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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

24 maart 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 5                  18 maart 2015

Waar een kleine kern groot in kan zijn!

Sinds 27 februari 2014 kent de dorpskern Vierlingsbeek-Groeningen een eigen dorpswebsite, inmiddels 
vieren we al het eenjarig bestaan. De dorpspagina’s op de website van de Gemeente Boxmeer vielen weg 
en dat is de reden dat de dorpsraad Vierlingsbeek, samen met enkele bewoners, een dorpswebsite heeft 
gelanceerd. De doelstelling van de website is om de inwoners, bezoekers en geïnteresseerden te informeren 
over beide dorpen, de activiteiten, de verenigingen en bedrijven. 

Met de nieuwe regels van de Gemeente Boxmeer 
omtrent het plaatsen van sandwich borden, is het 
promoten van (niet)commerciële evenementen in de 
dorpen alsmaar bemoeilijkt. De dorpswebsite is een 
makkelijke en laagdrempelige manier om de 
leefbaarheid in de dorpskern onder de aandacht 
te brengen en daarmee te verhogen. De overvolle 
agenda en de velen nieuwsartikelen, geven aan dat 
de leefbaarheid in deze dorpen zeer hoog is. 
Een jaar na oprichting blijkt de dorpswebsite een 
overweldigend succes te zijn. Binnen één jaar zijn 
er 24.127 bezoeken gebracht en werden er in totaal 
71.811 pagina’s bekeken. 
Dit alles door een dorpskern, bestaande uit Vier-
lingsbeek en Groeningen, met ongeveer 3.000 inwo-
ners. Bezoeken aan de website zijn niet alleen regio-
naal, maar ook nationaal en internationaal. Dit geeft 
aan dat er ruime interesse is voor toerisme en recre-
atie in beide dorpen.

Sinds de oprichting zijn nieuws, agenda, bedrijven, 
verenigingen, informatie over beide dorpen en 
dorpsraden, recreatie en evenementen terug te vin-
den op de website. Na de oprichting is er een Markt-
plaatsblok en een mogelijkheid tot het inschrijven 
voor de mailinglist toegevoegd. Via deze weg wor-
den de verenigingen, bedrijven of andere organisa-
ties uit de dorpen, welke nog geen vermelding heb-

ben op de dorpswebsite, alsnog opgeroepen om 
kosteloos gebruik te maken van een publicatie op de 
website. 
U kunt het laatste nieuws en agenda items automa-
tisch ontvangen door op Twitter @vierlingsbeekgr te 
volgen. Ook kunt u zich op de homepagina van de 
dorpswebsite aanmelden voor de mailinglist, u ont-
vangt dan automatisch het laatste nieuws in uw 
mailbox. 

Onder andere door het winnen van de Brabantse 
Dorpenderby met het project Symphonica in Sporto, 
hebben Vierlingsbeek en Groeningen laten zien 
waar ze voor staan. Met de overige activiteiten en 
een grootste finale van dit project in het vooruitzicht 
en alle andere toekomstige activiteiten die ontplooid 
worden in het dorp, belooft de toekomst volop brui-
send te zijn. Wij blijven u in de toekomst voortdurend 
informeren en ondersteunen omtrent alle activiteiten 
en festiviteiten in deze dorpskernen. 
Mocht u vragen/op- of aanmerkingen hebben dan 
kunt u altijd contact opnemen via ‘contact webmas-
ter’ op de dorpswebsite of via 
vierlingsbeekgroeningen@gmail.com.

Bedankt voor uw interesse en ondersteuning tot 
op heden en graag tot ziens op onze dorpswebsite 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl.
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Van de redactie:

●  Voorjaarskriebels komen als vanzelf en de 
lente komt in zicht! In het weekend van za-
terdag 28 op zondag 29 maart verzetten zet-
ten we de klok weer 1 uur vóóruit!.

●  Onze volgende uitgave is het Paasnummer. 
Vorig jaar pronkte de beschermde wilde 
gele tulp voorop de kaft! Helpt U ons dit jaar 
aan een passende tekening voor voorop de 
kaft? 

●  Vanaf 6 april kunnen we voortaan op 
 ‘t Joffershof terecht voor het bloedprikken 

(Maasziekenhuis). 
 De tijden zijn: maandag 09.30-09.50 uur, en 
 op vrijdag 09.00-09.20 uur. 
 Dát weet U dan alvast!

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
18 mrt VOVG: Mandala tekenen 19.30 in 
  ‘t Joffershof
20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen > 
  Pareidolia: zaal open: 20.30 uur
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in Concordia
25 mrt Symphonica in Sporto: Valbreken Jong &
  Oud i.s.m. Basisschool Laurentiushof, 
  Judovereniging Randori en KBO
28 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden? 
                Valentinus 632426 draaien!
29 mrt Harmonie de Herleving en Vondel: 
  Koffieconcert
30 mrt Collecte Samen Sterk
t/m 4 apr voor goede doelen
2 apr KBO: Lente Natuurwandeling
4 apr Zonnebloem: Paasbrunch
4 apr Concordia: Live optreden van THE   
  ODDS; MUZIEK VAN DE JAREN 60 tot  
  nu Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
7 apr VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 
  vanaf het Vrijthof om 19 uur
7 apr Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
12 apr Eerste Communie in kerk Vierlingsbeek;  
  aanvang 11.00 uur

14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
15 apr VOVG: Internationale volksdansavond in  
  Langenboom 19.30 in ‘de Wis’ in 
  Langenboom
22 apr VOVG: Rayonreis
25 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 apr Harmonie de Herleving: The Voice van 
  ’t Vrijthof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
5 mei Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 mei VOVG: Wandelavond
8-9 mei Moederdagmarkt: met vele vogelhuisjes 
  op ‘t Vrijthof in Vierlingsbeek door: Plus  
  Verbeeten, Vivara, Madelon Klippert en  
  Wim Geurts
13 mei KBO: Busdagtocht
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal & Schiet-
  toernooi i.s.m. RKVV Volharding en Gilde
        Groeningen
18 mei VOVG: Vissen op forel in Vortum-Mullem  
  bij de Uitkomst. Vertrek om 16.45 uur   
  met de fiets vanaf het Vrijthof
19-22 mei JOC: PLUS Wandel4daagse 
  georganiseerd door het JOC
21 mei Vondel: Bloemenactie
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. Volleybal- 
  vereniging MVC’64 en Zaalvoetbal-
  vereniging Concordia
28 mei VOVG: Wandeling met de schaapskudde 
  o.l.v. Frank van der Zanden door de   
  Maasheggen
30 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?                                               
  Valentinus 632426 draaien!
30 mei Joffershof: viering Joffershof 30 jaar
2 juni Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 juni KBO: Fietsdag
10 juni VOVG: Boerengolf in Nieuw-Bergen 
  vertrek om 13.15 uur met de fiets vanaf  
  het Vrijthof
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2015
25 juni VOVG: Fietstocht met partner of introducé
27 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
25 juli Ophalen oud papier: ZEV,    
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?                                               
  Valentinus 632426 draaien!
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
29 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
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30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse 
  Bruggeloop
1 sept Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival 
  “Schijt aan de grens”
8 sept VOVG: Najaars- ontmoeting om 
  19.30 uur bij De Wildeman
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
28 sept Zonnebloem: Boottocht
28 sept VOVG: Excursie naar ijssalon Clevers  
  vertrek om 19.00 uur vanaf het Vrijthof
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in 
  ‘t Joffershof; aanvang: 14.00 uur
6 okt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in ‘t Joffershof
8 okt VOVG: Italiaanse keuken met Margriet  
  Leenders 18.30 uur bij Concordia
13 okt VOVG: Thermaal bad Arcen vertrek 
  vanaf het Vrijthof om 19 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in ‘t Joffershof;   
  aanvang: 14.00 uur
20 okt VOVG: Bloemschikken met Irma van   

  Oeffelt van bloemsierkunst ‘September’
  om 19:00 uur bij de Ezelgasterij in
  Groeningen
29 okt KBO: Excursie
3 nov Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in ‘t Joffershof
4 nov VOVG: Rayonavond
15 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: 
  Intocht Sinterklaas in Vierlingsbeek en  
  Groeningen
16 nov Lezing door de Hartstichting in 
  De Vier linden om 19.30 uur
19 nov KBO: Herfstwandeling
26 nov KBO: Sinterklaas in ‘t Joffershof; 
  aanvang: 14.00 uur
1 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in ‘t Joffershof
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11 uur tot 16 uur  
  bij Concordia
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering

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

Vieringen 
en 
intenties

maart - april

28 maart:
Palmpasen
Kapel Groeningen: 19.00 uur: eucharistieviering 
met palmwijding
Intenties: Ardy Drabbels

29 maart:
Palmzondag: vieringen in de hoofdkerken.
31 maart:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur:  eucharistieviering

2 april:
Witte Donderdag: vieringen in de hoofdkerken

3 april:
Goede Vrijdag
Kerk  Maashees: 19.00 uur: Kruisweg, i.s.m. lecto-
ren Vierlngsbeek/Groeningen

4 april:
Paaszaterdag: vieringen in de hoofdkerken

5 april:
PASEN
9.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Intenties: Sjef en Koosje van Kempen-van de Vor-
le, Mien Verhofstad en overl. Fam.

7 april:
19.00 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

11 april:
19.00 uur:kerk Maashees: eucharistieviering

12 april:
11.00 uur: Kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering
Viering van Eerste Communie.

14 april:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering
Kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: eucharistieviering

19 april:
10.30 uur: kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering

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

N.B.
Vanaf april is het schema van vieringen in de paro-
chie Maria, Moeder van de Kerk veranderd.
Zo is er elke dinsdagavond om 19.00 uur een eu-
charistieviering in de kerk in Vierlingsbeek.

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl)
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Kledinginzameling 
op basisschool Laurentiushof 

Vrijdag 17 april, tot uiterlijk 10.00 uur, kan ieder-
een kleding, gordijnen, lakens, riemen, schoe-
nen, etc. op school inleveren. Een en ander mag 
in plastic zakken aangeleverd worden. Voor elke 
kilo ontvangt de school vanuit de organisatie Bag 2 
School maar liefst €0,30 ! 

De opbrengst wordt door de Ouderraad ingezet 
voor diverse activiteiten op school. Als school zijn 
wij dan ook erg blij met elke bijdrage !

Namens alle kinderen van school, het team en de 
Ouderraad danken wij u voor uw medewerking!

Bèkse PubQuiz: 
ook in 2015!

Misschien heb je er inmiddels al wel ooit van ge-
hoord. Of heb je zelfs al één of meerdere keren 
meegedaan. In dat geval willen wij je graag uitno-
digen om dit seizoen ook weer mee te doen. Als je 
ons nog niet kent, dan stellen we ons graag even 
voor!

Wij zijn de Bèkse PubQuiz, of in ieder geval de orga-
nisatie daarvan. Net als de afgelopen 2 jaar zullen
we ook in 2015 weer vijf keer te gast zijn in de even 
zoveel cafés die Vierlingsbeek rijk is. In 8 rondes 
van 8 vragen - over bijvoorbeeld actualiteiten, sport, 
entertainment, aardrijkskunde en geschiedenis - 
wordt door teams van maximaal 6 personen om de 
twee maanden op vrijdagavond gestreden om de 
dagwinst. Daarnaast gaat het tijdens elke Bèkse 
PubQuiz om punten voor het seizoensklassement: 
de over het gehele seizoen best scorende teams 
vallen uiteindelijk ook in de prijzen. Daarnaast zijn er 
tijdens elke PubQuiz nog bonusvragen waarmee
extra prijzen kunnen worden gewonnen door de 
teams die op die avond niet bij de eerste drie zijn 

geëindigd. Kortom: de kans om in de prijzen te val-
len is groter dan om met lege handen naar huis te 
gaan!

Maar behalve om “de knikkers” gaat het natuurlijk 
ook gewoon om het spel. Of beter gezegd, om de 
gezelligheid van een avondje quizzen met vrienden 
en familie. Want wat is er nu leuker dan een avond-
je met z’n allen die hersens laten kraken op allerlei 
afwisselende vragen, onder het genot van een 
drankje en misschien ook wel een hapje? Wij kunnen 
zo een-twee-drie in ieder geval niet veel leukers be-
denken!

Heb jij door bovenstaande zin gekregen om (weer) 
mee te doen aan de Bèkse PubQuiz? Dan nodigen 
wij je graag uit voor onze eerste PubQuiz van dit 
seizoen, op vrijdag 20 maart a.s. bij De Vier Linden!

De deuren van De Vier Linden openen om 20.30 uur, 
om 21.00 gaan we van start met de eerste vragen-
ronde van de avond. Van tevoren inschrijven mag 
(via beksepubquiz@gmail.com of via onze Face-
book-pagina), maar is niet verplicht. Als je je team 
echter van tevoren bij ons aanmeldt, dan maak je 
kans om het eerste rondje drankjes van ons gratis 
te krijgen! Het speelgeld bedraagt € 2,- per speler. 
Meer informatie en hints (we geven er een paar in 
de week voorafgaand aan elke Quiz-avond) kun je 
vinden op onze Facebook-pagina. Ook wordt daar 
elke Quiz van tevoren nogmaals aangekondigd, en 
vind je er na de Quiz-avond de uitslagen en standen. 
Wij hebben er ook dit seizoen weer veel zin in en 
hopen ook jou als deelnemer te mogen begroeten!

Organisatie Bèkse PubQuiz

Vrijdag 20 maart: Bèkse PubQuiz (Ronde 1)
Deuren open - 20:30 uur
Aanvang Quiz - 21:00 uur
(Tijdens de eerste Quiz van dit seizoen zullen 
ook de overige speeldata en -locaties bekend 
worden gemaakt!)

Nieuw in Vierlingsbeek!
“De Blauwe Saffier ” 

Do-In Yoga en het atelier!

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,

Midden in het centrum tegenover Herberg Thijssen, 
tussen de Bèkse Bieb en Kapsalon José, gaan wij 
starten met onze onderneming “De blauwe saffier”, 
links van de ruimte het atelier en rechts de yoga-
ruimte.
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Yoga is hét middel om te ontspannen in een gehaas-
te maatschappij met overvolle agenda’s. Iedereen 
kan het leren en ook beoefenen! Het beoefenen van 
Do-In Yoga is gericht op het in balans brengen van 
de energie in je lichaam (tijd voor jezelf, mindful-
ness en onthaasten).Tevens organiseren wij medi-
tatie-avonden, workshops en thema-avonden. Tij-
dens deze workshops  verrassen wij u met boeien-
de onderwerpen en activiteiten voor zelfbewustzijn 
en ontmoeting.
Voor verdere informatie (jaarplanning, thema’s, in-
schrijving) kunt u terecht op www.deblauwesaffier.
nu . De Do-In Yogalessen worden verzorgd door 
Anja Straatman.
Via dorpsblad Globaal zullen wij u op de hoogte 
houden.

Kennismakingslessen Do-In Yoga zijn op woensdag 
8 april en vrijdag 10 april, zie website.

In het atelier zal een uniek kunstconcept opgezet 
worden door Tom Adriaans. Een atelier waar kunst-
liefhebber en kunstenaar elkaar kunnen vinden. In 
opdracht kunnen er portretten worden vervaardigd, 
waarbij verschillende technieken en materialen ge-
bruikt kunnen worden. Tevens zal er een concept 
worden toegepast zodat het ook een plek is waar 
meerdere kunstenaars uit de regio hun eigen crea-
ties kunnen tentoonstellen en kunnen verkopen. Het 
wordt een atelier waar iedereen welkom is en waar 
men in overleg een persoonlijk geschenk kan laten 
vervaardigen.

Bij deze een uitnodiging om u als kunstige creator 
aan te melden!
Schildert u?  Werkt u met keramiek? Maakt u siera-
den, illustraties, viltwerk, glassierkunst, houtsnijwerk 
en/of beeldhouwwerk? Ook grafische kunst, T-shirts 
en gedichten behoren tot de mogelijkheden.
Of u nu een bekende kunstenaar bent of een tot 
nog toe onbekende, het komt allemaal samen bij het 
atelier op een manier die bij u past.
Voor meer informatie of aanmelding betreffende het 
atelier  kunt u mailen naar: atelier@mailfence.com

U bent van harte welkom bij “De blauwe saffier!”, 

Landelijke opschoondag

Onder het motto “opgeruimd staat netjes” houden 
veel inwoners van ons dorp  hun directe omgeving, 
zoals trottoir, straat en berm schoon. Dat wordt ge-
zien als goed burgerschap.
Daarnaast is het echter goed om locaties waar 
meer afval ligt af en toe extra aandacht te geven 
en het afval ook daar ook op te ruimen. Ons milieu 
is er ook mee gebaat want het plastic afval dat blijft 
liggen is een groot probleem aan het worden. De 
overheid stimuleert het opruimen middels de 
Landelijke opschoondag.
Dit jaar vindt die op zaterdag 28 maart plaats. In 
heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om 
zwerfafval op te ruimen. Voor scholen zijn de op-
schoondagen op 31 maart en 2 april.
Wilt u ook uw steentje hieraan bijdragen? Geef u 
dan snel op via www.afvalaanbieden.nl/lod. 
Het benodigde materiaal, zoals veiligheidsvestje, 
knijper en handschoenen worden u ter beschikking 
gesteld.

Vergoeding voor verenigingen
Wilt u met uw vereniging (buurt- of sportvereniging) 
op zaterdag 28 maart 2015 ook de handen uit de 
mouwen steken?
Dit jaar krijgen verenigingen die meedoen met mi-
nimaal vijf leden een vergoeding van €20,- per ver-
eniging. Voor verenigingen die meedoen met tien 
leden of meer is er een vergoeding van €40,- per 
vereniging. De vergoeding krijgt u na 28 maart 
2015 op de rekening gestort.

Schone Maas
In de gemeenten Cuijk, Grave en Boxmeer wordt 
dit jaar een aparte actie gehouden om de oevers 
van de Maas schoon te maken. Wilt u daaraan een 
bijdrage leveren, geeft u dat dan aan bij uw aan-
melding!

een ontmoetingsplek voor samen zijn en samen 
werken.
De plek voor kleur, creativiteit en spiritualiteit!

Tom Adriaans en Anja Straatman nodigen u graag 
uit bij:
“De Blauwe Saffier”, 
Spoorstraat 8, 
5821BD Vierlingsbeek.
www.deblauwesaffier.nu
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Aanmelden
Via www.afvalaanbieden.nl/lod kunt u zich aanmel-
den. U krijgt daarvan een bevestiging per mail. Wij 
zorgen voor de benodigde materialen en de even-
tuele vergoeding. En natuurlijk krijgen alle kinderen 
die meedoen ook dit jaar weer een aardigheidje.
Wilt u ook even doorgeven aan de dorpsraad via 
de secretaris frans.spiekman@ziggo.nl als u zich 
opgeeft, zodat de dorpsraad kan helpen bij de co-
ordinatie van de opschoonlocaties.

Griep
Hier zit ik dan aan mijn ‘ontbijttafel’. Een kom dam-
pend water met een hoop eucalyptus erin. Een 
handdoek over mijn hoofd en snuiven maar. Lek-
ker ontbijtje! Na een minuut of wat begint er iets los 
te komen. Het rochelt en snottert en ja hoor, er is 
wat verlichting bij het ademen.  De handdoek mag 
eraf en mijn gezicht is bezaait met druppels. Het 
voelt fris aan. Mijn koortsig gezicht wordt knalrood. 
Pffff  even bijkomen. 

Mijn ontbijt bestaat uit thee met honing en een be-
schuit. Meer wil mijn lijf niet hebben. Ik kruip mijn 
bed weer in, dat is fijn, lekker languit en zweten 
maar. Mijn ogen vallen dicht en ik ben van de we-
reld. Waar ik ben geweest weet ik niet maar ineens 
ben ik er weer. “Kom drink eens wat, je hebt vast 
wel dorst”  

Ik drink en zak weer onder het dekbed. Wat is het 
hier toch heet, ik zwem het bed zowat uit. Alles wat 
op mij ligt gaat eraf. Als eerste mijn duster, dan 
een 
deken en nog een want toen ik in bed stapte bibber-
de ik van de kou. Zo dat is beter. Na een dag begin 
ik te hoesten, te bulderen net als een zeehond. De 
buurman zou er wakker van worden. Iedereen blijft 
weg, ze wagen er nog net een telefoontje aan om 
te vragen of het al beter gaat. Die bacillen en virus-
sen gaan gelukkig niet door de draad en een kort 
gesprekje van mijn kant houdt ze toch op de hoog-
te. 

Na een paar dagen lijkt er verbetering te komen. 
De koorts zakt en wordt wat normaler. Het geblaf 
wordt minder en verandert in een gewone hoestbui. 
Gelukkig is er gevaar van doorkomen, het eten 
wordt iets smakelijker al houdt het niet over, het 
gaat wat beter. Nu rustig aan doen en niet meteen 
alles weer oppakken. Nou dat valt wel mee want 
de vermoeidheid blijft lang hangen en is nog lang 
niet over. De weerman zegt dat de lente eraan 
komt. Daar wacht ik dan maar op. Achter de kachel.

Hans Coolen Live in concert

Op 21 maart kunnen liefhebbers van muziek genie-
ten van alweer mijn  4e live concert.
Ook deze editie zal ik weer worden begeleid door 
een grote band van 13 personen met overwegend 
muzikanten uit Vierlingsbeek.

Na 10 jaar puur Nederlandstalig muziek te hebben 
gedaan ben ik een paar jaar terug begonnen mijn 
repertoire te veranderen.

Op deze avond zal heel duidelijk hoorbaar zijn 
wat deze veranderingen inhouden, we spelen een 
aantal nummers van mijzelf maar het gros van de 
nummers zijn covers.

Hierbij moet je denken aan Nederpop uit de jaren 
80, 90 en Engelstalige covers die tot vandaag nog 
in de top 2000 staan.

De rest van de avond zal de muziek worden ver-
zorgt  DJ Helgo die er gelukkig weer bij is.
Het geheel zal weer worden voorzien van professi-
oneel geluid en een geweldige lichtshow.
Kortom een spektakel wat je niet zeker mag mis-
sen!!

Entree € 5 voorverkoop en € 7,50 aan de kassa 
Kaarten verkrijgbaar bij:
-Plus Verbeeten Vierlingsbeek én Overloon 
-Concordia Vierlingsbeek
Of stuur een mail naar info@hanscoolen.nl 

Kijk ook eens op  www.hanscoolen.nl 

Tot 21 maart,
Groetjes Hans

Peter van der Hurk (Het zesde zintuig)

bij Herberg Thijssen.
Op vrijdag 3 april a.s. zal Paranormaal Entertainer 
Peter van der Hurk zijn geheel nieuwe show presen-
teren bij Herberg Thijssen aan de Spoorstraat 5 te 
Vierlingsbeek. Al jaren trekt hij een miljoenenpubliek 
bij het RTL 4 programma ‘Het Zesde Zintuig - Plaats 
Delict’. Maar ook op het podium weet hij zijn gasten 
te boeien, te ontroeren en te entertainen. Na twee 
succesvolle seizoenen in de theaters door heel het 
land, kiest van der Hurk nu voor een nieuw publiek. 
Een kersverse nieuwe show, geschikt voor believers 
en sceptici. Van der Hurk heeft een overtreffend zes-
de zintuig, dat hij combineert met scherpe Haagse 
humor. U als gast mag -op eigen risico- voorwerpen 
inleveren waar Peter van der Hurk mee aan de slag 
gaat. Dit kunnen zijn een foto, voorwerp, tekening of 
kledingstuk van 
een overledene of levende persoon. Hiervoor wordt 
direct voor het podium een grote tafel gereserveerd. 
Verder is er een vragenronde waarbij een paragen-
de een levensvraag mag stellen. ‘Vind ik dit jaar de 
liefde van mijn leven?’. ‘Moet ik mijn baan opzeg-
gen?’ etc. etc. Peter vertelt aan de hand van een 
simpele tekening op een white-board details over 
een persoon. Kortom genoeg elementen voor een 
smaakvolle avond.
Peter zal vanaf een podium de avond presenteren, 
maar zal ook regelmatig dit podium verlaten en zich
begeven onder zijn gasten in de zaal. U bent van 
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Darts toernooi 
Herberg Thijssen Open.
Op zaterdag 28 maart organiseert Herberg Thijs-
sen een groots darttoernooi. Tijdens deze avond 
zal ook Benito van de Pas aanwezig zijn. Herberg 
Thijssen zal deze avond veranderen in een groot 
dartpaleis met een tiental wedstrijdbanen en een fi-
nale baan. Het toernooi zal plaatsvinden in onze 
zaal waarbij de verkoop van dartartikelen moge-
lijk is. Het toernooi zal bestaan uit dames en heren 
wedstrijden gemengd. Het is een Single toernooi 
met 501 poules en waarna een knock out ronde 
gehouden wordt. Vervolgens zal er een winnaars- 
en verliezerronde plaatsvinden.
Inschrijven voor dit toernooi kunt u via onze web-
site www.herbergthijssen.nl of op de avond zelf tot 
19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur en de 
wedstrijdleiding is in handen van dartbond ‘De Bra-
bantboel’. Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 inclusief 
één consumptie. Naast een derde en tweede prijs 
gaat de winnaar van dit toernooi  naar huis met € 
125,00. 
Benito van de Pas zal tijdens dit toernooi aanwe-
zig zijn, om eenieder die wil, van tips en informatie 
te voorzien. Tevens maak je kans om tijdens deze 
avond een pijltje te gooien met Benito.
Benito van de Pas, geboren op 18 januari 1993, is 
een Nederlands beoefenaar van de dartsport. Be-
nito bereikte in 2011 de halve finale van het PDC 
World Championship waar hij met 1-2 verloor van 
Michael van Gerwen. In 2011 won hij de German 
Open. En tijdens het laatst PDC World Champi-
onship verloor hij in de derde ronde van Robert 
Thornton met 0-4.
Wil jij verzekerd zijn van een plek in dit toernooi, 

geef je dan snel op want vol is vol.
Tot ziens bij het Thijssen Open op zaterdag 
28 maart, aan de Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.

harte welkom op deze zeer bijzondere avond welke 
plaats vindt bij Herberg Thijssen. Kaarten zijn alleen 
online te bestellen. 
Ga hiervoor naar www.cafezaaljanvanerp.nl. of naar 
www.ticketpoint.nl het landelijke netwerk van tic-
ket verkoop. Vanwege het speciale karakter van de 
show en de grootte van onze zaal zijn er maar een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar. De zaal gaat 
open om 19.00 uur en de show begint om 20.00 uur 
kaarten hiervoor kosten € 24,50.
Tot ziens op deze bijzondere avond.

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.
http://www.judo-vierlingsbeek.nl

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
De afgelopen periode hebben redelijk veel leerlin-
gen van Basisschool Laurentiushof kennisgemaakt 
met Judo. In totaal hebben ruim 40 kinderen vanuit 
Sjors Sportief een aantal lessen gevolgd, vanuit dat 
aantal hebben weer een aantal kinderen besloten 
om vast lid te worden van onze vereniging. 
SUPER, Judo is een leuk sport!!!

Tijdens de Sjors Sportief-lessen was het behoorlijk 
druk waardoor de lessen helaas iets minder van 
kwaliteit waren. Wij hebben hier van geleerd en 
pakken dat een volgende keer wat anders aan.

Wij bieden de écht geïnteresseerde kinderen nog-
maals de kans om te ontdekken of ze Judo écht 
leuk vinden. Dit doen wij door de lessen voor deze 
kinderen tot aan het einde van dit seizoen 
(tot 20 juli) GRATIS aan te bieden.  

Omdat wij, zoals gebruikelijk, de kwaliteit van de 
lessen hoog willen houden, kunnen wij slecht een 
beperkt aantal kinderen plaatsen. Heb je interesse, 
meld je dan snel aan door even een mail te sturen 
aan: info@judo-vierlingsbeek.nl.

Voor meer informatie over judo en onze vereniging 
verwijzen we je naar onze website 
http://www.judo-vierlingsbeek.nl

Hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o.

Vierlingsbeek/Groeningen

Valbreken voor jong en oud
In het teken van Symphonica in Sporto wordt 
woensdagmorgen 25 maart in de basisschool 
’s morgens geoefend in het valbreken. Judovereni-
ging Jandori verzorgt enkele “lessen”. Er kunnen 
maar een bepaald aantal KBO-leden deelnemen 
aan deze ochtend. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar Marius Cuijpers, tel. 631303
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Lente natuurwandeling
Donderdag 2 april maken we een wandeling door 
de natuur in  onze omgeving. We starten om 
14.00 uur bij gemeenschapshuis Joffershof. Bij 
terugkomst drinken we daar een kopje koffie/thee.

Kienen
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 20 maart en 3 april Aanvang: 13.45 uur 

De vaste activiteiten van de KBO zijn
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof   Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof   Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur         Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor Oude-
ren 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 alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof   Info 632028

Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen is het 
week 14 (31 maart en 2 april):

SAMEN STERK VOOR 
GOEDE DOELEN

Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het in 
zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te doen!
Twaalf nationale collectes 
(waarvoor al in Vierlingsbeek en Groeningen 
gecollecteerd wordt) hebben we gebundeld. We ko-
men nu dus één keer aan de deur in plaats van 12 
keer. Op het andere blad ziet u een overzicht van 
de goede doelen waarvoor u geld kunt schenken. 
Bij voorkeur noteert u achter ieder goed doel het be-
drag dat u wilt geven. Als u niets aangeeft wordt het 
bedrag verdeeld over de goede doelen. Nadat u al-
les bij elkaar opgeteld hebt kunt u het totaalbedrag 
contant in de envelop doen met het invulformu-
lier. Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is.
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of enve-
lop. Uw bijdrage blijft anoniem.

Dinsdag 31 maart of donderdag 2 april komen 
twee collectanten met identificatiepasje tussen 
18.00 - 20.00 uur de envelop bij u ophalen.

ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP 
VOOR ONS KLAAR LIGT.

Voor alle duidelijkheid: de diverse acties van plaat-
selijke verenigingen en de basisschool kunt u 
gewoon aan de deur blijven verwachten.We hopen 
dat de gezamenlijke collecte wederom naar ieders 
tevredenheid zal verlopen. Denk goed na over de 
giften die u doet en bedenk dat alle goede doelen 
uw steun hard nodig hebben. Wij zorgen dat uw bij-
drage op de juiste plek terecht komt en houden u op 
de hoogte van het resultaat.

Voor straks alvast hartelijk bedankt voor uw mede-
werking en bijdrage, wij vertrouwen op u!

Namens de kerngroep 
Samen Sterk Voor Goede Doelen.

Bloedprikken voortaan in Joffershof

De bloedprikservice van Maasziekenhuis Pantein 
in Vierlingsbeek verhuist naar een andere loca-
tie. Met ingang van vrijdag 3 april kunnen patiënten 
bloed laten prikken in gemeenschapshuis Joffers-
hof aan de Laurentiusstraat 2. 

Rond oud en nieuw zijn er in Vierlingsbeek prul-
lenbakken en een bankje opgeblazen met vuur-
werk en gips.

Bij deze wil ik degene bedanken die de prullen-
bak en bankje aan de Maas op de Klaphekken 
heeft opgeblazen. De gemeente plaats geen 
nieuwe bank en afvalbak, bij de kerk hebben we 
wel een nieuwe afvalbak gekregen. Ik hoop dat 
die persoon de volgende keer nadenkt over de 
gevolgen van zijn daad. Het is misschien ook 
leuk om het thuis onder de keukentafel uit te 
proberen en te kijken wat er gebeurt in huis.

Groeten 
Richard Meerwijk

De openingstijden blijven gelijk: maandag van 9.30 
tot 9.50 en vrijdag van 9.00 tot 9.20 uur.

Tot en met maandag 30 maart 2015 kunnen pati-
enten voor bloedafname nog terecht op de huidige 
locatie: steunpunt Merlet, Spoorstraat 27 in Vier-
lingsbeek.
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Invulformulier 

 

Fonds/Stichting Doel Bedrag 

 

 
Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde 
mensen uit alle delen van de wereld. Met uw steun, kan hun leven 
een beetje dragelijker worden.  
www.vastenaktie.nl 

 

 

 
Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. 
Gezonde voeding ontwikkelen, hartfalen kortom alles wat met  
het hart  te maken heeft. www.hartstichting.nl 
 

 

  
Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische 
longziekte:astma, COPD of een zeldzame chronische longziekte 
(zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van 
levensbelang.  www.longfonds.nl 
 

 

  
Ango werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van 
mensen zoals die zijn ontstaan, als gevolg van een beperking of 
chronische ziekte. www.ango.nl 
 

 

  
De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen 
mensen met maag- lever- en darmziekten. Zij geven voorlichting en 
financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van onze 
activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl 
 

 

  
Kanker betekent lang niet altijd het einde! KWF Kankerbestrijding 
strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en 
betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl 
 

 

  
Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil. 
Dialyse is overleven. 
www.nierstichting.nl 
 

 

 
 

 
De Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed 
ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. 
www.brandwondenstichting.nl 
 

 

  
Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is 
onderzoek zo belangrijk, zodat diabetes voorkomen wordt en te 
genezen is. 
www.diabetesfonds.nl 

 
 

 

 
Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met 
MS. Het opgehaald geld wordt besteed aan onderzoek ( voor een 
beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en 
voorlichting.  www.nationaalmsfonds.nl 

 

 
                  

 
Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk 
onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder 
dementie. www.alzheimernederland.nl 

 

 

 
Met de opbrengst vergroot het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de 
wereld van mensen met een verstandelijke  beperking in onze regio.  
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 

 Totaal bedrag  
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Kruisbeeld

Bij de splitsing Spoorstraat/Soetendaal staat een 
Kruisbeeld. Het dateert uit de dertiger jaren van de 
vorige eeuw en is destijds door de burgemeesters-
familie Jenniskens geschonken aan de gemeen-
schap van Vierlingsbeek. Nog vroeger stond op die 
plek de schutsboom van het gilde. 

Zelf kan ik nog herinneren dat er tijdens mijn jeugd  
jaarlijks een processie naar gehouden werd. De 
route werd gemarkeerd met de bekende geel/witte 
vaandels. Misdienaars, ook ondergetekende, droe-
gen naast een kruis de bekende lantaarns op hou-
ten stokken, flambouwen genoemd. Herinnering 
aan het rijke Roomse leven!

Welnu. Het betonnen kruisbeeld verkeert al een tijd 
in slechte staat. Het hout is gedeeltelijk rot en een 
arm van het Christusbeeld is gebroken. De Dorps-
raad heeft zich er over ontfermd en binnenkort zul-
len enkele leden het beeld demonteren en naar 
Venray brengen waar de stichting Kruisen en Ka-
pellen het belangeloos zal restaureren; enkel ma-
teriaalkosten worden in rekening gebracht. Bo-
vendien zal het een coating krijgen waardoor het 
weersbestendiger wordt. Het houtwerk zal door 
Wim Geurts gedeeltelijk vervangen worden. Zo ho-
pen we dat dit monument uit het  verleden voor 
ons nageslacht behouden blijft.

Namens de Dorpsraad,
Rein Verhoeven.

PLUS Verbeeten zet de 
bloemetjes buiten

Klanten van PLUS Verbeeten kunnen van-
af 8 maart j.l. plantjes sparen voor het Groe-
ne Schoolplein bij de basisschool in Vierlings-

beek. Klanten die voor hun eigen tuin of balkon 
willen sparen, zijn ook aan het goede adres bij 
hun PLUS supermarkt. 

Zondag 8 maart startte PLUS met een nieuwe 
spaarcampagne ‘Vrolijk het voorjaar in met gratis 
lentebloeiers’. Klanten kunnen tijdens deze cam-
pagne sparen voor gratis lentebloeiers. PLUS Ver-
beeten is lokaal betrokken en wil daarom niet al-
leen haar klanten iets extra’s geven dit voorjaar, 
maar ook de lokale gemeenschap. Ondernemer 
Jan Verbeeten: “Vanuit onze lokale betrokkenheid 
vinden we het een mooi initiatief om gezamenlijk 
te sparen voor het Groene Schoolplein. Vorig jaar 
heeft een groep vrijwilligers in samenwerking met 
een aantal lokale bedrijven in Vierlingsbeek een 
Groen Schoolplein gerealiseerd. Met de bij elkaar 
gespaarde dozen kunnen zij dan het schoolplein 
weer mooi aankleden met vrolijke lentebloeiers om 
zo het schoolplein ook in de lente een fleurig beeld 
te geven. 
Daarom hebben we een inzamelbox in de winkel 
gezet, waar klanten hun zegels kunnen doneren. 
Wij ruilen deze zegels in voor extra dozen lente-
bloeiers voor de Groene Schoolpleinen. Zo maken 
we Vierlingsbeek met elkaar een beetje kleurrijker.” 

Actie 
De actie loopt tot en met zaterdag 25 april. Klanten 
van PLUS  ontvangen bij elke 10 euro aan bood-
schappen en speciale actieproducten een gratis 
spaarzegel. Met 35 zegels is de spaarkaart vol en 
kan deze bij de kassa ingeruild worden voor een 
tegoedbon. Op vrijdag 8 en/of zaterdag 9 mei ont-
vangt de klant tegen inlevering van de tegoedbon 
gratis een doos lentebloeiers met dertig perkplan-
ten. In een doos zitten tien witte begonia’s, tien 
blauwe lobelia’s en tien rose petunia’s. 

25 april 2015:
The Voice van 
’t Vrijthof 
(4th edition)!

"The Voice van 't Vrijthof", georganiseerd door Har-
monie De Herleving, is inmiddels alweer een be-
grip bij iedereen die van een mooi potje (pop)mu-
ziek houdt! Vierlingsbeekse en Groeningse arties-
ten brengen de mooiste nummers uit de muziek-
historie ten gehore. Met een schitterend decor, een 
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spetterende opening, een grandioze finale… en al-
les gepresenteerd door onze eigen coaches, die 
niet onderdoen voor Marco Borsato, Trijntje Oos-
terhuis of Nick en Simon!  
 
Voor 2015 zijn de voorbereidingen in volle gang. 
Het wordt een bijzondere editie: de meezing-, mee-
spring- en meeswing-editie! Waar onze arties-
ten vorig jaar wat meer rustige nummers en bal-
lads hebben gezongen, zullen ze dit jaar helemaal 
los gaan en de grootste discokneiters, dancehits, 
rocksongs en Nederlandstalige klassiekers ten ge-
hore brengen.

We kunnen nog altijd een paar artiesten gebrui-
ken die zin hebben om een nummer te zingen. Zou 
je het leuk vinden om ook eens op het podium te 
staan en voor een gevulde zaal je zangkunsten te 
laten horen? Meld je dan aan bij de organisatie via 
ftmwillems@hotmail.com! 
 
Wil je gewoon lekker komen meezingen, meesprin-
gen en meeswingen? Of eenvoudigweg genie-
ten van een paar fijne staaltjes muziek? Reserveer 
dan zaterdag 25 april 2015 alvast in je agenda!

Wat: The Voice van 't Vrijthof
Wanneer: zaterdagavond 25 april
Hoe laat: 20.00 uur zaal open, 21.00 uur spetteren-
de opening
Waar: Concordia Vierlingsbeek
Entree voorverkoop: € 7,-, via PLUS Verbeeten 
(vanaf week 15)
Entree aan de deur: € 8,-
Website: www.herleving.nl

ZITTINGSAVOND 2015... 
 
Wat hebben we weer geweldige zittingsavon-
den achter de rug. 
Trots op onze eigen mensen op de bühne, wat wa-
ren ze stuk voor stuk geweldig! 
Trots op het publiek, hun enthousiasme, en de 
complimenten die wij kregen over deze avonden. 
Dit geeft ons weer zoveel energie om alweer reik-
halzend uit te kijken naar de zittingsavonden van 
2016. 
 
Iedereen die op welke manier ons geholpen heeft 
om deze avonden in elkaar te zetten...............   
KEI BEDANKT! 
Maar vooral heel veel complimenten aan het adres 
van onze raseigen artiesten. 
  
ZAC: Zittingsavondcommissie 
Maria, Bas, Stephan, Christa 
 

29 maart: Zondagochtendconcert 
De Herleving en Vondel

Harmonie De Herleving en Gemengde Zangver-
eniging Vondel hebben een warme band. Toch is 
het alweer een aantal jaar geleden dat de com-
plete harmonie en koor samen een concert heb-
ben gegeven. Vandaar dat Harmonie De Herleving 
het initiatief heeft genomen om een dergelijk con-
cert weer eens te organiseren, en wel op 29 maart 
2015. Vondel reageerde enthousiast. En daarom 
zijn beide verenigingen nu hard aan het repeteren 
om een mooi programma voor u neer te zetten!

Het programma heeft voor elk wat wils. Popliefheb-
bers komen aan hun trekken met nummers van 
Henk Westbroek, Robby Williams en Pharell Wil-
liams. Filmfanaten zullen de filmmuziek van Bra-

Dinsdag 7 april gaan er weer een aantal leden 
zwemmen in het thermaalbad in Arcen. Vertrek 
vanaf ´t Vrijthof voor iedereen die zich heeft opge-
geven om 19:00 uur

Woensdag 15 april wordt er een internationale 
volksdansavond georganiseerd in Langenboom. 
Onze volksdansgroep 'VIGRO' zal daar ook op-
treden. De avond begint om 19:30 uur in gemeen-
schapsaccommodatie “de Wis” aan de Dominica-
nenstraat 25  in Langenboom.

ve en Lord of the Rings weten te waarderen. Er 
komt mooie gedragen muziek langs, maar ook vro-
lijke klezmer en volksmuziek! En natuurlijk zullen 
Vondel en de Herleving ook enkele nummers sa-
men vertolken. Welke dat zijn, dat is nog een ver-
rassing!

Wij zien u graag op zondag 29 maart!

Wie: Harmonie De Herleving en Gemengde Zang-
vereniging Vondel
Waar: Concordia, Vrijthof 1
Wanneer: zondag 29 maart 2015
Hoe laat: 11.00 uur 
Entree: gratis
Websites: www.herleving.nl en www.zangvereni-
ging-vondel.nl
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HANS COOLEN
live in concert

vierlingsbeek
VERBEETEN

21 maart 2015  |  Concordia Vierlingsbeek
Aanvang 21.30 uur  |  Zaal open 20.30 uur

Voorverkoop € 5,00  |  Kassa € 7,50  |  Voor info & kaartverkoop: www.hanscoolen.nl

Met 13 persoons live-band en een geweldige lichtshow!
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KBO
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Nieuws van vogelhuisjesdorp 
Vierlingsbeek:

‘Happen en Stappen’ in Vierlingsbeek in een 
nieuw jasje!

Vanaf 20 maart krijgen de deelnemers van de Vo-
gelhuis Proeverij Wandelroute in Vierlingsbeek een 
nieuwe routebeschrijving. 
De huidige beschrijving is door onze natuurscouts 
Rein Geurts en Wim Geurts in samenwerking met 
De Oude Schoenendoos uitgebreid met informatie 
en foto’s van vroeger en nu. 

Janneke Vink van www.jipvormgeving.nl uit Vier-
lingsbeek heeft een prachtige frisse flyer en route-
beschrijving ontworpen voor de route waar je ge-
woon al vrolijk van wordt als je hem ziet.

Daarnaast heeft de vogelhuisbrigade van Biblio-
beek op zaterdag 7 en 14 maart, vele nestkast-
jes gehangen aan gevels en bomen gelegen aan 
de route. Deze nestkastjes zijn geschonken door 
www.Vivara.nl  met het doel om van Vierlingsbeek 
een echt vogelhuisjesdorp te maken.

‘De vogelhuisjesbrigade’

‘1e nestkastje’

ZANGGROEP EVERGREEN
IERLINGSBEEK ZANGGR
OEP EVERGREEN VIERLI
RLINGSBEEK ZANGGROE
ROEP EVERGREEN
VIERLINGSBEEK
K ZANGGROEP
P EVERGREEN
EEN VIER
ERLINGS
GSBE
E ZEV

Revue Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek heeft beslo-
ten om haar volgende revue niet in 2015 uit te voe-
ren, maar op 2-3-4 juni 2016. Na de eindexamens, 
de voorjaarsvakantie nog vóór het EK voetbal van 
2016 én met de meeste kans op mooi avondweer. 

De Vogelhuis Proeverij Wandelroute Vierlingsbeek 
is een route van + 13 kilometer in de omgeving van 
Vierlingsbeek met 3 culinaire rustplaatsen bij Res-
taurant De Vier Linden, Restaurant De Overbeek 
en Pannenkoekenrestaurant ’t Genot. 
Je kunt kiezen uit 2 menu’s: ‘in drie happen’ à 
€ 17,50 pp of de ‘drie heerlijkheden’ à 
€ 32,50 pp. Kinderen onder 12 jaar betalen niet 
voor de route maar kunnen naar wens bestellen bij 
de locaties en apart afrekenen. De route is ook al 
door vele families, teams en toeristen gelopen en 
het blijkt een groot succes te zijn.
De route kan gelopen worden van donderdag t/m 
zondag met starttijd tussen 11.00u en 13.00u. 
Meer informatie over de route en aanmelden kan 
via www.bibliobeek.nl
De Vogelhuis Proeverij Wandelroute Vierlingsbeek 
is een initiatief van:
      

Met dank voor het nieuwe Happen en Stappenjas-
je aan:
Natuurscouts Rein Geurts, Wim Geurts en
    

Stg Oude schoenendoos
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Passiespel in Openluchttheater

Op woensdag 1 april aanstaande voert zang-
groep Palet uit Overloon het eigentijdse passie-
verhaal op dat als titel meekreeg “Een Weg”. 
Palet is een Overloonse zanggroep van veer-
tien enthousiaste mannen en vrouwen. Vorig 
jaar hebben zij met veel succes een geheel ei-
gen versie van het lijdensverhaal van Christus 
opgevoerd. De uitverkochte voorstellingen en 
de vele enthousiaste reacties hebben hen ertoe 
doen besluiten het lijdensverhaal dit jaar nog 
een aantal keren op te voeren. Op 1 april in het 
Openluchttheater van Overloon. 

Waarom op die plek? Het Openluchttheater van 
Overloon is de plek waar rond 1920 openluchtspe-
len opgevoerd werden. Helemaal in de Rooms Ka-

tholieke geest van die tijd werden er verhalen uit 
de bijbel uitgevoerd. Later zijn hier zelfs de Tegel-
se Passiespelen uit voortgekomen. 

De ZEV revue 2016 zal in het teken staan van 
mooie muziek en zang, dans en boeiend theater 
met een link naar Vierlingsbeekse gebeurtenissen 
in het verleden. Kortom, het belooft weer een bij-
zondere avond te worden. 
U wordt nog verder op de hoogte gehouden, maar 
zet deze data alvast in uw agenda.
www.zev.zingt.nl

Gefascineerd door het lijdensverhaal van Chris-
tus heeft Cees van Leeuwen een passieverhaal 
geschreven dat recht doet aan het oorspronkelij-
ke verhaal en daarbij draagvlak vindt in de huidige 
samenleving. De passie van Cees voor het toneel-
spel maakt dat het verhaal versterkt wordt door het 
aanbrengen van theatrale elementen. Geert Ver-
hallen, dirigent van Palet, heeft de bijpassende 
muziek erbij gecomponeerd. De zang, de gespro-
ken teksten en de bewegingen vertellen de passie 
en nemen u mee alsof u zelf meeloopt in de stoet 
naast Jezus. 

Vanuit passie is het openluchttheater een aantal 
jaren geleden nieuw leven ingeblazen. Vanuit pas-
sie voor theater, voor het leven van Jezus en voor 
muziek is ‘Een Weg’ ontstaan. Is er een mooiere 
plek denkbaar voor deze versie van het passiever-
haal?
Kom zelf kijken en beleven op woensdag 1 april. 
Bij slecht weer is de voorstelling in de Theobaldus-
kerk in Overloon. 
Raapleeg t.z.t. de websites. 
Hou er rekening mee dat het ’s avonds nog fris is 
buiten en kleedt u lekker warm aan en/of neem 
een dekentje mee. Kussens zijn bij het theater 
aanwezig.

Op 1 april vanaf 12.00 uur staat op de websites 
www.zangroeppalet.nl of www.openluchttheater-
overloon.nl vermeld waar de uitvoering plaatsvindt. 

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via de website 
van Palet en het Openluchttheater, aan de service-
balie van Plus Verbeeten en aan de kassa van het 
theater, zolang de voorraad strekt. De entree is 
€ 6,-. Aanvang 20.00 uur. 
Op de site van Palet staan de andere speeldata 
met locaties vermeld. Alle uitvoeringen zijn in de 
week van Palmpasen tot Pasen.

Vraag van de maand 

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 hiervoor 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 al-
gemeen. Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.

Vraag: Mijn werkgever zegt dat ik vakantiedagen 
moet inleveren, maar ik ben ziek. Hoe zit dit?.
 
Antwoord: 
Wie werknemer is en ziek wordt, hoeft hiervoor 
geen vakantiedagen in te leveren. Deze regel geldt 
alleen als hierover schriftelijk geen andere afspra-
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ken zijn gemaakt. Als werknemer hebt u in elk ge-
val recht op het wettelijk minimumaantal vakantie-
dagen per jaar, t.w. viermaal het aantal dagen (met 
het gemiddeld aantal gewerkte uren) dat men per 
week werkt. De opbouw van vakantiedagen loopt 
tijdens de periode van ziekte gewoon door.

Als u na de ziekteperiode het werk weer oppakt, 
hebt u nog recht op de vakantiedagen die u voor 
en tijdens de ziekteperiode heeft opgebouwd. Dit 
is belangrijk omdat te weten in verband met de af-
rekening van de niet opgenomen opgebouwde va-
kantie-uren bij beëindiging van het dienstverband. 

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 af-
spraak (tel. 0485-576763). 

Basisschool  Laurentiushof  in 
Vierlingsbeek 
nodigt ouders uit voor de

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN

voor het schooljaar 2015 / 2016

Wie:
kinderen geboren tussen 
1 juni 2011 en 31 mei 2012

Wanneer: 
dinsdag 24 maart óf 
donderdag 26 maart a.s.
tussen 9.30u en 11.30u

Waar:
in de gemeenschapsruimte
van basisschool Laurentiushof

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2011 en 31 mei 
2012 én denkt u erover om uw kind op basisschool 
Laurentiushof te plaatsen, bent u van harte welkom 

om uw zoon / dochter aan te melden als leerling 
van onze school. 
Op dinsdag 24  óf  donderdag 26 maart kunt u tus-
sen 9.30 uur en 11.30 uur, tijdens een ‘open les-
morgen’, kennismaken met basisschool Laurenti-
ushof. Onder leiding van kinderen uit groep 8 kunt 
u de school bezichtigen en in bedrijf zien.

Tevens zult u de schoolgids van onze school uitge-
reikt krijgen. Hierin staat globaal beschreven waar 
basisschool Laurentiushof voor staat. Daarbij ont-
vangt u het inschrijfformulier, welke u 

verder thuis in mag vullen. Voor tekst en uitleg zal 
de directie en overblijfcoördinator aanwezig zijn. 
Bovendien is er koffie, thee en ranja.

Meer informatie over onze school kunt u vinden op 
de website: www.laurentiushof.nl.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Tot ziens,
team en directie basisschool Laurentiushof
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vrijdag 20 maart > cabaret > 
FUAD HASSEN > PAREIDOLIA
Met zijn innemende persoonlijkheid en gulle lach 
weet Fuad Hassen iedereen voor zich te winnen. 
In 2006 stapte hij het comedypodium op, in 2008 
won hij de Culture Comedy Award en in 2013 was 
hij klaar voor Cameretten. ‘… hij heeft een aan-
tal sterke grappen en het gemak waarmee hij zich 
over het podium beweegt geeft de jury veel ver-
trouwen in zijn toekomst in het theater.’ Zo schreef 
de jury van Cameretten. Nu is het daarom tijd voor 
zijn solodebuut Pareidolia.

Fuad is een charismatisch verteller, een rasechte 
en oprechte comedian. Iemand die niet bang is om 
ook zichzelf een spiegel voor te houden. 

Quotes naar aanleiding van de finale van Came-
retten: 
‘Fuad Hassen is nog het meest veelzijdig. Hij vult 
zijn theatrale setting in met verhalen, met stand-up 
als basis. Hoop op juryprijs.’ - Richard van Bilsen, 
hoofdredacteur zwartekat.nl

Instuif Country

Op zaterdag 21 maart 2015 vindt in het dorpshuis 
De Poel te Rijkevoort, de Instuif Country plaats.
De werkgroep Country Line heeft met voorzitter 
Wim Willems, weer een aantal mooie dansen
op het programma gezet. Wat dacht u van de Ten-
nessee Waltz Surprise, Litte Black Book of
Tango with the Sheriff. Het belooft weer een gezel-
lige middag te worden die begint om 14.00 uur
De ouderenorganisaties Stichting Welzijn Ouderen 
Cuijk (SWOC) en Stichting Welzijn Ouderen ge-
meente Boxmeer (SWOGB), hebben de algehele 
leiding. De presentatie is in vaardige handen van 
de docenten Ans Derks en Ans Versteegen. Hal-
verwege het programma is er pauze en kunnen de 
deelnemers even op adem komen met een drank-
je. Deze gratis toegankelijke middag eindigt rond 
16.30 uur.

Paaszaterdag: the Odds!

Helaas moesten zij Ziggodome en Ahoy afzeggen 
om het, inmiddels traditionele, paaszaterdagconcert 
bij Nillus te laten doorgaan.
Maar dat doen zij met alle plezier!
Want the Odds, muzikanten van eigen bodem, 
gaan met gierende gitaren, tintelende toetsen, 
brullende bas en dreunende drums een zeer 
afwisselend repertoire neerzetten, in samenspraak 
met gedreven zang en sax.
Welbekende nummers, uit de tijd van Beatles en 
Stones, tot hedendaags werk van o.a. Anouk, 
lieflijk gezongen ballades en stoere blues.
Verrassende nummers, die bij menigeen een tikje 
nostalgie zullen oproepen…
Gewoon lekker komen luisteren dus, en een beetje 
bewegen mag ook!

Zaterdag 4 april vanaf 21.00 in 
Concordia

Paasvuur in Groeningen 
 
Op 1e Paasdag, zondag 5 april, zal omstreeks 
19.00 uur aan de Maasstraat in 
Groeningen tegenover het gildeterrein, een 
paasvuur worden aangestoken. 
Uw snoeihout kunt u daar gratis brengen!! An-
der hout wordt 
niet geaccepteerd. Ophalen is niet mogelijk. 
Voor inlichtingen kunt u bellen: Han Morsink, 
06-53319279
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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                                                   

 
 

 

Gevonden:
Zwarte Jas.

Carnavalsmaandag tijdens optocht.
Waar: Grotestraat tegenover 

fietsenzaak Frans Thijs.
 

Op te halen bij Bibliobeek/ Vierlingsbeek.

‘Fuad toonde zich veelzijdiger (…) zijn persoonlijke 
programma Pareidolia zat intelligent in elkaar en 
zijn hilarische sportschoolrelaas wist een vette lach 
los te peuteren.’ - Esther Kleuver, Telegraaf
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij 
Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

zaterdag 13 juni > busreis > PINKPOP
Pinkpop wordt 46 en pakt weer eens goed uit. 
Want zeg nu zelf, het rijtje Robbie Williams, Avicii, 
The Script, Anouk, Kensington, The Wombats, 
Selah Sue, Dotan, Eagles Of Death Metal, 
Sheppard, John Coffey, Magic!, East Cameron 
Folkcore, Joost van Bellen mag er wezen. 

Op zaterdag 13 juni gaat het richting Landgraaf om 
deze verjaardag te gaan vieren. Hiep hiep…
vertrek: 9.00 uur > uitverkocht

Gryphus Formule 1 Pool
Het is weer bijna voorjaar en dus gaat het Ber-
nie Ecclestone Circus weer rondtrekken. De boli-
des mogen weer van stal en piloten als Rosberg, 
Button, Vettel, Alonso, Ricciardo, Bottas en Massa 
zullen er alles aan gaan doen om Lewis Hamilton 
van de troon te stoten. En niet te vergeten onze ei-
gen Max. Want het wordt weer ouderwets span-
nend met een Verstappen achter het stuur. En ju-
nior is een groter talent dan senior dus dat belooft 
veel goeds. Of het iemand gaat lukken Hamilton te 
onttronen? We zullen het zien want ook dit seizoen 
zullen weer alle Grand Prix races op een groot-
beeldscherm worden vertoond. Wij gaan er weer 
eens goed voor zitten. En U?
➢ zondag 29 maart: GP MALEISIE
➢ zondag 12 april: GP CHINA
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
➢ zaterdag 11 april > concert > OP UT 
 TUFFELKE
➢ zaterdag 18 april > concer > BEUKFEEST

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

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

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op

www.herbergthijssen.nl en ontvang een

gratis consumptie in ons café.

Op 10 mei verloten wij onder alle

inschrijvingen een 

Apple iPad mini 3 t.w.v. € 399,-.

Deze actie* loopt tot en met 10 mei.

*) lees de algemene voorwaarden op www.herbergthijssen.nl

LIVE LOTERIJop 10 mei om 21.00 uur
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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

          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 

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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.

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

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

In verband met uitbreiding van ons team 
zijn wij op zoek naar vakantie- en 
weekendhulpen voor ons restaurant 
Museumcafé te Overloon.

Voor meer informatie kunt u zich wenden 
tot Aggie Toenders, telefoon 06 54310292 
of email: atoenders@kpnmail.nl .
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

        

 

Expertisegebieden: 
 Industriële koudetechniek  
 Distributiecentra  
 Farmaceutische industrie 
 Supermarktmeubels 
 Bakkerijen en slagerijen 
 Bloemen- en bollenkoelingen  
 Groente- en fruitkoeling (ULO 

bewaartechnologie) 
 Airconditioning 
 Klimaatbeheersing en 

warmtepompsystemen 
Mörgan Veekens  
www.vekokoudetechniek.nl 
Tel. 06-53585753 
info@vekokoudetechniek.nl 
 
 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
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Let op inloopuren gewijzigd m.i.v. 1 april
Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl  



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

✔  VERKOOP & INKOOP
Overloon: Irenestraat 12 - Tel. 0478-641312
Vierlingsbeek: Grotestraat 69 - Tel. 0478-631901



23

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

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












Warme Bakker Degen
Reclame: 23 t/m 28 maart
 ●  Sinaasappelvlaai €10,35
 ●  V-kornbrood €2,25
 ●  4 kwarkbolletjes + 1 gratis
Reclame: 30 maart t/m 4 april
 ●  Paasvlaai €8,85
 ●  Croissant €0,65
 ●  8 zachte broodjes + 2 gratis

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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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

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

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

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

Donderdag - Dinsdag 
16.30-18.00 uur.

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


