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31e jaargang no. 8                 13 april 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

19 april 2016, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

25 jaar kinderopvang in 
Vierlingsbeek 

Op 1 april 2016 vierde kindcentrum de Vuur-
toren van Spring Kinderopvang haar 25-jarig 
bestaan. Precies 25 jaar geleden opende kinder-
dagverblijf ‘de Knuffelbeer’ namelijk haar deu-
ren in het gemeenschapshuis Joffershof. Vanaf 
dat moment volgden de ontwikkelingen elkaar 
snel op.

Het initiatief voor een kinderdagverblijf kwam 
voort uit een groep actieve ouders uit de voor-
malige gemeente Vierlingsbeek. De ”Stichting 
Kinderopvang Vierlingsbeek” werd opgericht. De 
stichting maakte gebruik van twee lokalen, één 
kantoorruimte en twee slaapzalen in de Joffers-
hof. In de naastgelegen ruimte speelden senio-
ren biljart onder het genot van een sigaretje. Al 
snel kreeg het kinderdagverblijf ook die ruim-
te erbij. In 1994 werd de Joffershof volledig ver-
bouwd.

Tropenjaren
Ineke van Bree, voor velen een bekend gezicht, 
stond mede aan de wieg van de kinderopvang 
in Vierlingsbeek. Ze vervulde door de jaren heen 
diverse functies en was tot voor kort werkzaam 
bij de klantenservice van Spring Kinderopvang. 
Zij vertelt: “De eerste jaren waren tropenjaren 
voor het driekoppige team. Zeker om de plaat-
selijke vooroordelen van de gemeenschap over 
kinderopvang het hoofd te bieden en waardering 
te krijgen. Inmiddels mogen we wel zeggen dat 
de kinderopvang uitgegroeid is tot een volwaar-
dige professie met gediplomeerde pedagogisch 

medewerkers die bijdragen aan de ontwikkeling 
en opvoeding van kinderen.”

Buitenschoolse opvang
In juli 1993 kwam er buitenschoolse opvang bij 
voor kinderen van de basisschool en per 1 juli 
1996 ook tussenschoolse opvang. Per 1 janua-
ri 1994 werd de Knuffelbeer ondergebracht in de 
Samenwerkende Stichtingen voor Kinderopvang 
(SSK), een aantal kindcentra die in deze stichting 
samen kwamen. En in 2003 werd ‘de Knuffel-
beer’ omgedoopt in kindcentrum de Vuurtoren. 
Op 1 januari 2008 vond een fusie plaats tus-
sen SSK en Spring. Vanaf dat moment maakt de 
Vuurtoren deel uit van Spring Kinderopvang. 

Feestweek 
In de afgelopen week werd het jubileum fees-
telijk met de kinderen gevierd. Daarnaast volgt 
op 2 juli een feestdag voor alle ouders, kinderen 
én (oud) medewerkers, georganiseerd door de 
oudercommissie en enkele pedagogisch mede-
werkers. Voor meer informatie over de Vuurtoren 
kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op 
www.spring-kinderopvang.nl. Daar kan men ook 
vrijblijvend een rondleiding aanvragen (bij aan-
vraag ontvangt men bovendien drie keer gratis 
het tijdschrift Fabulous Mama cadeau).

Op de foto: Gerdien Denen. Bo Kersten, Ans 
Vos, Toos Meulenpas, Chantal Pijnenburg en 
Berni Reijnen. Niet op de foto: Franka van 
Bakel, Encarni Gomez en Yvonne Arts
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Van de redactie:
●	 Met wat vertraging is “hij”er dan toch: de 

nieuwe gemeentegids! actueel en blijft ook 
óns bezig houden!

●	 Zeker wel op tijd: de Pinksterbloemen in 
bermen en (Maas-)weides...

●	 Ook diegene die hebben moeten loten 
weten inmiddels óf ze de uitdaging (weer)
aan mogen gaan tijdens de 100ste 4 
daagse!!!.  Goede training(-wandel)kilo-
meters toegewenst! Geniet van natuur, 
spontane ontmoetingen/contacten en de 
gezonde inspanning.

AGENDA:
2016:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
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
23 apr Gryphus: Concert: NEW GENERATION;  
 SLOTCONCERT “EEN NIEUWE START”;
 zaal open: 20.30 uur
26 apr VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
26 apr St. GroeVie: Koningsmaal Beek an 
 Toffel; Aanvang 19:00 uur
27 apr St. GroeVie: Viering Koningsdag 
 Vierlingsbeek; Programma volgt
28 apr LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
 Zandpoort van 19:30 tot 21.00 uur
30 apr Ophalen oud papier: Gilde,
 tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
 Valentinus 632426 draaien!

3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking                                  
 vanaf Koningskerkje
4 mei Gryphus: hard rock café: MAIDEN   
 NIGHT 2016; zaal open: 20.30 uur
11 mei VOVG:  Jaarlijkse wandelavond
11 mei LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
 Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
20 mei MVC’64: buitentoernooi en quizavond;  
 aanvang: 20.00 uur
21 mei MVC’64: buitentoernooi met bbq en   
 feestavond; aanvang: 14.00 uur
22 mei Joffershof: concert van 11.00 tot 13.00 uur
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 tot 21.00 uur
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
 tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?
 Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue 5 juni 
 LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in de  
 Zandpoort van 19.30 tot 21.00 uur
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 juni KBO: Fietsdag
12 juni Groenings koor: concert in Aarle 
 Rixtel samen met het koor Korale
14 juni VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in   
 Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
19 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
 tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
 Valentinus 632426 draaien!
30 juni KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
10 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert van
  harmonie en slagwerkgroep De Herleving  
 Locatie: Vierlingsbeek, bij dewatermolen;  
 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!
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t/m 4 sept naar Sigmaringen
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20.00 uur in Joffershof
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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! 
25 sept Zangvereniging Vondel: Herfstconcert bij  
 Concordia; Met Vivace uit Hout-Blerick  
 en Erato uit Blitterswijck.
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

Berichten uit het veld

Ergens vanuit de bosjes van de Groeningse 
Bergje klinkt een zacht getik. Voorzichtig loop ik in 
de richting van het geluid. Het is een Kleine
Bonte Specht die, door middel van getik tegen 
een boomtak, duidelijk wil maken dat hij hier de 
baas is. Nauwelijks groter dan een mus en geheel 
zwart-wit met donkere strepen op de rug en een 
piepklein rood petje. Voorzichtig probeer ik dichter-
bij te komen, maar telkens verschuilt hij zich aan 
de andere kant van de boomtak. Alsof hij verstop-
pertje met me speelt. Meer dan een vluchtige blik 
krijg ik niet van hem te zien. In de verte hoor ik nu 
ook de veel hardere roffel van zijn grote broer, de 
Grote Bonte Specht.
Van links naar rechts en omgekeerd flitsen kleine 
vogels over het pad. Ik struikel bijna over de 
Roodborsten, Heggenmussen en Tjiftjaffen die 
zich hier nu massaal laten zien en horen. Even 
buiten de bosjes onder een oudere heg scharrelen 
een aantal Ringmussen. In tegenstelling tot 
Huismussen broeden Ringmussen nauwelijks 
onder daken in de kernen van steden of dorpen. 
Ze houden meer van het agrarisch buitengebied. 
Het zijn echte sociale vogeltjes die een beetje 
gezelschap erg op prijs stellen, ook tijdens het 
broeden. Ze lijken sterk op de Huismus, maar 
hebben een mooie roodbruine kop, lichte wangen 
met een zwarte wangvlek en een karakteristieke 
witte band (ring) om de nek.
Verderop in de heg zijn zwart-witte pluizige bolle-
tjes met lange staarten druk doende om nestmate-
riaal te verzamelen. Het zijn net pingpong balletjes 

met een staartje. In tegenstelling tot de andere 
mezen (koolmees, pimpelmees), bouwt de Staart-
mees geen nest in een boomholte of nestkast. Hij 
bouwt zijn kunstig geweven nest van mos, korst-
mossen, spinrag, zaadpluis van heggenrank en 
veertjes hangend in de vork van twee takken in 
een doornige meidoorn of sleedoorn struik. De ca-
mouflage van het nest past hij perfect aan de om-
geving aan. Het is bijna niet voor te stellen dan 
zo’n klein vogeltje hierin 8 tot 12 eitjes legt.

Het is al lang bekend dat oude heggen met knot-
bomen, vooral de gevlochten maasheggen die 
rondom Vierlingsbeek veel te zien zijn, belangrijk 
zijn voor de vogelbevolking hier. De holtes in de 
knotbomen worden veelvuldig gebruikt door aller-
lei holenbroeders zoals Koolmees, Pimpelmees, 
Gekraagde Roodstaart en Steenuil. De Koolmees 
en Pimpelmees zijn de meest voorkomende me-
zen hier en je ziet ze dan ook in bijna elke tuin. 
De Gekraagde Roodstaart is minder nadrukkelijk 
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Harmonie
de
Herleving

aanwezig. Het is echte trekvogel die in het voor-
jaar vanuit tropisch Afrika hier naartoe komt om 
te broeden. Het is een tamelijk schuwe vogel die 
pas opvalt als de mannetjes gaan zingen. De man-
netjes hebben een oranjerode borst, zwarte keel, 
grijze kruin en rug en een opvallend wit voorhoofd. 
De vrouwtjes zijn onopvallend grijsbruin van kleur. 
Ze vertonen beiden opvallend gedrag door voort-
durend met hun staart te trillen.

Tijdens een van mijn tellingen was ik in de avond-
schemering op zoek naar Steenuilen. 
Steenuilen komen hier van oorsprong veel voor 
en hun heldere roep (kieuw, kieuw, kieuw) was 
door het gehele heggengebied overal te horen in 
de avondschemering. Ze broeden daar in holten 
van oude knotbomen (knotwilg, knotes). Het be-
palen van het aantal broedgevallen van Steenuilen 
gebeurt meestal op basis van de heldere en dui-
delijke roep van het mannetje. Door het verdwij-
nen van een groot aantal oude knotbomen kon 
ik nu niet zoveel broedgevallen meer vaststellen. 
Des te mooier was het toen ik van iemand de mel-
ding kreeg dat er een paartje Steenuilen zijn toe-
vlucht had gezocht in een konijnenhol. De kleinste 
van onze Nederlandse uilen blijkt dus, behalve 
wijs, ook nog slim en vindingrijk te zijn. Het paartje 
heeft met succes een aantal jongen grootgebracht 
in dit konijnenhol in Groeningen. Heel opmerkelijk 
gedrag dat tamelijk zeldzaam is in Nederland en 
dat ik ook nog nooit had meegemaakt. 

Ton van den Berg

 ‘‘Over de Grens’’ concert

De muziekverenigingen van Maashees, 
Vierlingsbeek en Holthees-Smakt gaan voor de 
tweede keer een geheel nieuw ‘‘Over de Grens 
concert’’ uitvoeren! Vier jaar geleden vond de 
eerste editie plaats in Vierlingsbeek. Dit werd zo 
positief ontvangen dat werd afgesproken hier 
een vervolg aan te geven. Op zondag 17 april om 
11.00 uur is het dan eindelijk weer zover! Dit keer 
is fanfare Sint Cecilia gastheer (of –vrouw?).  

Elke vereniging zal haar eigen repertoire spelen, 
waardoor u een gevarieerd programma kunt 
verwachten. Van concertwerken, waaronder Bliss 
en Oregon, pop- en filmnummers zoals Shake It 
Off en Aladdin, tot uitbundige volksmuziek 
(A Klezmer Karnival). Voor elk wat wils!

Fanfare St. Cecilia uit Maashees o.l.v. dirigente
Loes Reiling trapt het concert af, gevolgd door 
harmonie De Herleving uit Vierlingsbeek o.l.v. 
dirigent Eric Roefs. 
Ten slotte zal muziekvereniging O.L. Vrouwe 
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Gilde Holthees-Smakt o.l.v. dirigent Wieke 
Hermsen optreden. De drie verenigingen 
sluiten omstreeks 13.00 uur af met een gezamen-
lijke mars.

Het concert wordt gehouden in het gemeenschaps-
huis Plein 27 in Maashees. Een mooie gelegenheid 
meteen om de spiksplinternieuwe zaal te bewon-
deren: twee vliegen in één klap dus.

U bent van harte uitgenodigd! 

Datum:  zondag 17 april 2016
Locatie:  Gemeenschapshuis Maashees                     
                          (Monseigneur Geurtsstraat 27)
Aanvang:  11.00 uur
Entree:  gratis
Website:  herleving.nl

Bierproeverij Het Verhaal van 
Broeder Jacob.

In navolging van onze eerste geslaagde Speciaal 
bier proeverij in 2015 hebben we op vrijdagavond 
22 april a.s. de tweede Speciaal bierproeverij bij 
Herberg Thijssen. Dit maal gaan we de  bieren 
proeven van Brouwerij Broeder Jacob. Op deze 
avond proeven we 7 verschillende bieren van deze  
brouwerij en serveren bij ieder bier een passend 
hapje. De avond begint om 20.30 uur en zal 
worden begeleid door rayonvertegenwoordiger 
Hans van Bladel van brouwerij Broeder Jacob, hij 
verteld u meer over Het Verhaal van Broeder 
Jacob. I.v.m. planning, inkoop en max. aantal 
deelnemers is reserveren vooraf wel van belang 
voor deze proeverij.

Klein verhaal vooraf.
Johan Claes  is een van de twee brouwmeesters 
van Broeder Jacob en woont in Wezemaal. 
Vlakbij ligt het Monfortcollege, een van de bekend-
ste internaten van België. Ooit stond op de plaats 
van dit internaat de abdij van Onze-Liev-Vrouw van
 het Park. In Rotselaar stond inderdaad tot aan de 
Franse revolutie een Cistercienerinnenabdij van 
nonnen, dus er werd geen bier gebrouwen. Toch 
kende Wezemaal zoals elk Brabants dorp zijn 

brouwerij. Met zijn Broeder Jacobbier grijpt Johan 
Claes terug naar de traditie van dorpsbieren. 
Broeder Jacob wordt gebrouwen volgens de 
traditie van de Belgische dubbel- en Tripelbieren 
met hergisting op de fles. Door het matige 
alcoholvolume van7,5% is het tegelijk ook een bier 
dat de convivialiteit sterk bevordert. Ideaal dus om 
in goed gezelschap het glas te heffen met elkaar.
Wil jij de rest van het verhaal aanhoren onder het 
genot van een hapje en drankje geef je dan voor 
20 april op via www.herbergthijssen.nl en beleeft 
een sfeervolle gezellige interessante avond.

SAMEN ETEN    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 13 april om 17.00 uur bij ‘t Genot in 
Vierlingsbeek. Aanmelden kan tot 6 april bij 
Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

MEERDAAGSE REIS
We maken een 5-daagse reis naar het 
Zwarte Woud en Sigmaringen in Duitsland.
Reisdatum: woensdag 31 augustus t/m zondag 
4 september 
We vertrekken rond 08.00 uur vanaf de kerk in 
Vierlingsbeek.
Deze dag brengen we een bezoek aan het 
Mercedes-Benzmuseum in Stuttgart.
We overnachten in Landhotel Hühnerhof in 
Tuttlingen.
De andere dagen staan een bezoek aann het 
bloemeneiland Mainau, gelegen in de Bodensee, 
een uitwisseling met Sigmaringen waar we de hele 
dag te gast zullen zijn en een bezoek aan Feldberg 
en Titisee in combinatie met een toertocht door 
het Donaudal.
Aangezien er nog voldoende plaatsen vrij zijn, 
kunt u als KBO-lid u nog aanmelden. 

Voor meer informatie en aanmelden belt u naar 
Maria Rouwens, tel. 631919 of 06 23546771

DAGREIS ZUID LIMBURG
Ook de dagtocht naar Zuid Limburg is nog niet 
volgeboekt. 
Deze is op donderdag 26 mei. 
Vertrek om 08.15 uur vanaf de kerk in 
Vierlingsbeek.
We brengen een bezoek aan museum 
“Terug in de Tijd” in Horn waar tevens onze 
koffiestop is.  Als u rondloopt in dit museum is u 
één ding direct duidelijk: 
De eigenaren zijn geboren verzamelaars. 

Vierlingsbeek/Groeningen
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Alledaagse huiselijke voorwerpen bepalen de sfeer 
van dit museum. Daarna vertrekken we naar het 
Drie Landenpunt in Vaals waar we onze lunch 
gebruiken. Na de middag bezoeken we de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten en het 
bedevaartsplaatsje Wittem. 
De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner.                
                                                                           
Informatie en aanmelden bij Maria Rouwens, 
tel. 631919 of 06 23546771

KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 22 april en 6 mei Aanvang: 13.45 uur

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

VASTE ACTIVITEITEN 
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur bij 
het Joffershof Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.15-15.15 uur
Donderdag: van 13.00-14.00 uur Info 06 43201502
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 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

Overweegt u om lid te worden van onze 
organisatie, meld u dan aan bij een van onze 
bestuursleden. 

U bent van harte welkom! 

in Vierlingsbeek volop aan hun trekken. Het traditi-
onele Volhardingveld en de ook al bijna traditionele 
playstations worden dan een dag ingeruild voor het 
echte werk. Technische voetbalhoogstandjes van 
jong tot ‘oud’ op het voetbalplein bij hoofdsponsor 
Concordia voor de deur.
Het toernooi is al weer enkele jaren geleden ver-
huisd van het Vrijthofplein naar het inmiddels ver-
trouwde Vrijthofgras. Daar op de ‘Cuadrado del 
Concordia’ zullen vooral lokale en enkele regio-
nale voetbalkunstenaars in een kleine piste met 
‘boarding’ hun vaardigheden weer vertonen. De 
Messi-panna’s zullen ontelbaar zijn.

Familie/Vrienden poule
Opvallende toevoeging dit jaar is de familie/vrien-
den poule. Voorwaarde bij de deelnemende teams 
aan deze nieuwe poule is dat er minimaal één dame 
en minimaal één persoon uit de leeftijdsgroep jon-
ger dan 16 jaar of ouder dan 45 jaar in het veld 
moet staan. Wij hopen natuurlijk op voldoende aan-
meldingen zodat er dit jaar voor het eerst een fami-
lie/vriendenpoule zal zijn op ons toernooi.

Aftrap
De aftrap van het ZVV Concordia Outdoor Soccer 
Toernooi is aan de jeugdteams, grotendeels zijn dit 
F- tot en met C-junioren van 9.00 tot 14.00 uur. De 
rest van deze sportieve dag is bedoeld voor de B- 
en A-junioren, senioren en familie/vriendenteams 
van 14.00 tot 22.00 uur. 

Aanmelden
Aanmelden kan bij Marc Oudenhoven (marc.ouden-
hoven@mar-oil.nl; mobiel: 06-22201989), bij Sander 
Oudenhoven (s.oudenhoven@gmail.com; mobiel: 
06-46388013) of via ZVVConcordia@gmail.com.

Outdoor Soccer
Voor het ZVV Concordia Outdoor Soccer Toernooi 
geldt: een team telt één doelman, drie veldspe-
lers en een aantal wisselspelers. Voetbalschoenen 
zijn niet toegestaan, wel sport/gym/zaalschoenen. 
Naast een muzikale omlijsting wordt ook voor een 
hapje en een drankje gezorgd.

Concordia’s Outdoor Soccer 
Tournament 2016

Concordia’s Outdoor Soccer Tournament met Fa-
milie/Vriendenpoule in nieuw jasje gestoken.
Voetbal gewoon op straat of op het dorpsplein. 
Waar zie je dat tegenwoordig nog? De liefheb-
bers hiervan komen op eerste Pinksterdag 15 mei 

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH- VAN DEN BORN 
IS GESLOTEN
VAN 2 TOT EN MET 6 MEI 
2016.

Voor dringende zaken die niet kunnen wach-
ten, kunt u gebruik maken van de waarneming: 
Letters A t/m J:  van den Boom  
tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z:  Mooij               
tel: 0478- 642382.
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ZVV Concordia Outdoor Soccer Tournament 2016

Beste Sportvrienden,

Op eerste pinksterdag (zondag 15 mei) beleeft Vierlingsbeek alweer voor de 10de maal het 
ZVV Concordia Outdoor Soccer Tournament.

Het speelveld zal wederom geplaatst worden op het grasveld voor Zalencentrum Concordia. 

Opvallende  toevoeging  dit  jaar  is  de  familie/vrienden  poule  (indien  genoeg 
aanmeldingen). Voorwaarde bij de deelnemende teams aan deze nieuwe poule 
is dat er  minimaal één dame en minimaal  één persoon uit  de leeftijdsgroep 
jonger dan 16 jaar of ouder dan 45 jaar in het veld moet staan. 

Eerst de jeugd
De aftrap van het ZVV Concordia Outdoor Soccer Tournament is aan de jongere jeugdteams, 
dit zijn de F- tot en met de C-junioren (09.00 tot 14.00 uur). Na de toekomstige vedettes en 
mogelijk aanstormend talent is het de beurt aan de A- en B-junioren samen met de senioren 
en de familie/vriendenteams (14.00 tot 22.00 uur). 

Teams  die  zich  willen  opgeven  kunnen  onderstaand  formulier  inleveren  bij  Marc 
Oudenhoven, Sander Oudenhoven of mailen naar ZVVConcordia@gmail.com

Hierbij geldt: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst voetbalt!’

Outdoor Soccer
Voor het Concordia Outdoor Soccer Tournament zijn de belangrijkste ingrediënten:
• Een  team  bestaande  uit  een  doelman  en  drie  spelers  en  genoeg  wisselspelers  om 

continu te kunnen doorwisselen. Let op: dit jaar wederom een doelman!!!
• De voetballers spelen op sport/gym/zaalschoenen. Let op: Geen voetbalschoenen!!!

• Fair Play en een goede instelling.

• Uiteraard een prachtige voetbalarena, mooi weer en veel publiek om de deelnemende 

spelers aan te moedigen.

Tot ziens op het ZVV Concordia Outdoor Soccer Tournament 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij doen mee aan het ZVV Concordia Outdoor Soccer Tournament 2016

Naam team

Naam contactpersoon

Telefoon

Emailadres

Niveau team*

* = geef niveau aan met A, B, C, D, E, F, Senioren of Familie/vrienden
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Er zijn vast mensen die bij De Zandpoort kwamen 
en die we vergeten zijn een uitnodiging te sturen... 
jullie zijn zeker ook van harte welkom!

Beste mensen,

Goede vrijdag 25 maart heeft in de Mariaka-
pel van de Laurentiuskerk een Kruiswegviering 
plaatsgevonden. Enkele lectoren hebben het Lij-
densverhaal verteld. Ondertussen werden door 
enkele kinderen de kruiswegafbeeldingen getoond 
en kaarsjes aangestoken. Ook  werd een mooie 
tekst voorgelezen tijdens de kruishulde. Symbo-
lisch was voor ieder stukje een passende bloem 
aanwezig. 
Hartelijk dank aan de lectoren, de kinderen en de 
zangers uit Maashees en Vierlingsbeek. En Anjo 
Welles voor de muzikale begeleiding op de accor-
deon. Door ieders inzet is het een mooie viering 
geworden.

Namens de liturgiegroep.

Op zondag 17 april om 11.00 uur is er in de 
kerk in Overloon de communieviering.
9 Jongens en meisjes uit Vierlingsbeek en 10 uit 
Overloon ontvangen van pastoor Van der Sluis 
hun Eerste Communie. Iedereen is van harte 
uitgenodigd deze viering bij te wonen.
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22 Maart waren we te gast bij onze plaatselijke su-
permarkt Plus Verbeeten. Tijdens de ontvangst 
werden we verwend met een kopje koffie en een 
heerlijk stukje vlaai. Terwijl Sjors Vink, bedrijfsleider 
bij de Plus, de ene helft van de dames rondleidde 
door de op dat moment lege winkel en ter plekke 
uitleg gaf, gaf Jan Verbeeten aan de andere helft 
van de dames een presentatie over de geschie-
denis van de zaak; zoals waar het allemaal begon 
en over hoe een en ander werkt binnen het bedrijf 
waardoor het door de jaren heen uitgroeide tot de 
Plus die we nu kennen; een goed geoliede motor en 
een familiebedrijf met hart voor de gemeenschap. 

Woensdag 20 april gaan we met de bus mee tijdens
 onze jaarlijkse Rayonreis. De vrouwenverenigingen 
van Maashees en Vortum-Mullem zijn met een aan-
tal leden ook weer van de partij. Dit jaar gaat de reis 
naar Amsterdam. Daar bezoeken we de diamant-
slijperij van Gassan Diamonds. Hier worden we 
rondgeleid door de in het verleden nog door stoom 
aangedreven diamantslijperij. Terwijl wij meekijken 
over de schouder van de diamantslijpers krijgen we 
uitleg van een gids. Na afloop van dit bezoek gaan 
we lunchen en rijden dan door naar Volendam. 
Daar kan iedereen de middag naar eigen wens 
invullen. Zoals wandelen over de welbekende Dijk 
van Volendam met zijn vele snuffelwinkeltjes, 
restaurants en terrasjes, waar vele toeristen 
dagelijks genieten van de authentieke sfeer en het 
uitzicht op de haven en het water. Het Doolhof waar 
je je in stille straatjes honderd jaar terug waant en 
de bootjes die af en aan varen naar het afgelegen 
Marken. Kortom voor ieder wat wils. Aan het einde 
van de middag zullen we de dag afsluiten met een 
diner.

Dinsdag 26 april gaan er weer een aantal dames te 
water in het Thermaalbad in Arcen

OPROEP      OPROEP
Carnaval 2016-2017 is nog ver weg maar toch 
alvast deze oproep. De jeugdcarnaval van de 
Keieschieters bestaat aankomend carnavalssei-
zoen 55 jaar. Reden voor een feestje.

In januari 2017 (uitnodiging volgt t.z.t.) is er 
daarom een reünie voor al de oud jeugdprinsen 
en -prinsessen en adjudanten. Hiervoor zoeken 
wij degene die adjudant zijn geweest in de jaren 
1963 t/m 1986. Wie kan zich herinneren 
adjudant geweest te zijn in een van die jaren.
Laat het ons zo snel mogelijk weten. Vermeld 
wel welk jaar en uiteraard je naam en adres. 
Graag vóór 1 juni 2016.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Wedstrijd voor bedrijven nieuw 
onderdeel Boxmeerse wielerronde
Daags na de Tour begint dit jaar half uur eerder

Bedrijven krijgen dit jaar de mogelijkheid om met 
een eigen ploeg deel te nemen aan Daags na de 
Tour. Om inpassing van het extra programma-on-
derdeel mogelijk te maken start de Boxmeerse 
wielerronde maandag 25 juli om 12.30 uur. Dat is 
een half uur eerder in vergelijking met voorgaande 
jaren. De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 
(KNWU) en de gemeente Boxmeer (bij monde van 
burgemeester Karel van Soest) hebben ingestemd 
met het naar voren halen van de aanvangstijd van 
Daags na de Tour. 

Een bedrijvenploeg bestaat uit drie renners. Deel-
nemers moeten18 jaar of ouder zijn en mogen niet 
in het bezit zijn van een binnen- of buitenlandse 
wedstrijdlicentie. De afstand die moet worden 
overbrugd is 25 kilometer, wat neerkomt op een 
wedstrijdduur van rond de 40 minuten. 
De precieze regels waaraan een bedrijvenploeg en 
de individuele deelnemer zich moeten gaan hou-
den worden later bekendgemaakt. In elk geval 
wordt het dragen van een valhelm verplicht gesteld.
Maandagavond 25 juli om half zeven worden de 
bedrijfsrenners weggeschoten. 

Wout Poels wint in 2015 de profronde van 
Boxmeer en laat Robert Gesink achter zich. 
Fotobron: Daags na de Tour 

Rondebaas Pierre Hermans is blij met het nieuwe 
programmaonderdeel. “Zo kunnen we voldoen aan 
wensen van sponsoren die voorstelden een bedrij-
venronde op poten te zetten. De vraag kwam dus 
specifiek uit de hoek van de bedrijven. Die blijken 
er overigens al een onderlinge competitie op na 
te houden. Welk bedrijf staat er op de foto in de 
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krant die na Daags na de Tour in de bus valt? 
Nu kunnen ze dus ook op de fiets elkaars krachten 
gaan meten.” 
De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Lim-
burg ondersteunt de nieuwe Boxmeerse bedrijven-
ronde. 
Dat gemeente en KNWU geen bedenkingen heb-
ben bij de uitbreiding van Daags na de Tour stemt 
Hermans gelukkig. “Dat ging probleemloos. Het 
enthousiasme voor de Boxmeerse ronde is nog 
onverminderd groot.”
De Daags na de Tour-agenda voor maandag 
25 juli is hiermee definitief geworden. 
Al eerder was bekend dat de vrouwen dit jaar weer 
elkaars krachten in Boxmeer gaan meten. 
Dit keer zonder derny’s.

Bedrijven die meer info willen over de bedrijven-
wedstrijd van maandag 25 juli of zich willen aan-
melden, kunnen contact opnemen met:
Jan van den Heuvel
mob.nr:  06.12 55 86 57
e-mail: j.vdheuvel@daagsnadetour.nl
 
Programma Daags na de Tour
maandag 25 juli:

12.30 uur     Nieuwelingen
13.45 uur     Junioren en Sportklasse
15.30 uur     Vrouwen
17.15 uur     Skeeleren 
18.30 uur     BedrijvenBokaal
19.30 uur     Reclamekaravaan
20.30 uur     Profs
 

Zonnepanelen op dak 
gemeentehuis

Op maandag 4 april zijn de werkzaamheden ge-
start voor het plaatsen van 330 zonnepanelen op 
het dak van het gemeentehuis. Door het plaatsen 
van deze zonnepanelen, van elk 270 Wp wordt er 
jaarlijks ongeveer 80.000 kWh duurzame energie 
opgewekt.

Na een aanbesteding is de opdracht gegund aan 
Sun & Wind uit Schaijk en Nabuurs Elektro BV uit 
Boxmeer. Voor de aanleg van de zonnepanelen is 
een SDE subsidie toegekend.
De bedoeling is dat het Zon-PV systeem eind mei 
klaar is en stroom kan leveren. Via een beeld-
scherm in de ontvangsthal van het gemeentehuis 
zal te zien zijn wat op dat moment de stroomop-
brengst van de zonnepanelen zijn. 

Wij gaan voor Groen
Het leggen van zonnepanelen op het dak van het 
gemeentehuis is één van de projecten uit het mili-
eu-uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015. In 
2015 zijn hiervoor de voorbereidingen begonnen 
en binnenkort zullen de zonnepanelen er dan ein-
delijk liggen! Daarmee zet de gemeente Boxmeer 
weer een stap in het verduurzamen van haar eigen 
gemeentelijke gebouwen. Op dit moment werkt de 
gemeente hard aan een duurzaamheidsplan 2016-
2020 waarin Energieneutraal Boxmeer en Klimaat-
bestendig Boxmeer de belangrijkste speerpunten 
zijn voor de komende 5 jaar.

Historische vereniging Land van Cuijk 
nodigt u uit voor de lezing over 
de St. Janstoren te Sambeek

‘t Vertrek, Stationsstraat 12 in Boxmeer
Op 21 april aanvang 20.00 uur

Een stoere, nooit wank’lende reus 
- de geschiedenis van de ruim 
500-jarige Sint-Janstoren in 
Sambeek

Vrijwel iedereen in het Land van Cuijk kent de 
Sint-Janstoren in Sambeek. Sommigen zullen hem 
zelfs wel eens hebben beklommen om vanaf een 
hoogte van zo’n veertig meter te genieten van het 
overweldigende uitzicht op de omgeving.

In 1486 mocht het jongetje Hendrick Hack de eer-
ste steen leggen van dit monumentale bouwwerk, 
dat pas 46 jaar later gereed was. Sindsdien heeft 
de toren vele rampspoeden gekend. Zo was er 
een heftige blikseminslag in 1702, waardoor de to-
ren en de ertegenaan gebouwde kerk geheel uit-
brandden. Maar de zwaarste klap werd uitgedeeld 
door Duitse commando’s die eind 1944 tot twee-
maal toe de toren probeerden op te blazen. Hoe-
wel zwaar beschadigd bleef de toren overeind 
staan. Na de oorlog is de toren tot driemaal toe 
gerestaureerd.

René Klaassen uit Sambeek, oud-journalist, voor-
zitter van Sambeeks Heem én opgegroeid aan 
de voet van de toren, deed de afgelopen tiental-
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len jaren uitgebreid onderzoek naar deze ‘stoere, 
nooit wank’lende reus’, zoals die in het Sambeeks 
volkslied wordt genoemd en deed daarbij verras-
sende ontdekkingen.

Op 21 april om 20.00 uur in ‘t Vertrek in Box-
meer vertelt hij aan de hand van vele afbeeldingen 
over het gebouw dat hem sinds zijn jeugd zo dier-
baar is. In het eerste deel gaat hij in op de bouw 
van deze voor het kleine Sambeek eigenlijk veel te 
grote toren. Ook de middeleeuwse bouwtechnie-
ken komen aan bod, evenals de bekostiging van 
het bouwwerk. Na de naasting van toren en kerk 
door de gereformeerden in 1648 breekt voor de 
Sambeekse katholieken een moeilijke tijd aan, tot-
dat ze begin 19e eeuw weer de beschikking krij-
gen over de beide gebouwen.

In het tweede deel van de lezing worden specta-
culaire foto’s getoond van de laatste restauratie in 
2012/2013, waarbij opmerkelijke vondsten zijn ge-
daan. Want waarom zaten er muurankers verstopt 
achter enkele lagen stenen? En wat doen die losse 
brokken natuursteen in bakstenen muren?

Graag tot ziens op 21 april 
  
Ook niet-leden zijn welkom

Aan allen die zich betrokken 
voelen bij de Kerk in Loôn

Zoals u wellicht weet, verkeert de kerk in Overloon 
momenteel in een crisis. De beheercommissie van 
de deelparochie Overloon heeft haar activiteiten 
geschorst en is vervolgens door het bestuur van 
de parochie Maria, Moeder van de Kerk van haar 
taken ontheven. Bovendien hebben de vrijwilligers 
die een essentiële bijdrage leverden aan de vie-
ringen in de kerk, zich voor het merendeel terug-
getrokken. Nu is er een situatie ontstaan die door 
niemand van de hoofdrolspelers in deze crisis ge-
wenst kan zijn.

Er staat veel op het spel. Oudere Overloners we-
ten nog wat de kerk kon betekenen in tijden van 
vreugde en verdriet. Kerkgangers kregen iets van 
waarde mee voor het leven van alledag.
Vieringen waren een feest, door bijdragen van ko-
ren en fanfare. De kerk hoorde bij het dorp.
Die tijden lijken helaas voorbij. De kerken in Vier-
lingsbeek, Maashees en Stevensbeek hebben hun 
deuren moeten sluiten. De kerk in Loôn is niet al-
leen meer voor Overloon bestemd, maar ook voor 
alle buurdorpen. De crisis in Overloon betekent 
dus ook een probleem voor deze dorpen.
Wij willen niet passief toekijken bij deze neerwaart-
se spiraal. Daarom willen wij, Overloners die zich 
betrokken voelen bij de kerk in Loôn, een bijeen-
komst organiseren om wegen te zoeken uit dit dal 
omhoog. Wij vragen iedereen die de kerk ter har-

te gaat, na te denken over de betekenis die de 
kerk in de toekomst voor Overloon en de hele re-
gio rondom kan hebben. Wat kan de kerk beteke-
nen voor de mensen afzonderlijk,van jong tot oud, 
voor families of voor verenigingen? Of kunnen we 
net zo goed zonder kerk?

Wij vragen aan iedereen om haar of zijn gedach-
ten /opmerkingen/suggesties kort op te schrijven 
op een briefje en dat uiterlijk op 15 mei 2016 in te 
sturen
STEVENSBEEKSEWEG 2a 5825 JC Overloon
U kunt ook per mail reageren.
kerkoverloon@dorpsraadoverloon.nl
Deze account is speciaal hiervoor aangemaakt.

Vervolgens beleggen we een bijeenkomst in DE 
PIT op WOENSDAG 1 juni om 20.00uur.
Tijdens die bijeenkomst komen alle ideeën aan de 
orde. Wie dat wil kan de gelegenheid krijgen om 
haar of zijn ideeën toe te lichten, sprekend na-
mens zichzelf of als lid van een vereniging. Ook 
het parochiebestuur, de beheercommissie, pas-
toor, deken of bisschop kunnen het woord krijgen. 
Een deskundige gespreksleider zal erop toezien 
dat alle bijdragen respectvol worden behandeld, 
en dat er over en weer geen verwijten worden ge-
maakt.
Wij hopen dat mede door deze bijeenkomst er een 
klimaat groeit, waarin de kerk in Loôn weer kan 
opbloeien en van waarde zal zijn in onze hele re-
gio.

Namens een groep van betrokken Overloners

Battlefieldtour Slag bij Overloon 

Op zondag 17 april organiseert het Oorlogs-
museum een battlefieldtour op het slagveld 
van Overloon en Venray. Een speciaal hiervoor 
opgeleide gids vertelt op verschillende plekken 
wat daar in 1944 gebeurd is. 

De tour is bestemd voor ieder die geïnteresseerd 
is in de gevolgen van Operatie Market Garden.
In het ochtendprogramma staat de aanval van de 
Amerikaanse 7de Pantserdivisie bij Stevensbeek 
en Vortum Mullem, kasteel Hatert, Start Operation 
Aintree en de Militaire begraafplaats Overloon op 
het programma. Na de lunch, in Overloon, gaat de 
tour verder over de verovering van Overloon, de 
Bloedbeek, de gevechten bij Merselo en Hiept, de 
aanval op Venray en de stabilisatie van de frontlijn 
aan de rand van Venray.

De Slag bij Overloon is de geschiedenis ingegaan 
als de grootste tankslag op Nederlandse bodem 
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tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of dat helemaal 
terecht is, komt in de tour aan de orde. Maar hoe 
het ook zij, burgers moesten op de vlucht, raak-
ten familie en bezittingen kwijt, of schoten er zelf 
soms het leven bij in. Veel Duitse militairen geloof-
den niet langer in de overwinning, maar durfden 
zich niet over te geven uit angst voor represailles 
van de Nazi’s op hun familie. De Amerikanen kre-
gen bij Overloon voor het eerst een zeer gevoelige 
klap te verwerken na hun succesvolle opmars van-
uit Normandië̈. En de Britten noemden de Slag bij 
Overloon al snel  “Little Caen” en trokken vergelij-
kingen met de gevechtsomstandigheden in loop-
graven van de Eerste Wereldoorlog. 

De tour begint om tien uur en duurt de hele dag. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de 
facebookpagina van het Oorlogsmuseum of via 
de website www.oorlogsmuseum.nl. Daar is ook 
meer informatie te vinden over de kosten.

zaterdag 16 april > bandwedstrijd > OP 
UT TUFFELKE: CONDOR + NEW 
GENERATION + NON-ALIGNMENT 
PACT + SONIC ANDREW
Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2016? 
Dat is dé vraag die ons vanavond allemaal bezig 
zal houden tijdens de 22e editie van bandwedstrijd 
Op Ut Tuffelke. Uit de stapel inzendingen zijn vier 
puike bands geselecteerd die het strijdperk zullen 
betreden, te weten:

	 ➢  Condor - energieke stonerrock uit   
  Grubbenvorst
	 ➢		New Generation - rauwe psychedelische  
  rock uit Vierlingsbeek
	 ➢		Non-Alignment Pact - donkere post-punk  
  uit Boxmeer en Nijmegen
	 ➢		Sonic Andrew - krachtige alternative rock  
  uit Venray en Nijmegen

Van dit viertal vertoont elke band een half uur haar 
kunsten. In welke volgorde is een verrassing want 
die wordt door loting bepaald. Een deskundige jury
tenslotte, kiest de ongetwijfeld gelukkige winnaar 
van Op Ut Tuffelke en dat wordt een hele kluif ge-
zien het hoge peil van het deelnemersveld. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! Als 
kers op de taart wordt vanavond ook de complete

Aanmelden voor de 
BROEM-dag

Senioren uit de gemeente Boxmeer kunnen 
zich inschrijven. Rijvaardigheid wordt getest, 
alsmede kennis van verkeersborden, 
huidige verkeersregels enz. 
Ook wordt de praktijk getest in de eigen auto 
met een instructeur. 

Deelnemers die met goed gevolg de 
verschillende onderdelen hebben doorlopen, 
ontvangen een certificaat. 

Aanmelden kan tot 15 april bij 
Henk Broeren 
via henkbroeren@home.nl of 
tel. 0485-575818. 
Kosten per deelname, € 15,00.

De BROEM 
(Breed Overleg Ouderen en Mobiliteit)-dag 
is op 7 juni in zaal Concordia 
te Vierlingsbeek.

Openingstijden Maasziekenhuis met Koningsdag 
en Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag

Woensdag 27 april en donderdag 5 mei 2016 zijn 
de poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedaf-
name van Maasziekenhuis Pantein gesloten. Ook 
de prikposten in het Land van Cuijk en Noord-Lim-
burg zijn gesloten. 

De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Re-
validatie van de Sint Maartenskliniek en de Ra-
diotherapie van het Radboudumc in Beugen zijn 
eveneens gesloten.

De Nierdialyse van het Radboudumc is deze da-
gen wel geopend.
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line-up van Op De Tôffel 2016 bekend gemaakt. 
Wie staan er op zondag 19 juni allemaal Op De 
Tôffel? Na vanavond zijn er geen geheimen meer!
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > 
entree: gratis

zaterdag 23 april > concert > NEW 
GENERATION: HET SLOTCONCERT 
‘EEN NIEUWE START’
Acht jaar geleden begon New Generation aan 
haar avontuur. In de begindagen was de band ac-
tief onder de naam The Bèk Stones, na een aantal 
optredens en formatiewisselingen werd de naam 
veranderd in New Generation. Een kleine zes jaar 
later zijn ze toe aan hun laatste optreden. 
De band begon in 2008 als grapje tijdens de jeugd-
pronkzitting. Optredens hier en optredens daar. Zo 
stond New Generation in het voorprogramma van 
U2NL en Rowwen Hèze, wonnen ze JOW Battle 
Of The Bands en Battle Of The Bands in 
Stevensbeek, speelden ze het Belgische Zolder plat 
tijdens Night Of The Locals, traden verschillende 
keren op bij Maasland Radio en als kers op de ap-
pelmoes mochten de mannen afgelopen oktober 
hun kunsten laten horen op Radio Veronica. 

Na al deze avonturen is New Generation nu in de 
poptempel van Vierlingsbeek neergestreken om 
daar haar slotconcert te geven. Op deze avond 
zullen Jaap Verbeeten, Sam Koppes, Luuk Jacobs,
 Bart Jansen en Bram van der Zanden beginnen 
met een set akoestische nummers. Na deze mooie 
start van de avond zullen als speciale gasten de 
vijf piepjonge mannen van Splash op het podium 

klimmen voor een pot lekkere covers van onder 
andere The Beatles, Europe en Ed Sheeran. Daar-
na neemt New Generation het stokje weer over, 
ook met een set covers. Hedendaagse krakers van 
Kings Of Leon en Arctic Monkeys maar ook gou-
we ouwen van Lynyrd Skynyrd en Steppenwolf. 
Om het slotconcert af te sluiten zal New Genera-
tion haar nieuwe naam onthullen en zullen de jon-
ge rockers eindigen met een ronkende set eigen 
werk. Met recht ‘Een Nieuwe Start’! De avond zal 
gepresenteerd worden door niemand minder dan 
Jesse Nabbe.
zaal open: 20:30u > aanvang 21:00u > entree 
gratis

zaterdag 30 april > film > THE LORD OF 
THE RINGS TRILOGIE
Gryphus staat vanavond in het teken van de Lord 
Of The Rings Trilogie. Vanaf 11.00 uur ’s ochtends 
worden alle drie de Lord Of The Rings films achter 
elkaar vertoond. De ware liefhebber zal er van wa-
tertanden: de klok rond kijken naar The Fellowship 
Of The Ring, The Two Towers en The Return Of 
The King, en dan ook nog de lange versies. Dat 
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Gevonden autosleutels merk Peugeot met sleu-
telhanger eraan van Nabuurs Peugeot.
Daar zit ook een munt in voor een winkelwagen. 
Deze is af te halen bij: 
Jan Logtens 
Cath de Berthoutstraat 9 
Vierlingsbeek 
0478-631741

Te koop of te huur gevraagd 
in Vierlingsbeek of direkte omgeving

Stukje grond om volkstuin(tjes) te beginnen.

Zijn er meer liefhebbers om een volkstuintje te 
beginnen in Vierlingsbeek  ???

Bel  0478-632433 of 06 27478317

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                                                   

 
 

 

zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar, Lio-
nel Richie of Paul McCartney op zijn verjaardags-
feest? 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, Lian-
ne La Havas, James Morrison, Ghost, Noisia, Matt 
Simons en Doe Maar, de zondagsdienst voert ons 
naar ondermeer Paul McCartney, Kygo, Skunk 
Anansie, Bring Me The Horizon, Balthazar, Vin-
tage 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

Gryphus Formule 1 Café
Het is weer voorjaar en dus gaat het Bernie Ec-
clestone Circus weer rondtrekken. De bolides zijn 
weer van stal en piloten als Rosberg, Vettel, Mas-
sa, Grosjean en Hulkenberg zullen er alles aan 
doen om Lewis Hamilton van zijn troon te stoten. 
Of het ze gaat lukken? We zullen het zien want 
ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud) weer 
alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm 
worden vertoond. Wij gaan er weer eens goed 
voor zitten en zetten ons geld op onze Max. En U?
 ➢		zondag 17 april: GP CHINA
 ➢		zondag 1 mei: GP RUSLAND
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
 ➢		woensdag 4 mei > hard rock café > 
  MAIDEN NIGHT 2016 met live: IRON 
  LAIDEN

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

wordt smullen! En niet alleen van deze meester-
werken maar ook van de lekkernijen tussendoor. 
Want elke pauze wordt er een smakelijke hap ge-
serveerd zodat U er weer helemaal tegenaan kunt. 
Reserveren is noodzakelijk en wel t/m 28 april via 
www.gryphus.nl.
zaal open 10:30u > aanvang: 11:00u > entree 6 
euro 
reserveren via www.gryphus.nl t/m 28 april

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni > bus-
reis > PINKPOP 2016
Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu 
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Vanaf nu verkrijgbaar bij Mar-Oil aan de Molenweg 2 te Vierlingsbeek

Ook voor klein-verpakking motorolie kunt u bij ons terecht.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9:00 - 16:00  •  Zaterdag op afspraak

Molenweg 2  •  5821 EA Vierlingsbeek  •  Tel: 0478-561541  •   www.mar-oil.nl

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

• 5 kg (Dinfles) - €15,- 
• 10,5 kg - €24,- 

Propaangasflessen

5 kg en 10,5 kg

 adverteren
doet verkopen
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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: 18 t/m 23 april
	 ●  Rijstevlaai + slagroom €10,35
	 ●  Grof Volkorenbrood €1,95
	 ●  5 Assorti harde broodjes €1,80
Reclame: 25 t/m 30 april
	 ●  Koningsvlaai €10,35
	 ●  Oranjebol €1,70
	 ●  Lôns Mikske €2,30

 Koningsdag 27 april zijn wij gesloten.
Irenestraat 2

5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA
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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.

ZO SCHRIJF IK ME IN VOOR GLASVEZEL
ga naar www.lvcnet.nl        kies een provider        vul het inschrijfformulier in
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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

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

 

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

 
 

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

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.

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Gradje Tweewielers

Voor al uw fietsreparatie
Onderdelen op voorraad

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196

gradjewelbers@kpnmail.nl
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Steigerhouten planken op lengte 
gezaagd.

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232












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
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Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

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

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

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

beperking.

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

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

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

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

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


