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Eerste Communie 2016
Op zondag 17 april hebben in de kerk in Overloon
19 kinderen de Eerste Communie gedaan.
Het waren 10 communicantjes uit Overloon en
9 uit Vierlingsbeek. De afgelopen maanden hebben
ze hard gewerkt aan de voorbereidingen.
Samen met pastoor Van der Sluis, ouders en vrijwilligers hebben de kinderen er een mooie viering
van gemaakt. Na afloop gingen de Vierlingsbeekse
communicantjes in een versierde huifkar terug naar
Vierlingsbeek.
(Met dank aan fam. Van der Zanden uit Groeningen
voor het beschikbaar stellen van de huifkar en
Gérard Timmermans voor het besturen van de
tractor.)

HUISARTSENPRAKTIJK
MOSCH- VAN DEN BORN IS
GESLOTEN
VAN 2 TOT EN MET 6 MEI 2016.
Voor dringende zaken die niet
kunnen wachten, 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

Bovenste rij: Mike Molenaar, Niels Hendriks, Rinze
Kersten Middelste rij: Pleun Denen, Fleur Gijsbers,
Noa van Boekel Onderset rij: Silke Deenen, Isa
Gerrits, Stef Terburg

1

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
11 juni
Kasteel de Voirt, Groeningen; huiskamerconcert Gerard van Maasakkers aanvang
20.00 uur; info: han.morsink55@gmail.com
of 06-53319279
12 juni
Groenings koor: concert in Aarle Rixtel
samen met het koor Korale
12 juni
Voetbal Schiet Toernooi: vanaf 09.30 op
het Soetendaal
14 juni
VOVG: Bezoek aan de rozentuin Haps
18 juni
LVCNET (glasvezel): Inschrijfavond in 		
Joffershof van 19.30 tot 21.00 uur
19 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2016
24 juni
VOVG: Jaarlijkse fietsdag
25 juni
Ophalen oud papier: Volharding,
tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
30 juni
KBO: Lezing Stap voor Stap in Joffershof
10 juli
Harmonie de Herleving: Zomerconcert
van harmonie en slagwerkgroep
De Herleving Locatie: Vierlingsbeek, bij
de watermolen; aanvang 11.00 uur
30 juli
Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196 Deze maand geen
ophaalronde oud ijzer! In augustus 		
kunt u Valentinus weer bellen.
16 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof
25 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden? 		
Valentinus 632426 draaien!
28 aug DES: korfbalvriendenmixtoernooi
31 aug KBO: Meerdaagse reis
t
/m4 sept naar Sigmaringen
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse
Bruggeloop
14 sept VOVG: Najaarsontmoeting
15 sept KBO: Forel Vissen in Vortum-Mullem
19 sept VOVG: Roei clinic in Katwijk
22 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
25 sept Zangvereniging Vondel: Herfstconcert
bij Concordia; Met Vivace uit
Hout-Blerick en Erato uit Blitterswijck.

Van de redactie:
●
●

April al weer haast voorbij...
De maand Mei komt in zicht...dan komen
ook de activiteiten, concerten en
evenementen in de buitenlucht er weer aan!
Een mix voor jong en oud! Geniet!!!

AGENDA:
2016:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10.00 uur voor geïnteresseerden.
27 apr
Stg. GroeVie: Viering Koningsdag voor
jong en oud; van 13.30 uur tot 22.00 uur;
Plein bij de basisschool en Herberg 		
Thijssen.
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
4 mei Volharding: proeftraining damesvoetbal,
aanvang 19.30 op het Soetendaal
9 mei Dansvereniging De Bekse Klinkertjes: 		
Open lessen van 17.30 uur tot 19.30 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
23 mei Dansvereniging De Bekse Klinkertjes: 		
Open lessen van 17:30 uur tot 19:30 uur
Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl
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29 sept
1 okt
4 okt
5 okt
11 okt
17 okt
21 okt
27 okt
29 okt
1 nov
3 nov
3 nov
5 nov
15 nov
17 nov
26 nov
6 dec
11 dec
14 dec
18 dec
20 dec
31 dec

Groenings koor: bloemenactie
KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Toetjesbuffet
VOVG: Zwemmen Thermaalbad Arcen
VOVG: Workshop porselein beschilderen
KBO: Spellenmiddag in Joffershof
KBO: Excursie
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Filmmiddag met KBO Maashees
VOVG: Bezoek aan de moskee in Venray
Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; aanvang 		
19:00 uur; Eten bij de kok thuis.
(www.bibliobeek.nl)
VOVG: Lezing door de Nederlandse
Hersenstichting
KBO: Herfstwandeling
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Kerstmarkt
VOVG: Kerstviering
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
KBO: Kerstviering in Concordia
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

Ter plekke werd verteld en bekeken hoe de gevechten daar verliepen. Daarmee bood de tour
een verdieping op het verhaal van het Oorlogsmuseum zelf.
Vanwege de grote belangstelling gaat het museum
de tour in ieder geval op 12 juni herhalen. In het
najaar zullen bovendien nog enkele kortere trips
worden georganiseerd naar bijzondere slagveldlocaties. Info en opgave via oorlogsmuseum.nl/
agenda en via facebookpagina van het Oorlogsmuseum (vanaf 25 april). Het museum gaat informatie hierover op de website en social media
plaatsen.

Schrijf in voor glasvezel en steun
jouw club

De providers en LVCNET werken samen met verenigingen in het Land van Cuijk voor de promotie van glasvezel. Zowel glasvezel als verenigingen
zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het Land
van Cuijk zodat het voor jong en oud interessant blijft om er te wonen, recreëren en te werken. Daarom is Coöperatie LVCNET opgericht:
een coöperatie zonder winstoogmerk, die gaat
voor glasvezel in alle kernen, buitengebied en industrieterreinen.
Clubkasactie
LVCNET heeft samen met de providers een clubkasactie opgezet. De aangemelde verenigingen
promoten glasvezel bij hun leden en supporters. In
ruil daarvoor ontvangt de club sponsoring van de
providers. Zolang de vereniging actief blijft werven
voor de deelnemende providers ontvangt de club
jaarlijks 12 euro per klant die de club heeft begunstigd.

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

Eerste slagveldtour geslaagd
Op zondag 17 april gingen vijftig mensen een
hele dag lang op zoek naar de geschiedenis
van de slag bij Overloon. Tankslag of niet, de
slagveldgids Edwin Popken wist er hoe dan
ook boeiend over te vertellen.

Doe mee
Op www.lvcnet.nl en in het glasvezelmagazine
(ook te lezen via www.lvcnet.nl) vind je meer informatie over de providers. Het enige dat je hoeft te
doen is een abonnement afsluiten bij één van de
providers die glasvezel in het Land van Cuijk aanbieden. Geef daarbij de vereniging aan die je wilt
sponsoren. Dat kan één van de deelnemende verenigingen uit het hele Land van Cuijk zijn. U hoeft
zelf geen lid te zijn van deze vereniging. Meld je
digitaal aan via www.lvcnet.nl/glasvezel/clubkasactie. Het is nu tijd om in actie te komen. Want als
we nu niets doen, zal er in deze regio nooit een
gebiedsdekkend glasvezelnetwerk komen. Doe
mee! Met glasvezel bent u écht klaar voor morgen.

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum organiseert het museum dit jaar een aantal extra activiteiten. Een slagveldtour stond al lang op het wensenlijstje van het museum. De vraag was alleen
hoe je zo’n rondleiding moet brengen als er in het
landschap weinig terug te vinden is van de gevechten toen. Maar dat blijkt vooral een kwestie
van goed zoeken, aldus Edwin Popken, want dan
zijn er o.a. nog loopgraven te vinden en ook andere sporen uit 1944.
Met een bus gingen vijftig mensen langs de verschillende onderdelen van het strijdtoneel.
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1 A4 reserveren voor artikel over de bestemming
van de kerk in Vierlingsbeek
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Berichten uit het veld
Tijdens mijn wandelingen door het dorp zie ik ze
op verschillende plaatsen hangen; de creatieve en
gewone nestkasten opgehangen in het kader van
de actie “Vogelhuisdorp Vierlingsbeek”.
Tijdens de wintermaanden is het relatief rustig geweest bij die nestkastjes. Sommigen werden wellicht gebruikt als overnachtingsplaats door mezen
of winterkoninkjes, maar voor de rest was het rustig. Nu, in het voorjaar, komt daar echter verandering in. Veel kastjes worden geïnspecteerd en bij
gebleken geschiktheid worden ze fel verdedigd tegen concurrerende soortgenoten. Er zijn nu vooral Koolmezen, met hun zwart-witte kop en zwarte
stropdas op hun gele hemd, en Pimpelmezen, met
hun gele hemd en blauwe petje, actief. Eind april
of begin mei komen daar dan Bonte Vliegenvangers bij.

Dit gedrag is overigens bekend van Boomklevers.
Ze maken de opening van hun broedhol precies
zo groot dat ze er met hun torpedovormige lijfje
precies doorheen kunnen. Met hun oranjeblauwe
buik, blauwgrijze rug en lange spitse snavel hebben ze wel iets weg van een miniatuur IJsvogel.
Door hun sterke poten en de plaatsing van hun
lange tenen kunnen ze zowel naar boven als naar
beneden (met het hoofd naar onderen) tegen een
boomstam klimmen. Even stond ik stil om naar
het draaiende waterrad te kijken. In mijn ooghoek
zag ik een piepklein bruin vogeltje met opwippend
staartje dat bezig was mos en grasjes te verzamelen. Daarmee vloog de Winterkoning onder het dak
boven het draaiende waterrad.

Zij keren dan terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika om hier hun jongen groot te brengen. Van oorsprong is de Bonte Vliegenvanger
een echte bos vogel. Maar de laatste jaren laat hij
zich steeds vaker binnen de dorpskern in parken
en tuinen zien. Het mannetje is overwegend zwart
met een witte vleugelvlek en witte buik en keel.
Het vrouwtje is warm bruin met een beige vleugelstreep en beige-witte buik en keel. Vanaf een
vaste zitplek jagen ze in een vreemde buitelende
beweging op voorbij vliegende insecten.
Het winter telseizoen zit er voor mij nu bijna op en
daarom besluit ik nog om enkele plekken te bezoeken waar vaak opmerkelijke vogels te zien waren. Een van die plekken is de watermolen. Toen
ik daar onlangs even was viel me meteen iets op.
Een Boomklever nam een hap modder en klei uit
de oever van de beek en vloog er mee naar een
van de Acacia bomen. Dit proces bleef zich herhalen. Ik volgde hem op gepaste afstand met mijn
verrekijker en zag dat hij telkens naar een oud
spechtenhol vloog. Heel vernuftig, als een volleerd
metselaar, plakte hij de klei in de rand van de opening. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de ingang. Zodoende werd de opening
steeds kleiner.

In een van de hoeken, verstopt achter een paar
balken, was hij bezig zijn bolvormige nestje met
zij-ingang te bouwen. Onverstoorbaar knutselde hij verder, ook al stond ik slechts een paar meter bij hem vandaan. Het mannetje bouwt een paar
nestjes en laat het vrouwtje er een uitkiezen. Soms
laat hij meerdere vrouwtjes een nestje kiezen want
deze kleine rakker is verre van monogaam. De andere nestjes worden als slaap of speelnestjes gebruikt. Rustig draaide ik me weer om en speurde
tenslotte de oevers van de Molenbeek af. Hier
had ik een paar maanden gelden toch die Grote Gele Kwikstaart gezien? En jawel hoor! Plotseling vloog hij door mijn kijkerbeeld en ging zitten
bij een modderpoel in het weiland aan de overkant
van de vistrap. Zou hij hier dan toch gaan broeden
of heeft hij nog geen zin om verder te trekken? Dat

6

zou wel uniek zijn voor Vierlingsbeek.
Er breekt voor mij nu een periode aan waarin ik op
andere plaatsen vogels ga observeren en tellen en
daarom is dit voorlopig de laatste aflevering van
mijn column. In het najaar kom ik graag weer bij u
terug met bijzondere vogelobservaties. Ik wens u
allen een mooi en vogelrijk voorjaar en een mooie
zomer!
Nog een laatste tip: Voor iPhone en Android toestellen is een gratis vogelapp ontwikkeld “Vogels
in NL”. Met behulp van deze App kun je vogels
herkennen op basis van foto’s en beschrijvingen
maar ook op basis van geluid (zang). Beslist een
aanrader.

Isa
Rinze
Rens
Max
Ceriel
Calvin
Luuk
Dylan
Floyd
Jorn
Joep
Colina
Lise
Maikel
Babs
Jan
Lieke

Ton van den Berg

Gerrits
Kersten
Cornelissen
Kollenburg
Janssen
Smeijers
Gijsbers
Verhoeven
Deenen
Gerrits
Goemans
vd Zanden
vd Meulen
Thoonen
de Boer
Willems
van Oeffelt

3de
2de
4de
2de
1ste
4de
5de
5de
2de
4de
2de
1ste
2de
1ste
geblesseerd
1ste
2de

Vriendschappelijk toernooi
Judoclub Randori Vierlingsbeek
Op zondag 10 april werd in de dojo van judovereniging Kodokan een vriendschappelijk judotoernooi gehouden tussen de judoverenigingen van
Vierlingsbeek, St Anthonis, Heumen en Gennep.

Judoclub Randori Vierlingsbeek e.o. traint elke
dinsdagavond vanaf 18.00 uur in de gymzaal van
Basisschool Laurentiushof te Vierlingsbeek. In alle
groepen hebben wij nog plaats voor nieuwe leden.
Lijkt het judo je een leuke sport, kom dan gerust
een keer kijken (of meedoen).

Elke 2 maanden worden in de verschillende dojo’s
van deze verenigingen vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. Plezier en wedstrijden leren judoën staan hierbij voorop.

Voor meer informatie kijk op onze website: http://
www.judo-vierlingsbeek.nl

Om 09.30 uur zaten alle 67 judoka’s in één lange
rij op de mat om gezamenlijk af te groeten. In het
Judo is dit een gebruikelijke manier om elkaar succes en wederzijds respect te wensen voor de start
van de wedstrijden.

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

Na het groeten werd een gezamenlijke warmingup afgewerkt, daarna werden de poule-indelingen
bekend gemaakt gevolgd door de aanvang van de
wedstrijden.

Gerard van Maasakkers

Vanuit Judoclub Randori Vierlingsbeek van de opkomst groot. Met maar liefst 26 judoka’s werd afgereisd naar St. Anthonis voor een superleuke
sportieve ochtend.

theater # thuis heeft de bekende liedjeszanger,
Gerard van Maasakkers, overgehaald om op zaterdag 11 juni bij ons een huiskamerconcert te
geven. Gerard zal in een ongeveer anderhalf uur
durend programma tal van liedjes zingen die dan
uit zijn uitgebreide repertoire gekozen kunnen
worden. Hij treedt op zonder geluidsinstallatie en
begeleidt zichzelf. In een intieme setting van maximaal 50 gasten zit je er met je neus boven op. Tijdens, na het optreden en in de pauze is er volop
gelegenheid om met Gerard over zijn liedjes, tek-

Hieronder staan onze judoka’s vermeld met de
daarachter de einduitslag van de wedstrijden:
Job
Valencio
Raf
Evy

Simons
Bonants
Simons
Hermers

4de
ziek
4de
4de
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sten en nog veel meer (na) te praten. We heten
je vanaf 19.30 uur welkom op Kasteel de Voirt,
Voortweg 8 te Groeningen. Het concert begint om
20.00 uur. In de pauze bieden we een kopje thee
of koffie aan. Na afloop van het concert verwennen we je met een hapje en drankje. Dat alles voor
€25 per persoon.

Rozenkransgebed in de Maria
kapel van de Laurentiuskerk in
Vierlingsbeek
De liturgiegroep Vierlingsbeek/Maashees heeft
voor de meimaand een Rozenkransgebed samengesteld. Het Rozenkransgebed wordt gebeden
op de dinsdagavonden 10, 17, 24 en 31 mei, om
19:00 uur in de Mariakapel van de Laurentiuskerk
in Vierlingsbeek. Het samen bidden van het rozenkransgebed is een oude traditie. Het is een krachtig gebed dat wordt gebeden in o.a. de Mariamaanden mei en oktober. Iedereen is welkom om
dit gebed mee te komen bidden. Nu in een aantal
dorpen kerken gesloten zijn is het rozenkransgebed
een mooie gelegenheid om bij elkaar te komen,
samen te bidden en te vieren in een kleinere sacrale ruimte zoals de Mariakapel in Vierlingsbeek. Aan
het begin van het rozenkransgebed worden kaars
jes aangestoken. Voor Maria een bloemetje meebrengen uit eigen tuin, graag! Als je een rozenkrans
hebt breng deze dan ook mee.

Mail of bel naar han.morsink55@gmail.com of
06-53319279

Liturgiegroep Vierlingsbeek/Maashees.

Kaartverkoop online: www.zevcarrousel.nl
U kunt alle dagen van de week uw kaartjes kopen
aan de Servicebalie bij
Plus Verbeeten in Vierlingsbeek en in Overloon.
en
op 30 april van 10.00-15.00 uur bij Bibliobeek.
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VRIENDEN en
KUNSTLIEFHEBBERS,
Komende week doe ik mee aan
KUNSTRAFFINADERIJ 2016
Stevenskerk Nijmegen
Vrijdag 22 april: 12.00-19.00 uur
Zaterdag 23 april: 12.00-17.00 uur
Zondag 24 april: 12.00-17.00 uur
Voor wie zich het eerst melden, heb ik vrijkaartjes
ter beschikking.

CONDOR WINT OP UT TUFFELKE

Zie www.kunstraffinaderij.nl
VERHUIZING - 16 april ben ik verhuisd van Vierlingsbeek naar Nijmegen. Een maand later verhuist
mijn atelier in Roepaen Ottersum naar mijn Nijmeegse adres. Na ruim 5 jaar Roepaen heb ik daar
zondag 1 mei een laatste OPEN DAG met opruimingsprijzen! Mijn nieuwe atelier wordt een stuk
kleiner, dus ik moet echt wat werk kwijt. Bovendien is de opbrengst zeer welkom gezien de kosten van een verhuizing ... ... ...

Zo energiek als Condor hebben we ze nog niet
vaak gezien. Met hun aanstekelijke optreden wisten de vier jonge honden uit Grubbenvorst op zaterdag 16 april jl. bandwedstrijd Op Ut Tuffelke te
winnen en daarmee verdienden ze het openingsoptreden van Op De Tôffel. Beetje grunge, beetje
stoner, beetje indie, beetje rock… een beetje van
alles maar vooral heel erg eigen. Zorg dus dat je er
op zondag 19 juni op tijd bent voor deze adrenalinerush: half twee scherp!

1 MEI
OPEN DAG MET OPRUIMING 11 - 18 uur
Kristianne Tummers - Atelier Roepaen
Rond 1 mei kunt u ook na afspraak in mijn atelier
in Roepaen terecht.
Tot ziens binnenkort
in de Stevenskerk of Roepaen!

PROGRAMMA OP DE TÔFFEL 2016
BEKEND

Kristianne Tummers

Tijdens Op Ut Tuffelke werd behalve de openingsact ook de complete line-up van Op De Tôffel
bekend. Naast Condor zullen ook Peter Pan Speedrock, The Brahms, De Likt, Leeways, Thijs Boontjes Dans- En Showorkest, Son Mieux, Double
Veterans, NoizBoiz, KD Soundsystem, Canshaker
Pi, The Great Communicators, Radio Eliza, Clean
Pete, Bony King, The Watchman, Point Quiet,
Theo Sieben, BJ Baartmans, Lemon en Dirk Vissers dit jaar Op De Tôffel staan. Een tafel vol lekkernijen dus.

www.kristiannetummers.nl

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE

ZONDAG 19 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK
> AANVANG 13.30 UUR > ENTREE GRATIS

In de maand mei wordt er door onze dames maar
liefst 2 keer gewandeld. Woensdag 11 mei staat
de jaarlijkse wandeltocht op de kalender. Deze
wordt zoals elk jaar georganiseerd door eigen leden. Alle deelnemers krijgen hierover persoonlijk
nog informatie.
Verderop in de maand gaan we naar Elsendorp
waar we het 'Blote voetenpad' zullen bewandelen.
Je kunt eventueel al even op internet hun website
bekijken. Surf naar de volgende website: http://
www.christoffelhoeve.com en klik links op 'blotevoetenpad'

PETER PAN SPEEDROCK | THE BRAHMS | DE
LIKT | LEEWAYS | THIJS BOONTJES DANS- EN
SHOWORKEST | SON MIEUX | DOUBLE VETERANS | NOIZBOIZ | KD SOUNDSYSTEM |
CANSHAKER PI | THE GREAT COMMUNICATORS | RADIO ELIZA | CLEAN PETE | BONY KING
| THE WATCHMAN | POINT QUIET | THEO SIEBEN | BJ BAARTMANS | LEMON | DIRK VISSERS
| CONDOR
www.opdetoffel.nl
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stampotten, hoeveel zuurvlees, hoeveel bami’s en
nasi’s, hoeveel puddingen, hoeveel frieten en kroketten? Hoeveel wasmanden, hoeveel strijkgoed,
hoeveel afwassen, hoeveel wasknijpers?
Hoeveel zorgen in de nacht? Hoeveel had je van
het leven verwacht en wat heeft het je gebracht?
Hoeveel uren was je alleen op jezelf? Hoe vaak
heb je getwijfeld?
Hoeveel keren was je trots op ons? Hoeveel vlaaien heb je gesneden? Hoeveel koffie gezet? Hoeveel vliegen gemept? Hoeveel stof gezogen?
Hoeveel boontjes gedopt? Hoeveel sokken gestopt? Hoeveel hemden gestreken? Hoeveel heb
je vergeefs naar ons uitgekeken?
Hoe vaak heb je verzwegen wat je eigenlijk wilde
zeggen? Hoe vaak heb je met de mantel der liefde
bedekt? Hoe vaak heb je onze slappe smoesjes
geslikt? Hoeveel tafels gedekt?
Ben je net zo tevreden over ons als wij over
jou? Ben jij ooit te vervangen? Heb je nog een
verlangen?kunnen wij nog iets voor je doen?
Was er ooit een betere moeder dan onze stille
moeder?

Gaat u de Nijmeegse 4-daagse
lopen?

Dan helpt Fysiotherapie van Dongen u
graag op weg!
De afgelopen jaren hebben we tijdens de Nijmeegse
4-daagse veel lopers behandeld. Deze behandelingen worden dusdanig enthousiast ontvangen
dat de agenda tijdens de Nijmeegse 4-daagse van
komend jaar nu al vorm begint te krijgen. Wij willen graag zoveel mogelijk tegenmoet komen aan
de wensen van de lopers en willen nu graag gaan
inventariseren wie er nog meer gebruik zou willen
maken van een behandeling tijdens dit loopevenement.
U kunt zich hiervoor aanmelden door contact op
te nemen met fysiotherapie van Dongen op telefoonnummer 0478-631830 of een mail te sturen
naar fysio.dongen@planet.nl
Mocht u in aanloop naar de Nijmeegse 4-daagse
fysieke ongemakken ondervinden dan adviseren
wij u hier niet te lang mee te blijven lopen.

Pedro Rademacher

Oproep vervolg Honden en hun
baasjes:

Tot slot wensen wij alle lopers uit Vierlingsbeek en
Groeningen heel veel succes met de voorbereiding
op deze jubileum editie!

Bij de start van de dorpsraad was één van de problemen in Vierlingsbeek overlast door hondendrollen. Er is in 1999 een werkgroep gestart onder
leiding van Wim Verhofstad, “Honden en hun
baasjes”, die met een aantal initiatieven het
probleem meetbaar fors heeft teruggebracht
(VIHDEQ, de VIerlingsbeekse HondenDrollen
EQuivalent!). Daarvoor hebben ze overlegd met
betrokken dorpsgenoten (hondenbezitters en niethondenbezitters) en de gemeente. Ze hebben
gezorgd voor een honden uitlaatplaats en groenstroken waar poep niet opgeruimd hoefde te worden, duidelijk gemarkeerd met borden . Er zijn ook
plaatsen gemarkeerd waar honden beslist niet mogen komen; kinderspeelplaatsen.
Jaarlijks werd er door het dorp gelopen en geïnspecteerd op hondendrollen en het resultaat, de
VIHDEQ grafiek, werd gepubliceerd in Globaal.
Deze aanpak werkte goed en heeft onze stoepen
en borders jaren redelijk schoon gehouden, totdat
de gemeente de APV wijzigde en hondenbezitters
verplicht werden in de bebouwde kom zakjes bij
zich te hebben en drollen op moesten ruimen, ook
op de aangewezen uitlaatplaatsen. Dit leidde er toe
dat hondenbezitters, al dan niet vanwege het risico

Met sportieve groet,
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te
blijven!”

Moeder
Hoeveel aardse appelen hebben haar slanke handen geschild? Hoeveel boterhammen heeft ze
gesmeerd? Hoe vaak heeft ze gezocht naar het
onvindbare? Hoe lang heeft ze gewacht op wat
nooit kwam? Hoe vaak heeft ze voor ons gebeden? Hoe vaak heeft ze voor ons geleden?
Wanneer was ze het gelukkigst? Waarom was ze
altijd zo stil? Waarom wilde ze altijd zo weinig voor
zichzelf? En soms, als ze stil in zichzelf zat te lachen, waar dacht ze dan aan?
Hoeveel eieren heeft ze gebakken? Hoeveel zondagen trok ze zondagse soep? Hoeveel broodjes heeft ze belegd? Hoeveel macaroni’s, hoeveel
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Inwoners van Vierlingsbeek in
een nieuwe sprookjesmusical!

op boetes, drollen in de regel wel ruimen, maar
dat door het ontbreken van afvalbakken deze zakjes soms ook in het struikgewas belanden. En die
vergaan niet en ze ontsieren ons dorp.
Daardoor zijn zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters in Vierlingsbeek ontevreden. Hondenbezitters moeten lang met gevulde zakjes
rondlopen en niet-hondenbezitters worden onaangenaam verast door zakjes in borders en toch niet
opgeruimde drollen. En de werkgroep is noodgedwongen (en teleurgesteld) gestopt.
Tijdens het bezoek van B&W aan de dorpsraad,
vorig jaar september, is dit probleem aangekaart
en de gemeente heeft zich bereid verklaart om, in
overleg, de aanpak van “Honden en hun baasjes”
te ondersteunen. Daarvoor zal dan de APV of de
handhaving worden aangepast.
De dorpsraad zoekt daarom mensen (zowel honden als ook niet hondenbezitters) die, weer in
overleg met bewoners en de gemeente, zorgen
voor een betere oplossing van het probleem van
hondenpoep. Als je daar aan mee wil werken, geef
je dan op Bij Frans Spiekman
(frans.spiekman@ziggo.nl). Of kom naar de eerstvolgende dorpsraadvergadering op 3 mei, in de
Joffershof, voor nadere informatie hierover (en
meer).

Begin juni gaat de nieuwe Nederlandse musical
‘Catriona, Prinses van de Highlands’ in première in het Lindenberg Theater in Nijmegen
waaraan drie inwoners van Vierlingsbeek aan
meedoen. De musical is een Schots sprookje,
leuk voor de hele familie en wordt uitgevoerd
door de MusicalMakers uit de regio Nijmegen
en Boxmeer. De musical vertelt het verhaal van
het Pictische boerenmeisje Catriona, te midden
van twee vuren.

Inwoners uit Vierlingsbeek

In de nieuwe musical kruipen Imke Baggerman-de
Hont, Debby Denen en Mandy Denen in de huid
van echte sprookjesfiguren. ‘De ene keer spelen we een boerenvrouw en een scène later mogen we ons uitleven als hysterische prinses!’ aldus
Mandy en Imke. Als inwoners van Vierlingsbeek is
het drietal al jaren lid van de MusicalMakers. Met
‘‘3 Bekse’ is het ook leuk om samen mee te gaan’,
zegt Mandy. De dames maken daarnaast ook onderdeel uit van de dansgroep. Imke: De muziek is
erg aanstekelijk en daar mag ik op dansen, super
toch?’.

OPROEP OPROEP
Carnaval 2016-2017 is nog ver weg maar toch
alvast deze oproep.
De jeugdcarnaval van de Keieschieters bestaat
aankomend carnavalsseizoen 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.
Het e-mailadres is hayhel.vousten@gmail.com
FOTO’S FOTO’S
In verband met het 55-jarig jubileum, van de
Jeugdcarnaval zouden wij graag, van de
oud-prinsen en -prinsessen een recente
pasfoto ontvangen.
Dit voor de carnavalskrant van 2016-2017.
Dit ook graag vóór 1 juni 2016.
Bedankt voor de medewerking.

Mandy, Imke, Debby (van links naar rechts)
Strijd, wraak en liefde in Schotland
Het is het jaar 950 en de goedgemutste Harlekijn vertelt het avontuur van Catriona. Een meis-

De Jeugdleiding van de Keieschieters.
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de allergrootste sporten. Bij RKVV Volharding uit
Vierlingsbeek wordt inmiddels al meer dan 10 jaar
deelgenomen aan de dames competitie. In het
huidige seizoen doen maar liefst 3 senioren damesteams mee! De leeftijd van de huidige voetbalsters bij de senioren varieert van 15 tot ongeveer
35 jaar. Door de dames wordt gedurende het voetbalseizoen op dinsdag en/of donderdag getraind
en op zondagochtend wordt er een wedstrijd
gespeeld. Na de wedstrijden op zondag, keren
sommige speelsters direct huiswaarts, sommige
anderen blijven nog enkele uurtjes hangen in de
kantine of op de tribune.

je met een bijzondere gave die het hart van de
Schotse kroonprins Kenneth sneller laat kloppen!
Ook de Pictische broodjesbakker McDonald is gecharmeerd van de onhandige Catriona. McDonald
wil Catriona graag inzetten in de strijd tegen de
Schotten, maar Catriona moet hier niks van weten.
Ondertussen maakt het hof van Felica, koningin
der Schotten, zich op voor het grote prinsessenbal. Debby: ‘In een scène mag ik de moeder spelen van Mandy. In het echte leven is Mandy mijn
zus en dat maakt het extra bijzonder!’.
Ergens anders ontstaat een giftige dans om de
troon... Prinses Keela maakt het Kenneth namelijk niet altijd even makkelijk. Ze wil wraak op haar
zuster Felica. Keela vindt dat haar zoon, Prins Leesy, recht heeft op de troon. Zij smeedt dan ook
snode plannen om de positie van prins Kenneth te
ondermijnen.

Lijkt het jou leuk om ook eens een keer een balletje te trappen? Of heb je al eens gevoetbald
en begint het weer te kriebelen? Dan is de gratis
proeftraining op woensdag 4 mei iets voor jou. Diverse trainers hebben leuke oefeningen uitgezet
en uiteraard zijn de voetbalsters aanwezig om mee
te doen of om vragen te beantwoorden. Alle meiden en dames van 12 jaar of ouder zijn welkom op
deze training, een maximum leeftijd is er niet. Ook
maakt het niet uit of je al voetbalervaring hebt of
niet, iedereen is van harte welkom!

Maar bovenal humor!

Het komische familiesprookje is speciaal voor de
MusicalMakers geschreven door regisseur en scenarioschrijver Jet Pit en door dirigent, componist
en tekstschrijver Jarno Scholten met muziek van
Jarno Scholten. De voorstelling bevat speelse arrangementen en zelf het koor wordt ingezet als
zelfstandig instrument! ‘Mijn kwaliteiten liggen bij
het zingen van gezamenlijke koorstukken. In de
koorstukken doen we het ook als groep goed!’
vertelt Debby. Inspiratiebronnen voor het verhaal
waren onder andere Walt Disney, De Muppetshow, Pratchett, André van Duin, Bridget Jones,
Gebroeders Grim, Lady Marmelade, Charlie
Chaplin, Astrid Lindgren en De Europese politiek.

Geïnteresseerden kunnen zich op 4 mei a.s. om
19:30 melden op het sportpark Soetendaal in
Vierlingsbeek. Om circa 19:45 zal de training vervolgens beginnen. Neem deze avond je sportkleding (eventueel douchespullen),voetbalschoenen
en veel enthousiasme mee. Ook als je graag een
keer wil meetrainen, maar 4 mei a.s. niet kunt, kun
je contact opnemen met Luc Cuijpers zodat je op
een ander moment kunt meetrainen. Mocht je verder nog vragen hebben dan kan je ook bellen naar
Luc Cuijpers tel. 06-23035295.

MusicalMakers

De MusicalMakers, opgericht in Boxmeer, is
inmiddels uitgegroeid tot een semiprofessionele
musicalvereniging van 45 man uit de brede regio
rondom Boxmeer en Nijmegen. De MusicalMakers
behoorden begin 2014 tot de laatste tien ‘Beste
Ensemble’ van de Nederlandse Amateur Musical
Awards.

Meiden onder de 12 die interesse hebben in de
voetbalsport of een gratis proeftraining kunnen
contact opnemen met Volharding via mailadres
jeugdbestuur@rkvv-volharding.nl

Kaarten

Vierlingsbeek/Groeningen

Op 1, 2, 3 en 4 juni 2016 brengen de MusicalMakers Schotland tot leven in Theater de Lindenberg
in Nijmegen. Kaartjes kosten 15,00 euro per stuk
en zijn te bestellen via www.delindenberg.com

Beste Leden van de KBO in
Vierlingsbeek

Gratis proeftraining damesvoetbal Volharding

Het bestuur van de KBO in Maashees is bezig met
de organisatie van de jaarlijkse reis. Bij voldoende deelname gaat de reis op 8 juni aanstaande dit
jaar richting Amsterdam. We vertrekken om
8.00 uur precies vanaf het kerkplein in Maashees.

De tijd dat voetbal een sport voor alleen maar
mannen is, is al lang voorbij. Tegenwoordig is
in Nederland voetbal ook onder dames een van

In Amsterdam aangekomen is er een uitgebreide
ondleiding door de Amsterdam Arena. Na het bezoek aan het stadion gaan we naar ‘Het wapen
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van Haarzuilen’ om te gaan genieten van een uitgebreide koffietafel.

een gezamenlijk ontbijt. Vanaf 9:30 uur staat er
voor alle deelnemers een lekker broodje, een eitje
en jus d’orange klaar. Uiteraard ook nog wat fruit,
zodat je veel energie hebt. Na afloop van het toernooi zal er om ongeveer 17:00 een afsluitende bbq
gehouden worden. Teams kunnen vooraf aangeven met hoeveel personen ze aan deze bbq willen
deelnemen (kosten €10,- p.p.).

De bus brengt ons na de koffietafel naar de aanlegsteiger van de rederij Schuttevaer in Utrecht.
Om 15.00 wordt begonnen met een boeiende
boottocht over de rivier de Vecht.
Na de boottocht vertrekken we naar Scherpenzeel
om daar om 18.00 in restaurant Boszicht te dineren.

Spelregels schieten

Het schieten gebeurt onder begeleiding van leden van het Gilde. Veiligheid staat hierbij uiteraard
voorop. De leden van het Gilde geven deze dag
ook uitleg en tips waar u rekening mee moet houden, om zo nauwkeurig mogelijk te schieten. Voor
de jongere deelnemers is er een speciaal schiet
onderdeel, zodat die ook hier hun steentje kunnen
bijdragen.

Om 19.30 uur rijden we weer richting Maashees en
zullen we daar naar verwachting tussen 21.00 en
21.15 uur arriveren.
De kosten van deze reis bedragen€ 70,00 per persoon.
Indien er belangstelling voor deze reis is laat het
dan even weten voor 30 april aan Piet Ermens telefoon 0478-853081.

Spelregels voetbal

Het voetbal wordt gespeeld in teams van 7 tegen
7 op een half voetbalveld. Er zijn scheidsrechters
aanwezig die alles in goede banen leiden. Doordat slidings niet zijn toegestaan en de deelnemers
niet de winst als hoogste prioriteit hebben, zijn de
scheidsrechters echter minder nadrukkelijk aanwezig. Net als vorig jaar geldt dat doelpunten van
dames, kinderen en oudere spelers dubbel tellen. De teams die daar slim mee omgaan kunnen
daar hun voordeel mee doen! Wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat er twee poules worden
gemaakt, waarbij in de ene poule meer rekening
wordt gehouden met de aanwezigheid van jonge
voetballers.

We maken er met zijn allen een gezellige dag van.

Winnaar competitie

Voetbal schiet toernooi - zondag
12 juni

Bij zowel het voetbaltoernooi als bij het schiettoernooi zijn mooie bokalen te winnen. De grootste trofee gaat echter naar het team dat de beste
totaalscore heeft. Zeker niet het belangrijkste van
deze dag, maar toch altijd leuk om trots huiswaarts te keren met een mooie prijs.

Op zondag 12 juni, organiseren het St. Anthonius
en St. Nicolaasgilde, samen met R.K.V.V. Volharding, het Voetbal Schiet toernooi. Vorig jaar heeft
dit toernooi voor de 1e keer plaats gevonden, toen
nog onder de vlag van Symphonica in Sporto.
Vanwege het grote aantal positieve reacties van
zowel deelnemers als toeschouwers, wordt het
toernooi ook dit jaar weer georganiseerd.

Toeschouwers welkom

Naast veel deelnemers hopen wij uiteraard ook op
veel toeschouwers. Er is een springkussen voor de
kleintjes, er klinkt muziek, er is veel gezelligheid.
Kortom een ideale dag om op een ontspannen en
gezellige manier actief bezig te zijn voor families,
vriendengroepen, buurtverenigingen, personeelsverenigingen, etc.

Doel van het toernooi

Deze dag is het belangrijk om op de schietbaan,
op het voetbalveld en om de velden heen, op een
gezellige manier met elkaar bezig te zijn. Verschil
in leeftijd en/of behendigheid is niet erg aangezien
het recreatieve karakter van de dag voorop staat.
Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat deze diversiteit het juist tot een bijzonder leuk toernooi
maakt.

Teamsamenstelling

Elk team bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Van
deze teamleden moet minimaal 1 dame zijn en minimaal 1 iemand uit de leeftijdsgroep < 16 jaar of
> 49jaar zijn. Meer uit deze categorieën is aangeraden aangezien bij het voetbal er van beide categorieën altijd iemand in het veld moet staan.
Deelname kost per team €12,-, het ontbijt is dan
voor alle deelnemers inbegrepen.

Goed begin en afsluiting

Net als vorig jaar zullen we de dag beginnen met
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Meer informatie of opgeven

Heb je interesse om deel te nemen aan dit toernooi en wil je graag een team opgeven? Meer informatie en een opgaveformulier is te vinden op
de websites van de organiserende verenigingen
www.rkvv-volharding.nl en www.gildegroeningen.
nl. Ook kun je terecht bij Jens Loenen
(jensloenen@hotmail.nl of 06-23256559). Opgeven kan tot uiterlijk 31 mei. Spreek dus snel met je
vrienden, familie, kennissen, buurtgenoten, collega’s af met wie je een team gaat vormen en schrijf
je in.

Bloemenactie.

Deze wordt op donderdag 12 mei a.s. gehouden.
We hopen ook dit jaar weer een beroep op u te
mogen doen, want uw steun is voor Vondel onontbeerlijk!
Bij voorbaat al onze hartelijke dank voor uw welwillendheid.
De voorzitter,
Martin van Rijswijck.

VONDELNIEUWS
Dodenherdenking.

Op woensdag 4 mei a.s. zullen tijdens de jaarlijkse
Dodenherdenking, het Vondelkoor samen met het
Groenings koor en Harmonie De Herleving, weer
present zijn op het Vrijthof.
Allen die het leven verloren door of ten gevolge
van zinloos oorlogsgeweld en deportaties naar
concentratiekampen, vooral tijdens de 2e Wereldoorlog zullen dan worden herdacht. Letterlijk met
name(n), de slachtoffers uit de eigen gemeenschap
van Groeningen en Vierlingsbeek,

Creatieve workshops voor
kankerpatiënten
Patiënten van de Dagbehandeling Oncologie in
Maasziekenhuis Pantein krijgen door de inzet van
enthousiaste vrijwilligers de kans af en toe aan
hun ziekte te ontsnappen. Vrijwilligsters Marij de
Best en Len de Bruin verzorgen elke maand creatieve workshops. Een bijdrage van Stichting Roparun maakt het mogelijk dat deze patiënten zich
een middag kunnen concentreren op andere dingen dan hun ziekte.
Marij en Len organiseren de workshops sinds drie
maanden. Tweemaal per maand zijn ze te vinden
in de gezellige huiskamer Het Anker op de derde
verdieping van het Maasziekenhuis. De deelnemers zijn enthousiast over het aanbod. “Ik ga ook
eens op een andere manier naar het ziekenhuis.
Niet voor een kuur of een onderzoek, maar voor
een gezellige middag,” vertelt een van hen.

Drie koren concerten.

Op zondag(avond) 25 september a.s. zal in
Vierlingsbeek, samen met Zangvereniging Vivace
uit Hout-Blerick en Zangvereniging Erato uit
Blitterswijck, een Herfstconcert worden gehouden.
Eerdere Herfstconcerten die de afgelopen jaren in
de twee laatstgenoemde plaatsen zijn gehouden
werden door de bezoekers zeer gewaardeerd.
Natuurlijk zullen wij u met nadere bijzonderheden
nog tijdig informeren.

Jaarvergadering.

Tijdens de Jaarvergadering die op “de schrikkeldag” van 29 februari jl. werd gehouden, kon worden teruggeblikt op een zeer geslaagd Kerstconcert in het Koningskerkje. Voor de laatste keer
onder de directie en pianobegeleiding van Alexej
Romanov. Ofschoon na het aantreden op 1 januari 2016 van de nieuwe dirigent Eric Roefs, de samenwerking toen nog erg pril was, bleken Eric’s
kwaliteiten in het koor algemeen al naar waarde te
worden geschat.

Creatieve ontdekkingstocht

De deelnemers kunnen snuffelen aan allerlei creatieve hobby’s en kennismaken met verschillende
technieken. Ze hebben al gewerkt met mozaïek, hebben sieraden gemaakt en zijn begonnen
met schilderen. De deelnemers hoeven geen grote investering te doen, want voor vijf euro zijn ze
al een middag creatief bezig. Marij en Len verzorgen alle materialen. Daarvoor shoppen ze bewust

Een prima perspectief voor mooie muzikale resultaten.
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bij de bekende prijsvechters. Wanneer een deelnemer enthousiast raakt, kan die voor weinig geld
ook thuis aan de slag met de bekende materialen.
Marij: “De ziekte brengt al genoeg kosten met zich
mee.”

Veteranencafé Pub Esser
Bij veel inwoners van de gemeente Boxmeer is niet bekend dat er een
Veteranencommissie bestaat die jaarlijks de veteranendag organiseert.

Ontspanning en afleiding

Len vertelt hoe zij op het idee van de creatieve
workshops kwam: “Een collega kreeg te maken
met kanker. Toen ik haar op een dag opbelde en
vroeg wat ze aan het doen was, zei ze ‘Ik ben aan
het poetsen.’ Ik was geschokt! ‘Heb je niets anders te doen?’ vroeg ik. Ze vertelde dat ze geen
hobby’s had, want daar had ze nooit de tijd voor
gehad. Dus ik zei: ‘Ik kom een middag bij jou mozaïeken.’ Dat pakte zo goed uit, dat ik dat ook aan
andere kankerpatiënten wilde aanbieden.”

Om hier meer bekendheid aan te geven en elkaar vaker te ontmoeten
organiseren de vetranencommissie en Pub Esser

6 mei 2016
Het Veteranencafé.
Wie:
Doel:
Waar
Wanneer:
Start:
Aanvang:

Weer en kwaaltjes

In Het Anker heerst een prettige sfeer. De deelnemers leren elkaar snel kennen. Ze praten net zo
gemakkelijk over het weer als over kwaaltjes die
bij hun ziekte horen. Dat zorgt voor veel herkenning, vertelt een van de deelnemers: “We wisselen zelfs tips uit. Hier voelt het heel gewoon om zo
over de ziekte te praten.”

Alle veteranen.
Ontmoeten, kennismaken, ervaringen uitwisselen.
Steenstraat 37 Boxmeer.
1 keer per 2 maanden, op de 1e vrijdag.
6 mei, vervolgens op 1 juli, 2 september en 4 november.
Vanaf 16.30 uur.

Vraag van de maand

Het Sociaal Raadsliedenbureau (beter bekend
als het Advies- en Informatiepunt) in Boxmeer
is een voorpost voor de vele instellingen die in
Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die informatie of advies wil en niet weet
waar hij 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 algemeen.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voldaan gevoel

Er wordt ook serieus gewerkt. Soms kun je zelfs
een speld horen vallen. Ruimte voor gezelligheid
is er echter altijd. Het volgende moment barst de
hele groep in lachen uit als een van de deelnemers
opmerkt dat het ineens zo stil is. Zowel de vrijwilligers als de deelnemers zijn ontzettend tevreden
over de workshop. De combinatie van samen creatief bezig zijn, plezier maken en herkenning vinden, blijkt een succesrecept te zijn. Marij: “Wij
gaan na iedere workshop met een voldaan gevoel
naar huis!”

Vraag:

Ik lees in de krant over de mogelijkheden van
huurverlaging. Kan ik dat ook krijgen?

Antwoord:

Als je woning volgens het puntensysteem van de
Huurcommissie meer waard is dan de zogenaamde liberalisatiegrens (voor 2016 is dit € 710.68 per
maand), dan mag de verhuurder voor de woning
vragen wat hij wil. Onder dat bedrag is de verhuurder verplicht om zich aan de gereguleerde prijs volgens het puntensysteem te houden.
Zoek dus eerst uit of je boven of onder de grens valt.
Dat kun je doen met behulp van het rekenmodel van
de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).
Mensen die een nieuw contract aangaan kunnen tot
uiterlijk 6 maanden na ingang van het huurcontract
een aanvraag doen om de huurprijs te laten toetsen.
De Huurcommissie stelt dan een moment vast
waarop je nieuwe huurprijs ingaat.

Len de Bruin (2e v. links) en Marij de Best (rechts)
tijdens een creatieve workshop voor kankerpatiënten in het Maasziekenhuis.
Foto: Pantein.
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De Huurcommissie kan ook oordelen dat de maximale huur boven de liberalisatiegrens valt. In dat
geval blijft de huurprijs gewoon van kracht. Dit betekent twee dingen: Geen toetsing van de hoogte van
de huurprijs op grond van het puntenwaarderingssysteem. Voor de woning geldt geen maximale huurprijs. De marktwaarde zal richtinggevend zijn voor
het bepalen van de prijs die de verhuurder vraagt.

Meer weten:

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

kandellen en meer. En om de feestvreugde helemaal tot een hoogtepunt te brengen staat live op
de planken de fantastische Iron Maiden tributeband Iron Laiden, één van de besten in zijn soort
en een hele bijzondere want met een vrouw als vocalist. Een ijzersterke kopie van de real deal. Dat
wordt dus een avond volop genieten van alles
rondom Uw helden in Uw eigenste Maiden Dome!
zaal open: 20.30 uur > > entree: 6,66 | <20 jaar:
4,44 euro > reserveren: www.gryphus.nl

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 watertanden: 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
wordt smullen! En niet alleen van deze meesterwerken maar ook van de lekkernijen tussendoor.
Want elke pauze wordt er een smakelijke hap geserveerd 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 tot en met 28 april: www.
gryphus.nl

zondag 29 mei > METAL BBQ met live:
DEATHHAMMER

Het einde van het seizoen nadert en om de zomervakantie goed in te luiden presenteert Gryphus
de Metal BBQ. Onder het genot van een paar frisse pinten zorgt DJ Ramon voor helse metalklanken. Vleesmeester Mike zorgt ervoor dat iedere
lap vlees goed bereid wordt waarna iedereen zijn
vlees meester kan maken. Natuurlijk met salades
en stokbrood. Nadat iedereen de prul rond heeft
gegeten kunnen de kilo’s eraf gemosht worden bij
Deathhammer. Deze vijf koppige Haagse formatie
speelt death- en thrashmetal covers, voornamelijk uit de jaren ’80 en ’90. Dus geen zoetsappige
rock covers of ballads, maar hard en snel; ouderwets een avondje headbangen en moshen op krakers van weleer!

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

Iron Maiden is een van de meest tot de verbeelding sprekende hardrockbands ever. Het zestal,
groot geworden tijdens de New Wave Of British
Heavy Metal begin jaren tachtig, trekt anno 2010
nog immer volle zalen en is onverminderd populair. Vanavond staat de jaarlijkse Maiden Night
op het programma. Een heerlijk avondje voor de
liefhebbers van de IJzeren Maagd. Een gezellig
samenzijn vol beeld en geluid, sterke verhalen, fri-

In verband met de bestellingen is deelname aan
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk
20 mei te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang: 17.00 uur > entree: 10,00 (inclusief
BBQ) | 4,00 euro (exclusief BBQ)
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dag 11 juni en op zondag 12 juni. De zaterdagbus
brengt ons naar onder andere Rammstein, Puscifer, Lianne 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, Vintage Trouble, Douwe Bob en Lionel Richie. Zet die feestneus dus maar op en reserveer
snel!
reisgeld: 120 euro > info of reserveren: info@
gryphus.nl of 0478.631802 of 0478.630508

Gryphus Formule 1 Café

Het is weer voorjaar en dus gaat het Bernie Ecclestone Circus weer rondtrekken. De bolides zijn
weer van stal en piloten als Rosberg, Vettel, Massa, 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 1 mei: GP RUSLAND
➣ zondag 15 mei: GP SPANJE
➣ zondag 29 mei: GP MONACO
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

zaterdag 11 juni | zondag 12 juni > busreis > PINKPOP 2016

Gryphus?

Pinkpop wordt 47 en pakt groots uit. Want zeg nu
zelf, wie wil er nu niet Rammstein, Doe Maar,
Lionel Richie of Paul McCartney op zijn verjaardagsfeest? En omdat Pinkpop zo uitpakt haalt
Gryphus de bus twee keer uit de remise: op zater-

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

Treffer

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

Ervaren Hulp in huishouding gezocht voor
4 uur per week. Dag(en) in overleg mogelijk
maar gelieve niet in het weekend.
Heb je interesse dan kunt u mailen naar
susanoudenhoven@hotmail.com

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
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Te koop verse aardbeien
H. Linssen Op den Bosch 4
Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag:
13.30-18.00 uur
Vrijdag: 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Dinsdag en zondag gesloten

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit

Tae kwon do - Kung fu - Aikido
Interesse, meld je aan
bij Maarten Evers
06-48367188
Dinsdagavond
van 19.30-20.30 uur
Vanaf 10 jaar ben je welkom in de
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

In April 2016 start Gastouderopvang
het Koalabeertje.
30 april open ochtend
van 10.00 tot 13.00 uur.
Heihoekscheweg 6 in Vierlingsbeek.

Hallo,
Ik ben op zoek naar iemand die voor deze zomer
nog tijd over heeft en interesse heeft om lekker te
tuinieren. Sinds vorig jaar ben ik actief bezig met
een grote groentetuin aan de Kiekuutweg hier in
Vierlingsbeek. Vol passie en zoveel mogelijk biologisch. Toch heb ik niet altijd genoeg tijd om het bij te
houden. Daarom zoek ik iemand of twee personen
die wat vrije tijd over hebben om mij mee te helpen.
Het is absoluut geen commerciële tuin. Het enige
wat ik u kan bieden is dan uitsluitend groenten voor
eigen gebruik uit de tuin.
Mocht u geïnteresseerd zijn en spreekt het u aan,
neem dan vrijblijvend contact met mij op. Dan kunnen we er samen over praten, wat mijn ideeën zijn.
Ik hoor graag van u,

Voor meer informatie:
www.hetkoalabeertje.nl
Cindy van Eck.

Warme Bakker Degen

Reclame: 2 t/m 7 mei
● Moederdagvlaai €11,95
● Pompoenpitbrood €2,30
● 4 Croissants + 1 gratis
Hemelsvaartsdag 5 mei zijn wij gesloten
Reclame: 9 t/m 14 mei
● Limoncellovlaai €10,35
● Extra/dubbel donker €2,30
● Pistoletje €0,25
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Groet, Jan Aben
Tel.: 0622907334

OPEN DAG zorgboerderij SAMEN

8 mei

10.00 tot 16.00
Venrayseweg 19
Overloon
www.zorgboerderijsamen.nl
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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

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

ssen
Propaangasfle
g
5 kg en 10,5 k

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

Afslanken? Blijvend op gewicht?

Klusbedrijf

Neem nu contact met ons op om vrijblijvend een
Herbalife 3 Day Try-Out pakket te proberen (inclusief
complete lichaams- en voedingsanalyse).

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Harold Janssen

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

Mobiel 06-36272673
Grotestraat 72 • 5821 AH Vierlingsbeek
Tel./Fax 0478-583352 • E-mail haroldjanssen68@ziggo.nl
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NIEUW: GRATIS PECH
ONDERWEG HULP
-

100% service
klantvriendelijk
kwaliteit
betrouwbaar
persoonlijk
luisteren naar uw wens
goede prijs/kwaliteit verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Fons Peltenburg

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

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Voor al jouw accessoires!
Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

www.assieswares.nl
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

Klimaat

Sanitair

Verwarming

Elektra

Bezoek ook onze
installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

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

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

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

www.jipvormgeving.nl

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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

Voor meer informatie kijk op onze website!

www.martensasperges.nl
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

HOTEL
EETCAFÉ
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

zenuwreflexologie

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

sportmassage
medical taping

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

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl
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Steigerhouten planken op lengte
gezaagd.

Schootsveld 5
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Vierlingsbeek

0478-632232

HIER
NU
GLASVEZEL
Onze regio. Klaar voor morgen.

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

ZO SCHRIJF IK ME IN VOOR GLASVEZEL
ga naar www.lvcnet.nl

kies een provider
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vul het inschrijfformulier in

