je meer 
informatie? Mail naar: tent@opdetoffel.nl. 
Dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

9 MAART 2016 19.00 tot 21.00

TUPPERWARE INLOOPAVOND 

Uitverkoop

Nieuwe producten

Kapotte spullen inleveren ter garantiebepaling
Voor iedereen een cadeautje

Waar: Arnoud van Gelrestraat 5, 
Vierlingsbeek
06-52063845

Komen jullie ook?

Groetjes Harriët Verstappen

Denk jij antwoord te hebben op al deze vragen, doe 
dan mee met de enige echte Gryphus-Formule1 
Poule! anmelden kan bij onze bookie van dienst 
André Rouwens (drezen@kpnmail.nl of 
06.16716291). 
Uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 18 maart.
Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle races 
(onder voorbehoud) uitgezonden op super groot-
beeldscherm in Gryphus. Geniet samen met alle 
andere Formule-1-fans van alle inhaalacties, 
crashes, schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat 
die mannen nog meer hun bakkie kunnen. 
En als je meedoet met de poule wordt al dit plezier 
nog eens verveelvoudigd!

in petto
➣	vrijdag 25 maart > open podium > 
 TALENTENTUIN
➣	zaterdag 2 april > poker > POKERFACEd
➣	vrijdag 8 april > cabaret > THIJS VAN DE 
 MEEBERG
➣	zaterdag 16 april > bandwedstrijd > OP UT 
 TUFFELKE

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Afslanken? Blijvend op gewicht? 
Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een 
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief 
complete lichaams- en voedingsanalyse). 

Johan en Rachel Jansen 
www.samenengezond.nl 
mobiel: 06-24287219 

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 7 t/m 12 maart
	 ●  Stroopwafelvlaai €10,35
	 ●  Oer meergranenbrood €2,00
	 ●  4 Mueslibollen + 1 gratis
Reclame: 14 t/m 19 maart
	 ●  Kruimelvlaai €7,25
	 ●  Zonnebrood €2,30
	 ●  Kaiserbroodje €0,30

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Gradje 
Tweewielers-reparatie 

Voor al uw fietsreparaties 
Onderdelen op voorraad 

De Bunder 7   
5821GC Vierlingsbeek        

06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl 

 

 

De thuiskapster voor al uw haarwensen 
Voor een afspraak of info bel dan: 06-30542429 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Voor al jouw accessoires!

www.assieswares.nl

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

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

Fons Peltenburg

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming
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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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5 Vierlingsbeek 0478-632232
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Met glasvezel kun je supersnel internetten en dat is nodig voor 
zorg, onderwijs, werk en ontspanning. Maar met glasvezel kun je 
ook radio luisteren, bellen en naar de hoogste kwaliteit HD-televisie 
kijken. Glasvezel biedt superieure snelheid en het is vaak goedkoper. 
Kortom: met glasvezel ben je écht klaar voor morgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden in jouw woonplaats?
www.lvcnet.nl/aansluitgebied

providers

HIER
NU
GLASVEZEL
Onze regio. Klaar voor morgen.


