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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

2 december 2014 (kerstnummer), 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 23       26 november 2014

Winterconcert 13 december 2014
Zaterdagavond 13 december bent u van harte 
welkom bij het Winterconcert van het Groenings 
Koor. Wij doen dit niet alleen. Ook zal voor u 
optreden het koor Di Capelli.
Popkoor Di Capelli uit Wijchen telt zo’n 50 enthou-
siaste leden. Zoals ze zelf zeggen: “Wij zingen 
voor ons plezier en kiezen voor de combinatie van 
gezelligheid en muzikale kwaliteit. Wij zijn een 
allround popkoor met een gevarieerd repertoire en 
spreken daarmee een breed publiek aan. Met een 
meerstemmige bezetting, leuke arrangementen, 
een professionele dirigent en de begeleiding van 
ons combo geven we aan bekende popmuziek een 
verrassende wending.” 

De muzikale kwaliteit van het Groenings Koor 
kent u al, maar laat u opnieuw verrassen op 13 
december door bekend maar ook nieuw repertoire. 

Een kleine knipoog naar kerstmis zal op deze 
avond niet ontbreken. 
Nadat het Groenings Koor en Di Capelli hebben 
gezongen is er nog volop gelegenheid tot gezellig 
nazitten, terwijl een gelegenheidscombo optreedt. 
Alles bij elkaar beloven wij u een gevarieerde, 
muzikale maar ook gezellige avond in Groeningen. 

Waar: De Zandpoort in Groeningen
Zaal open: 19.30 uur 
Aanvang concert: 20.00 uur.
Kaarten: € 5,- (incl. 1 consumptie)
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, maar ook 
van te voren te bestellen bij:
Anny Neuijen 0478-631790 en Nelly Ebben 
0478-561950.

popkoor Di Capelli 
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Van de redactie:

●  Sinterklaas is weer in ons land, hiermee 
breekt er een gezellige en voor de allerklein-
sten spannende tijd aan! Dat het weer een 
mooi kinderfeest zal zijn! 

● Hoe zal het Sinterklaasfeest er over een 
aantal jaren uitzien? Zullen de ZWARTE 
pieten dan verleden tijd zijn? 

● De volgende Globaal wordt al onze Kerst-
uitgave en is tevens de laatste Globaal van 
2014! Houdt U er rekening mee dat de copy 
voor deze Kerstuitgave de periode tot en 
met 11 Januari 2015 overbrugt!

AGENDA:

2014:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
28 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
28 nov KBO: Bezoek kerstmarkt Haarzuilen:   
 vertrek 11.45 uur.
28 nov Bèkse PubQuiz 5 (Café De Wildeman) ;  
 inschrijven vanaf 20:30 uur; aanvang   
 21:00 uur
29 nov Ophalen oud papier: ZEV, 
 tel. 06-54661196
 Oud ijzer te laden? Valentinus 632426  
 draaien!
29 nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
 i.v.m. 140-jarig jubileum van de harmonie
2 dec Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof 
6 dec Dansgarde De Bekse Klinkertjes:   
 Kerststerren actie vanaf 9:30 uur
8-21 dec JOC: ophalen bestellingen oliebollenactie
12 dec Gryphus: cabaret: Brokstukken > Heavy  
 Balls: zaal open: 20.30 uur
13 dec Groenings koor: Winterconcert in de   
 Zandpoort te Groeningen; aanvang 
 20:00 uur
14 dec VOVG: Kerstmarkt

14 dec Koningskerkje: Concert Kerst &Co;   
 aanvang 15:00 uur
16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het    
 Koningskerkje
27 dec Deze maand geen ophaalronde oud ijzer!  
 In januari kunt u Valentinus weer bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen   
 bestellingen

2015:
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
6 jan Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
 carnavalskrant “wat de gek ervoor geeft”
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop   
 zittingsavonden
16 jan Gryphus: cabaret: Ellen Dikker > Groene  
 Vingers (try-out): zaal open: 20.30 uur
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
18 jan Joffershof: Joffershofconcert van 
 11:00 uur tot 13:00 uur
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
3 feb Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
13 feb Concordia: Hitteavond; thema: HIT MIX  
 GLITTER & GLAMOUR
 Dresscode Glitter & Glamour; zaal open:  
 20:30 uur; Entree vrij
15-17 feb CARNAVAL
27 feb Gryphus: cabaret: Marco Roelofs >   
 Ramkoers: zaal open: 20.30 uur
3 mrt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering   
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen >   
 Pareidolia: zaal open: 20.30 uur
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in   
 Concordia
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
 Voorjaar Symphonica in Sporto:   
 Valbreken Jong&Oud
 i.s.m. Basisschool Laurentiushof,   
 Judovereniging Randori en KBO
4 apr Concordia: Live optreden van THE   
 ODDS; MUZIEK VAN DE JAREN 60 tot  
 nu, Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
12 apr Eerste Communie in kerk Vierlingsbeek:  
 11.00 uur.
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse    
 bloemenactie
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje
14 mei Symphonica in Sporto:    
 Voetbal&Schiettoernooi i.s.m. RKVV   
 Volharding en Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer & 
 Volleybal tournament i.s.m. 
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 Volleybalvereniging MVC’64 en   
 Zaalvoetbalvereniging Concordia
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel   
 2015
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse   
 Bruggeloop

4-7 sept Groeningse Kermis
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
 grens”
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken

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

Vieringen en 
intenties    

december

7 december: 
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering
Intenties: Overl. Fam. Rutten-Tielen, Johannes 
Deenen en Gerardina en Mina Jans, overl. ouders 
Willems-van Dommelen, Mien Verbeeten-v.d. Bergh 
namens KBO. Na de viering worden in het kader van 
de adventsactie door vormelingen gemaakte spullen 
en werkjes te koop aangeboden. De opbrengst 
hiervan  komt ten goede aan straatkinderen in Chili.

9 december: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

13 december: 
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering

21 december: 
kerk Vierlingsbeek: eucharistieviering met kinder-
woorddienst. Na de viering worden in het kader van 
de adventsactie door vormelingen gemaakte spullen 
en werkjes te koop aangeboden. De opbrengst 
hiervan komt ten goede aan straatkinderen in Chili.

23 december: 
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering

24 december: 
KERSTMIS
kerk Vierlingsbeek: 17.00 uur: Herdertjesviering
kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: Nachtmis
Intenties: Pastoor De Vree, overl. ouders Camps-
Gerrits en Toon, Marie Roosen-Theunisssen 
namens de parochie, Wies Stoffelen namens de 
parochie, Toon en Nellie Raafs-van Hout, Jan Jans 
en overl. fam, Thea Pijls Jacobs en overl. fam, Thij 
de Hoog vanwege jaardienst en zoon Martien, Wim 
en Antonet Jacobs-Haanen, Mien Verhofstad en 
overl. fam, Jan en Mariet Verbeeten-Verhofstad, 
Sil en Roosen Bruijsten-van Wagenberg, Piet 
Bruijsten, Wiel Hendriks, Sjef en Koosje van 
Kempen-v.d.Vorle.

25 december: 
kerk Maashees: 9.00 uur: eucharistieviering

26 december: 
kapel Groeningen: 10.30 uur: eucharistieviering

Intenties: zie boven bij 24 december.

Overleden:
Toos Smits – Schaminée, 87 jaar.
Vrij plotseling is er een einde gekomen aan haar 
leven: “nooit meer van alles doen”.

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 

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

BUITEN DE DORPSGRENZEN (72)

Het kon niet op. 
’s Anderendaags kreeg ik ook nog op mijn kop 
van mijn moeder. Hoe al dat bloed op mijn kus-
sen kwam. Dat kreeg zij er met geen mogelijkheid 
meer uit.
Ik mompelde wat over een ongeluk, met de fiets 
gevallen, maar dat geloofde zij niet. Ons moeder 
maakte je niks wijs. Zij had wel een vermoeden 
hoe ik aan mijn verwondingen gekomen was. 
Fren en ik sloegen het advies van Kuys in de wind 
en zaten om een uur of elf al weer bij Schrijen bin-
nen. Wij hadden nog een beetje dorst en eerlijk 
gezegd hoopten we Nölleke Gerrits en een paar 
van die anderen nog eens tegen te komen. Niet al-
lemaal natuurlijk, maar die gok moesten we maar 
nemen.
Dezelfde dochter van Jan Schrijen die ons daags 
tevoren ook bediend had, bracht ons een glas 
bier. Met tegenzin, leek het wel. Zij was lang niet 
zo vriendelijk meer. Eerder koel en afstandelijk. 
Op onze vragen gaf ze afgemeten antwoord.
Toen we haar vroegen of ze even gezellig bij ons 
kwam zitten, keek ze ons vernietigend aan. Met 
ruziezoekers wilde ze niets te maken hebben, zei 
ze.
Hadden we het bij haar ook al verbruid.

Een paar dagen later liep ik Kid Botden tegen het 
lijf. 
Ik vroeg hoe het was gegaan op het politiebureau.
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KERSTMARKT HAARZUILEN
Vrijdag 28 november brengen we een bezoek aan 
de kerstfaire bij kasteel Haarzuilen. 
We vertrekken om 11.45 uur vanaf ’t Vrijthof. 

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG
Iedere donderdagmiddag is er een soos-inloop-
middag in gemeenschapshuis Joffershof
van 14.00 uur tot ± 16.00 uur in de 
ontvangstruimte. 

KERSTMARKT VOVG
Zondag 14 december richten we wederom een 
standje in voor onze KBO. Wij zouden het fijn 
vinden u daar te mogen begroeten.

KIENEN
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag
5 en 19 december              Aanvang: 14.00 

DE VASTE ACTIVITEITEN VAN DE KBO ZIJN
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof  Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof Info 631986

Vierlingsbeek/Groeningen

Prima, zei hij. Hij had zelfs koffie gehad. Dat kon 
best waar zijn, maar hij had ook iets anders ge-
had. Met de gummiknuppel. Daar durfde ik mijn 
hand voor in het vuur te steken. Hoe kwam hij an-
ders aan dat blauwe oog en die bult op zijn kop? 
Meegevochten had hij niet.

Thuis had ik nog steeds mijn kaken stijf op elkaar 
gehouden over de herkomst van al die putjes in 
mijn kop.
Maar ze kwamen er toch achter toen ze op het 
eind van de week het Boxmeersch Weekblad 
opensloegen en daarin lazen wat zich de vorige 
zaterdag in Boxmeer had afgespeeld. 

 -----
De postman verliet “De Körver” en ging bij Stork 
werken. Daar had hij betere vooruitzichten, zei hij.
Zijn vertrek werd door mij zeer betreurd. Het lag 
voor de hand dat het op de afdeling een stuk min-
der leuk zou worden en dat het wel eens afgelo-
pen kon zijn met die grollen en grappen. 

-----
In de Spoorstraat was kappersbedrijf Zelten ge-
vestigd. Het personeel bestond uit een bejaarde 
vader en zijn twee zoons. De oude baas zag men 
nog maar weinig in de zaak. Hij deed het de laat-
ste tijd wat rustiger aan. Om een beetje af te bou-
wen knipte en schoor hij een paar middagen per 
week patiënten van het Kasteel als die daarom 
vroegen. 
Als het zo uit kwam liet ik mij bij Zelten knippen. 
En dat gebeurde meestal door een van de zoons. 
Hij heette Martin en was een jaar of tien ouder dan 
ik. Ik had hem eens verteld dat ik uit Groeningen 
kwam en dat had zijn interesse gewekt. Hij had 
daar een paar jaar geleden kennis gehad aan een 
meisje, vertrouwde hij me toe. Een van Hendriks, 
van de Logt.
Enigszins spijtig voegde hij eraan toe dat zij hem 
op zekere dag de bons gegeven had en gekozen 
had voor een beroepsmilitair uit Venlo. 
Ik zei dat ik die man kende. Fons Kurvers heette 
hij en hij had inderdaad uit roeping voor het krijgs-
vak gekozen. Hij had volgens mij de rang van ser-
geant. Hij was ook een redelijke voetballer en had 
een tijdlang in het eerste elftal van Volharding ge-
speeld.
Martin Zelten zweeg een poosje en vroeg toen 
hoe ik mijn haar geknipt wilde hebben. 
Met het beeld van een kortgeknipte Fons Kur-
vers voor ogen, zei ik hem ze af te snoeien tot een 
maximale hoogte van één centimeter.
“Zo, dus jij wilt je wilde haren kwijt´, zei de kap-
perszoon, met de schaar in de aanslag.
“Maar geen kale knikker, hè!”, waarschuwde ik 
hem. 
Ik moest het maar aan hem overlaten, zei hij. Hij 
had meer met dit bijltje gehakt.
Daar kwam ik achter.
Gemillimeterd verliet ik de zaak. 
Een gure wind blies door mijn pas verworven 
stoppelveld.

Ik had het gevoel dat een tijdperk was afgesloten 
en dat een nieuw op het punt van beginnen stond.
Ik moest in de Fabrieksstraat zijn, daar lag mijn 
werkplek.
Ik werd opgehouden door neergelaten spoorbo-
men.
Een langzaam vaart minderende trein vanuit Nij-
megen reed voorbij, richting Venlo, Roermond. 
Hij herinnerde mij eraan dat er nog een afspraak 
openstond.
Het werd tijd om die na te komen.
De hoogste tijd.

EINDE                                                                                         
Nelson.

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH- VAN DEN BORN IS GE-
SLOTEN OP DONDERDAG 4 EN 
VRIJDAG 5 DECEMBER 2014.

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
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Pop Swing Night 2014: 10 
redenen om te gaan

In de vorige Globaals werd de Pop Swing Night 
2014 al aangekondigd. Ter ere van het 140-jarig 
bestaan van De Herleving zullen harmonie en slag-
werkgroep zich van hun beste kant laten zien. 

Hebt u nog geen kaartje gekocht? Dan volgen hier 
tien redenen om dat alsnog te doen!

1. Harmonie en slagwerkgroep De Herleving 
treden niet in hun eentje op, maar worden bij 
vrijwel alle nummers ondersteund door een heuse 
band!

2. Daarnaast wordt samengewerkt met een bonte 
verzameling zangers en zangeressen van eigen 
Bèkse bodem! 

3. Smartlappenkoor Van Heure Zinge zal ook acte 
de présence geven en u mee op reis nemen door 
de Nederlandse muziekgeschiedenis!

4. Zowel licht als geluid zullen groots worden 
aangepakt! Op twee schermen zullen (film)beelden 
vertoond worden, die nummers als November Rain 
en Skyfall nog meer power geven!

5. U krijgt deze avond de allergrootste hits voor-
geschoteld. Maar liefst 10 nummer-1-hits zullen 
worden gespeeld, die samen meer dan 34 weken 
op nummer-1 stonden!

6. U krijgt deze avond de allerbeste muziekklas-
siekers te horen. Maar liefst 30 top-2000-nummers 
zullen ten gehore worden gebracht, waarvan acht 
die ooit in de top-20 van de top-2000 stonden.

7. Voor het allereerst kunt u Harmonie De 
Herleving bewonderen in haar spikspliternieuwe 
concertuniform!

8. De entree is in de voorverkoop slechts € 
12,50 en daarvoor krijgt u ook nog twee gratis 
consumpties!

9. Deze avond biedt echt voor iedereen wat wils, 
of je nu jong of niet meer zo jong bent. Het oudste 
nummer dat gespeeld zal worden is uit 1967, het 
nieuwste uit 2013. Er zullen lekkere disco-knei-
ters zijn en Nederlandstalige meezingers, kleine 
intieme liedjes en dance-beats, ruige rocknummers 
en bombastische ballads. En nog veel meer.

10. Waar hoort u nu nog meer zowel Queen als 
Boudewijn de Groot, Adele, Deep Purple, Anouk, 
Caro Emerald en André Hazes op één avond? En 
dat is dan nog maar een tipje van de sluier!

Koop uw kaartje voor 29 november dus alvast bij 
PLUS Verbeeten, want het belooft een geweldige 
avond te worden! 

Wat? POP SWING NIGHT
Wanneer? 29 november 2014, vanaf 20.00 uur
Waar? Concordia, Vierlingsbeek
Wie? 
 • Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving 
 • Smartlappenkoor Van Heure Zinge
 • Een enthousiaste band
 • Een groep zangers en zangeressen van 
  Bèkse bodem
Facebook: Pop Swing Night 2014
Kaarten? 
 • € 12,50 (inclusief 2 consumpties) in de voor- 
  verkoop (PLUS Verbeeten)
 • € 15,- (inclusief 2 consumpties) aan de deur

Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur  
 Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen van 11.00-11.45 uur in Steunpunt Merlet 
 Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag op van 
14.00-16.00 uur in het Joffershof
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof   
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
14.00 uur Info 631986
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30-11.30 uur in het 
Joffershof Info 631232
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof  Info 632028
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Concert KERST & CO 
in het Koningskerkje

Evenals vorige jaren zal het Noord-
Limburgse  “Kerst & Co” in “Het 
Koningskerkje” weer een levendig en 

afwisselend kerstprogramma verzorgen.

Muziek uit alle windstreken zal u komen toewaaien: 
zo kunt u genieten van o.m. Ierse, Z-Afrikaanse en 
Russische klanken…

Er zal een veelvoud aan instrumenten te horen en 
te zien zijn. De heren beschikken over een indruk-
wekkend instrumentarium met o.m. low-whistle, 
vedel, bouzouki, draailier en doedelzak.

Specialiteit van de “Kerst & Co” is zeker ook de 
fraaie meerstemmige zang.
Het programma zal dit jaar in het teken staan van 
het thema ”Is er nog plaats in de Herberg..?” en dit 
thema zult u zeker in de liederen herkennen. 
“Kerst & Co” bestaat uit de volgende personen:
-  Charles van Dommelen: basgitaar, mondharmo-

nica, doedelzak, tin whistle, percussie en last but 
not least: zang..

In het dagelijkse leven is Charles muziektherapeut 
bij de Stichting Van Gogh. 
Was jarenlang lid van het gerespecteerde muziek-
gezelschap “Mallemoer” uit Geysteren, N.-Limburg.
- Bart Simons: begeleidingsgitaar, zang.
Speelde in zijn jonge jaren in verschillende bands 
en aantal jaren geleden enige tijd met broer Pieter 
in de limburgstalige folkrockband “Pulsief”.
- Nico Peters : bouzouki, tenor-ukelele, zang.
Speelt al 32(!)jaar in de akoestische Folk, Evergreen 
en Old time- Rockgroep “Parelmoer”, daarnaast als 
tenorbanjospeler in Wereldorkest “Fanfaar  Trotwaar” 
in Venlo.
-  Pieter Simons: accordeon, vlier, vedel, doedelzak, 

draailier,  low whistle, strijkpsalter, zang.
Was in zijn werkzame leven o.a. muziektherapeut 
en muziekleraar.
Is ook actief als tekstschrijver en componist. 
Evenals Nico Peters vanaf de beginjaren 32 jaar lid 
van Parelmoer.
Was samen met Charles van Dommelen en Jef 
Hendriks oprichter van “Kerst & Co”.

Het is zeker niet ondenkbaar noch onwenselijk dat u,
aangestoken door het enthousiasme van de heren, 
gaat meezingen.

“Kerst & Co” zal er de in aanloop naar Kerstmis in 
“Het Koningskerkje” zonder enige twijfel een sfeer-
volle muziekmiddag van maken.

Plaats: “Het Koningskerkje”, Spoorstraat 17,
5821 BB Vierlingsbeek
Datum: zondag 14 dec., 2014
Aanvang: 15.00 u.  
Entreeprijs: 5 euro

De Open dag bij LekkerBèks is geslaagd. Het was 
druk bezocht en de reacties positief. 
Hierbij een kleine foto impressie. De gasten 
hebben genoten van al het lekkers. Ook werd er 
veel gekocht, zowel de Indonesische rijsttafel als 
de kruidenmixen, siroop, chili-olie en meer. 
Er waren nog veel vragen over het concept 
LekkerBèks. Hierbij heb ik dan ook de meest 
gestelde vragen en antwoorden toegevoegd.

• Als ik op een dag bedenk dat ik geen zin of tijd 
heb om te koken, kan ik dan die dag nog terecht 
bij LekkerBèks?
- Geen probleem. Bij LekkerBèks staan dagelijks 

(do t/m ma) vers bereide maaltijden klaar om 

VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)
Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kin-
deren. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop.
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                         
info@bibliobeek.nl
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mee te nemen, ook wanneer je vooraf geen 
bestelling geplaatst hebt. Thuis alleen nog even 
opwarmen in de oven of in de magnetron. Alleen 
1 opmerking OP=OP.

• Ik ben niet in staat om de maaltijd binnen de 
openingstijden af te halen. Is dit een probleem? 
- Nee hoor, het enige dat je dan moet doen is 

even bellen om door te geven hoe laat je komt.
• Hoe groot zijn de porties? Vind het namelijk 

prijzig als ik voor mijn gezin (2 volwassenen, 2 
kinderen) 4 porties nodig heb. 
- LekkerBèks heeft ook de familieschaal, deze is 

voldoende voor 2 volwassenen en 2 kinderen en 
is slechts 3x de portieprijs. 

• Kan ik de maaltijden ook invriezen?
- Jazeker, maaltijden worden vers bereid en 

kunnen thuis ingevroren worden.
Mocht je nog andere vragen hebben, neem dan 
gerust contact met me op of loop een keertje 
binnen.

Daarnaast verzorgt LekkerBèks catering voor 
alle soorten gelegenheden. Schotel je gasten wat 
lekkers en origineels voor, geheel toegespitst op 
jouw wensen. Op de website staan een aantal 
voorbeelden van catering.
Op 23 november is de Kerst bestellijst klaar. Mocht 
je deze willen ontvangen stuur dan een berichtje 
naar info@lekkerbeks.nl of 06-14050298 (sms, 
whatsapp). Dan sturen we deze op. 
 

Graag tot ziens.

Judith Rouwens 
Tel. 06-14050298 
www.lekkerbeks.nl 
info@lekkerbeks.nl                                                            

Fysiotherapie van Dongen

“mensen helpen fit te worden, fit te zijn 
en fit te blijven!”

Waarom goed verzekerd zijn voor fysiothera-
pie?
De fysiotherapeut is dé specialist in bewegen. 
Ruim 3,3 miljoen Nederlanders roepen jaarlijks 
hulp in van de fysiotherapeut. Want wie soepel 
beweegt, leeft prettiger. Of het nu gaat om til-
len, sporten, traplopen, werken met de compu-
ter of het huis schoonmaken. De fysiotherapeut 
helpt u gezond en vitaal te worden én te blijven. 
Niet voor niets waarderen Nederlanders hun fy-
siotherapeut volgens het CBS met een acht.

Vitaal werken
Werkt u lichaam niet altijd mee op uw werk? U 
bent niet de enige. In Nederland hebben 3,2 
miljoen werkenden last van RSI-klachten, zo blijkt 
uit onderzoek van TNO Arbeid. Of u nu met de 
computer werkt, op een heftruck zit of zorgt draagt 
voor patiënten. Door een verkeerde houding, 
herhalende bewegingen, trillingen of intensieve 
belasting kunt u lichamelijke klachten ontwikkelen. 
Wie zich tijdig laat adviseren door de fysiothera-
peut, kan verzuim op het werk en hinder bij andere 
activiteiten in het dagelijks leven voorkomen. 

U wilt blijven sporten
Bijna een kwart van alle blessures die Nederlandse 
sporters jaarlijks oplopen, wordt behandeld 
door de fysiotherapeut. Met meer dan 5 miljoen 
behandelingen per jaar zijn fysiotherapeuten de 
belangrijkste behandelaren van sportblessures.  
 
Hebt u last van een blessure dan kan de fysiothe-
rapeut u in veel gevallen helpen met herstel. Door 
te behandelen, te adviseren en te begeleiden. 
Als u er op tijd bij bent, kan hij er ook voor zorgen 
dat u ernstige blessures voorkomt. En mocht een 
operatie nodig zijn, dan helpt de fysiotherapeut u 
om zo snel mogelijk weer op uw oude niveau te 
kunnen sporten. 

Snel weer op de been na een operatie
Hebt u een operatie ondergaan? Of heeft u 
een deel van uw lichaam langere tijd niet goed 
kunnen gebruiken door bijvoorbeeld een breuk 
of blessure? Dan kan de fysiotherapeut u helpen 
bij het herstel. Hij adviseert en begeleidt u bij de 
oefeningen die nodig zijn om uw spierkracht en 
-conditie weer terug te krijgen.
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Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven
Onafhankelijk zijn en kunnen genieten van uw 
vrijheid. Hoe ouder u wordt, hoe minder vanzelf-
sprekend dat wordt en hoe meer moeite u moet 
doen om zelfstandig te kunnen leven. De fysiothe-
rapeut helpt ouderen en chronisch zieken om hun 
lichaam soepel te houden en fit te blijven. 

Uw kind gezond laten opgroeien
Hebt u een kind met een acute of chronische 
aandoening? De fysiotherapeut kan uw kind bege-
leiden, zodat het snel weer beter functioneert en 
zo min mogelijk tijd hoeft te missen op school. Is 
uw kind voor langere tijd uit de roulatie of heeft 
het een lichamelijke handicap? Met gerichte 
bewegingstherapie helpt de fysiotherapeut u 
om ontwikkelingsachterstanden bij uw kind te 
voorkomen. 

Zo bent u goed verzekerd voor fysiotherapie
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering 
beperkt vergoed. Veel Nederlanders (zo’n zeventig 
procent) hebben dan ook een aanvullende verze-
kering voor fysiotherapie. Vooral voor mensen die 
veel naar de fysiotherapeut (denken te moeten) 
gaan, is het goed om na te denken over een 
aanvullende verzekering met een ruime dekking. 
Als fysiotherapeut zien we nu al dat mensen 
zorg gaan mijden vanwege de kosten die zij zelf 
moeten dragen. Uitstel van deze zorg leidt uitein-
delijk vaak tot meer en hogere kosten. Daarom 
is er een aanvullende verzekering in ons land, 
waarmee de risico’s – die niemand kan voorspellen 
– en daarmee gepaard gaande hoge zorgkosten, 
afgedekt zijn tegen een relatief lage premie.

Door de vele zorgverzekeraars en nog meer 
verschillende aanvullende pakketten is het voor 
ons als zorgaanbieder - laat staan voor u als 
consument - moeilijk om door de spreekwoorde-
lijke bomen het bos nog te zien. Tevens bestaat 
er veel onduidelijkheid wanneer iets uit de 
aanvullende verzekering en wanneer uit de basis-
verzekering vergoed zal worden. In feite is het 
verstandig er vanuit te gaan dat fysiotherapie altijd 
vanuit de aanvullende verzekering vergoed zal 
worden. Dit betekent dat het aantal behandelingen 
wat per kalenderjaar vergoed wordt afhankelijk is 
van het afgesloten aanvullende pakket bij de zorg-
verzekeraar. Uitzondering hierop zijn jongeren 
tot 18 jaar. Tot deze leeftijd is er een vergoe-
ding mogelijk van maximaal 2x 9 behandelingen 
per kalenderjaar vanuit de basisverzekering.  Een 
tweede uitzondering hierop is behandeling bij een 
chronische indicatie. LET OP: het is een misver-
stand dat iedere chronische klacht/blessure 
door de verzekeraar gezien wordt als een chro-
nische behandelindicatie. Deze behandelingen 
zullen vergoed worden vanuit de basisverzeke-
ring maar pas op het moment dat de eerste 20 
behandelingen zijn vergoed vanuit de aanvul-
lende verzekering. Indien dit aanvullende pakket 

ontoereikend is zal dit zelf betaald of aangevuld 
moeten worden. 

Het wel of niet afsluiten van een aanvullende 
verzekering is persoonlijk. Hierbij moet een 
afweging gemaakt worden wat de kans is dat er 
van de zorg uit de aanvullende verzekering gebruik 
gemaakt moet worden. Daarbij moet men zich 
afvragen welke van deze zorgkosten eventueel zelf 
betaald kunnen worden. Het is zeker de moeite 
waard om verschillende aanvullende pakketten van 
verschillende verzekeraars te vergelijken, men kan 
ieder jaar overstappen naar een andere verzeke-
raar. Als u een aanvullende verzekering heeft zit 
hier altijd fysiotherapie in opgenomen. Hoeveel 
behandelingen is afhankelijk van het aanvullende 
pakket. In het geval dat er fysiotherapie voor u 
verzekerd wordt zult u minder snel met fysieke 
klachten rondlopen waardoor de kans kleiner is dat 
deze klachten een chronisch karakter kunnen gaan 
krijgen. Op deze manier zult u minder snel zorg 
consumeren die ten koste gaat van het eigen risico 
en nog belangrijker zult u een snellere bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van leven. 
Wij schatten het risico op het maken van kosten 
buiten uw verzekering (wat betreft fysiotherapeuti-
sche zorg) als volgt in:
Heeft u géén aanvullende verzekering dan is de 
kans groot dat u zelf kosten maakt voor fysio-
therapeutische zorg. Bij noodzakelijk langdurige 
fysiotherapie vanuit de chronische lijst (bijvoor-
beeld na een breuk of operatie) betaalt u de eerste 
20 behandelingen zelf (ongeveer 600 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 9 behandelingen dan is de kans reëel dat u 
zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. 
Bij noodzakelijk langdurige fysiotherapie vanuit 
de chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of 
operatie) betaalt u de eerste 11 behandelingen zelf 
(ongeveer 330 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 15 behandelingen dan is de kans klein dat u 
zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. 
Bij noodzakelijk langdurige fysiotherapie vanuit 
de chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of 
operatie) betaalt u de eerste 5 behandelingen zelf 
(ongeveer 150 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 20 behandelingen dan is de kans uiterst klein 
dat u zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische 
zorg. Ook voor noodzakelijk langdurige fysiothe-
rapie vanuit de chronische lijst (bijvoorbeeld na 
een breuk of operatie) hoeft u geen extra kosten te 
maken.
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht 
op 35 behandelingen of meer, dan is de kans nihil 
dat u zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische 
zorg. Ook voor noodzakelijk langdurige fysiothe-
rapie vanuit de chronische lijst (bijvoorbeeld na 
een breuk of operatie) hoeft u geen extra kosten te 
maken.
Belangrijk is nog te vermelden dat behandelingen 
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vanuit de aanvullende verzekeringen niet vallen 
onder het Verplichte Eigen Risico.
Wij voelen ons maatschappelijk erg betrokken in 
onze gemeenschap en op deze manier proberen 
we u van dienst te zijn in het maken van een 
goede keuze.
Voor vragen over onze specialisaties en/of 
producten kunt u altijd contact met ons opnemen 
of een kijkje nemen op onze site. Om gebruik te 
maken van onze diensten is het raadzaam om voor 
het jaar 2015 uw verzekering tegen het licht te 
houden;
BENT U IN 2015 VOLDOENDE VERZEKERD 
VOOR FYSIOTHERAPIE?

Veel relevante informatie kunt u ook vinden op 
www.defysiotherapeut.com met name onder het 
kopje “fysiotherapie in 2015”.

Wij hopen u nogmaals op deze manier van dienst 
te zijn geweest. Voor vragen kunt u altijd contact 
met ons opnemen.

Met sportieve groet,
Fysiotherapie van Dongen 
Jan en Wouter van Dongen, 
Toine Voncken, Ellen Branje en Menta de Vos 
www.vandongenvierlingsbeek.nl
0478-631830 

TIP 1: heeft u een aanvullende verzekering voor 
het huidige jaar 2014 en nog niet of beperkt 
gebruik gemaakt van fysiotherapie? Blijf dan niet 
met (pijn-)klachten rondlopen. Door dit jaar nog 
een afspraak te maken kunnen we kijken of we 
iets voor u kunnen betekenen en gaan de behan-
delingen nog niet ten koste van het aanvullende 
budget van 2015!

TIP 2: Ook in 2015 kunt u gebruik maken van 
de VGZ Fysio Optimaal polis. Een polis met een 
ruime vergoeding fysiotherapie tegen een scherpe 
prijs. Kijk op www.fysioverzekerd.nl voor de 
voorwaarden. 

En hoe gaat het met het VDB/LO 
in de nieuwe coalitie…….

De tijd gaat snel. Sinds de gemeenteraadsverkie-
zingen van 19 maart jl. hebben we er met onze 
drie-mans-fractie al weer zes gemeenteraadsver-
gaderingen opzitten en, samen met onze burger-
raadsleden, een tiental commissievergaderingen. 

M.i.v. de nieuwe raadsperiode wordt er in de 
gemeente Boxmeer een nieuw vergadermodel 
gehanteerd. Er bestaan binnen gemeenteland 
een aantal vergadermodel varianten: het commis-
siemodel, de politieke markt en het BOB-model. 
Met de eerste twee varianten zijn de afgelopen 
jaren met wisselend succes ervaringen opgedaan. 
Om de vergaderingen aantrekkelijker te maken 
voor de inwoners is er momenteel gekozen 
voor het BOB-model. Door scherper het besluit-
vormingsproces te splitsen is de verwachting 
dat dit de besluitvorming ten goede zal komen 
en de rol van de raad ook beter tot zijn recht 
komt. Het BOB-model staat voor Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze scheids-
lijn hoeft niet voor alle onderwerpen te worden 
gehanteerd.

Beeldvorming
Deze fase staat in het teken van informatie verza-
melen. De raad dient meer vooraan in het proces 
te worden betrokken. De vorm waarin dit wordt 
gegoten kan divers zijn. Er kan een werkbe-
zoek gearrangeerd worden, insprekers worden 
gehoord worden, en/of een technische bespreking 
gehouden worden evt. met externe deskundigen. 
De burger kan in deze fase volop participeren. 

Oordeelsvorming 
Na afronding van de beeldvormende fase wordt 
het inhoudelijke politieke debat gevoerd in een 
oordeelsvormende commissievergadering. Deze 
is gericht op het formuleren van een politiek 
standpunt op grond van argumenten en de weging 
daarvan. 

Besluitvorming 
In de raadsvergadering krijgt de besluitvorming 
gestalte. Afhankelijk van de afrondende conclusie 
in de commissievergadering leidt dit tot een 
hamerstuk, een stuk met stemverklaring of voort-
zetting van het debat (bespreekstuk). Dat is ook 
het moment dat moties en amendementen worden 
ingebracht en de besluitvorming wordt afgerond. 

In principe vindt een keer per vier weken op 
donderdagavond een raadsvergadering plaats en 
zijn de andere donderdagen van de maand gere-
serveerd voor beeld- en oordeelsvorming. Het 
vergaderschema van de gemeenteraad vindt U 
op:
http://www.boxmeer.nl/openbare-ris/
raadsvergaderingen_219/

De vergaderingen zijn live te volgen op:
http://webcast.nl/boxmeer/#!/overview

Deze kunnen achteraf ook op deze site terug 
gekeken worden en alle raadsvoorstellen en 
besluiten kunt U vinden op:
http://www.boxmeer.nl/openbare-ris/verslagen_271/
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De samenwerking binnen de nieuwe coalitie van 
CDA, LOF, VDB/LO en VVD, ervaren we als zeer 
positief, maar ook het overleg tussen alle partijen in 
de raad voelt prima. 
Samen met onze coalitiegenoten, gaan we de 
komende vier jaar uitvoering geven aan het coali-
tieprogramma. De belangrijkste zaken hieruit zijn:

• Taken die van het Rijk naar de gemeente 
overgaan, de transities, zoals Jeugdzorg, 
Participatiewet en AWBZ. Vanwege de rijksbe-
zuinigingen  hierop zullen we maatwerk moeten 
leveren aan mensen die het alleen niet redden 

• Andere ontwikkelingen die de toekomst gaan 
bepalen zoals krimp/vergrijzing en tijdig antici-
peren op de gevolgen voor o.a. verenigingen, 
huisvesting, scholen en voorzieningen

• Gemeenten krijgen meer taken die met minder 
geld uitgevoerd moeten worden

• Goed evenwicht in inkomsten, uitgaven, inves-
teringen en afbouw van de schuldenlast. De 
verkoop van beschikbare bouwgrond en het 
stimuleren van economische activiteiten spelen 
daarin een belangrijke rol

• Streven naar een belastingdruk voor de burger 
die in lijn is met het inflatiepercentage.

Tijdens de Algemene beschouwingen van 
woensdag 5 november jl., “het hoogtepunt van de 
lokale democratie”, werd een sluitende begroting 
van 2015 ter goedkeuring door het college aan de 
raad aangeboden. Met algehele stemmen is de 
begroting door de raad goedgekeurd. Na afloop 
werd het college, waarvan onze wethouder van 
Financiën Jeu Verstraaten deel uitmaakt, hiermee 
gefeliciteerd!
Voorafgaand aan dit besluit hebben alle partijen in 
twee termijnen hun speerpunten voor het voetlicht 
kunnen brengen. Namens het VDB/LO heeft 
fractievoorzitter Johan Hermanussen tijdens de 
beschouwingen o.a. vragen gesteld en ingezoomd 
op de huidige stand van zaken betreffende:

• Mogelijke samenwerking met de kop van Noord-
Limburg verkennen

• Multifunctionele voorzieningen m.n. in 
Maashees en Vierlingsbeek

• Invulling van de kermissen in de kerkdorpen 
i.v.m. afloop contracten 

• Budgetsubsidies aan de bibliotheken van 
Overloon en Vierlingsbeek

• (kleinschalig) Multifunctioneel speel-, evene-
mententerrein in Overloon

• Onderzoek fietspad door Maasheggen van 
Klaphekken in Vierlingsbeek tot aan de 
Staaiweg

• Besteding subsidie Gemeente Boxmeer aan 
het  Regionaal Bureau voor Toerisme, Land van 
Cuijk (RBT)

• Oorlogsmuseum als waardevol erfgoed in 
gemeente Boxmeer behouden

• Solide invulling geven het Schaartven van de 

toekomst
• Haalbaarheid begrazing heidevelden door 

schapen ter bevordering van toeristisch imago 
• Frequenter optreden tegen crossen in de 

bossen
• Onderhoud slechte fietspaden

In de lokale weekbladen is uitvoerig verslag gedaan 
van de Algemene Beschouwingen. Op de website 
van de gemeente kunt U het allemaal nog eens 
nakijken.

Tot slot, wilt U iets melden over de groenvoor-
ziening, snoeiwerkzaamheden, stoeptegels, 
fietspaden of wegen etc., ga dan naar
http://www.burgerklacht.nl/boxmeer_viewer/viewer.
php

of melden via de

MijnGemeente app

Geïnteresseerd in lokale politiek?!
U bent van harte welkom om de openbare maan-
delijkse achterbanvergaderingen van het VDB/
LO bij te wonen, die beurtelings in Overloon en 
Vierlingsbeek gehouden worden.

Namens VijfDorpenbelang/Lijst Overloon

http://www.vdb-lo.nl/

          

Raadsleden:
• Johan Hermanussen (Maashees), fractievoorzitter
• Fons van Mil (Overloon)
• Marc Oudenhoven (Vierlingsbeek)

Burgerraadsleden:
• Martien Hendriks (Overloon)
• Sander Oudenhoven (Vierlingsbeek)
• Ton Swinkels (Vierlingsbeek)

Johan
Hermanussen

Fons van Mil Marc 
Oudenhoven
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Meidensportdag 2014 wederom
Groot Succes!!

Maar liefst 100 meiden deden er mee op deze zon-
nige, warme middag 17 september op sportpark 
Soetendael in Vierlingsbeek. Na het aanmelden 
werd er gestart met een warming-up door Robin, 
combifunctionaris bij Stichting Doejemee. Een van 
de belangrijkste doelen van Stichting Doejemee is 
om kinderen en jongeren meer aan het bewegen 
te krijgen en kennis te laten maken met allerlei ma-
nieren van bewegen. Daarnaast verbindt en onder-
steund stichting Doejemee lokale sport en cultuur-
verenigingen. 
Ook deze middag zorgde Doejemee ervoor dat de 
meiden allemaal kennis konden maken met diver-
se sporten van de deelnemende verenigingen én 
als kers op de taart volgden zij een beauty work-
shop van Kapsalon José. De meiden hebben zich 
flink ingezet en in het zweet gewerkt. 
De middag werd afgesloten met een groot applaus, 
voor de aanbieders, maar ook voor de kanjers die 
deelnamen aan deze geslaagde sportieve middag! 
Wij zeggen,  zeker voor herhaling vatbaar!

Iedereen die deze middag mogelijk heeft gemaakt, 
DANKJULLIEWEL!

Proeftraining volgen bij een van onderstaande ver-
enigingen? Neem dan contact op met combifuncti-
onaris Esther Buunen via Esther@doejemee.nu

Meidensportdag 2014 werd mede mogelijk 

gemaakt door: 

We willen zeker 2 miljoen 
koffiespaarpunten ophalen

Cuijk, 18 november 2014 - Duizenden, of zeg 
maar gerust tienduizenden pakken koffie vin-
den in januari hun weg naar voedselbanken 
verspreid over heel Nederland. En dat allemaal 
met een actie die enkele jaren gelden begon 
met een oproep in de lezersrubriek van één van 
de landelijke dagbladen.

“Komende maand gaan we in de regio tenminste 2 
miljoen punten ophalen”, zegt Hans Hutten uit Box-
meer, projectleider van DE-puntenactie waar Li-
onsclub Land van Cuijk en Overmaze nu voor de 
tweede achtereenvolgende keer meedoet. “En stie-
kem hoop ik op nog meer”.

Bijna 6.000 pakken koffie in 2013
Vermoedelijk bluft hij niet. Vorig jaar haalde de re-
gionale Lionsclub óók al meer dan meer dan 2 mil-
joen spaarpunten van Douwe Egberts op. Deze 
werden ingeleverd bij DE die er nog eens een bo-
nus van 30 procent bovenop deed. In totaal wer-
den zo’n 3 miljoen koffiepunten ingewisseld voor 
5897 pakken koffie, die hun weg vonden naar de 
Voedselbank Land van Cuijk (gemeenten Box-
meer, Cuijk, Grave, Mill en St. Anthonis) en Voed-
selbank Noord-Limburg (Mook, Gennep en Ber-
gen).

Actie 2014 gestart
“We werden destijds overdonderd door alle spaar-
punten die mensen op zolders en kelders bij elkaar 
zochten en opstuurden. Nu, aan de vooravond van 
een grootschalig vervolg, roepen we de mensen in 
de regio op om opnieuw hun DE-spaarpunten voor 
dit goede doel te doneren”, aldus Hutten. “Ik denk 
hierbij met name aan de mensen die deze actie vo-
rig jaar gemist hebben en nog volle blikken met 
spaarpunten ergens in de kast hebben staan.”
Vanaf deze week zullen op tientallen plaatsen in 
het Land van Cuijk en Noord-Limburg inzamelpun-
ten komen in winkels, supermarkten, bakkers, sla-
gers, etc. Een volledige lijst van inzamelpunten 
staat op www.lions.nl/DE-actie. Op de totale op-
brengst zal Douwe Egberts weer een bonus ge-
ven. Voor elke 500 punten ontvangt de Voedsel-
bank een pak koffie van 250 gram. Een welkome 
gift voor de bijna 700 mensen die in het Land van 
Cuijk afhankelijk zijn van de Voedselbank. Voor 
meer informatie, ga naar www.lions.nl/DE-actie
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Over Lionsclub Land van Cuijk en 
Overmaze
Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is lid van 
de serviceorganisatie Lions Clubs International, een
wereldwijde associatie van Lionsclubs met meer 
dan 1,3 miljoen leden waarin mensen vanuit 
vriendschap - zonder politieke, godsdienstige of be-
roepsmatige binding - op vrijwillige basis verschil-
lende initiatieven nemen voor een betere samen-
leving onder het motto “We Serve”. Alle bijeenge-
brachte gelden komen direct bij het goede doel te-
recht. Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is 
een gemengde Lions Club, en is opgericht op 26 
april 1994. De doelstelling van Lions Club Land van 
Cuijk en Overmaze is het ontwikkelen en onder-
steunen van goede doelen in en rond het Land van 
Cuijk. Voor meer informatie, ga naar 
www.lions.nl/land.van.cuijk.overmaze

Aanvragen informatiepakket voor 
vrijwilligersorganisaties
Actieradius, vrijwillige inzet Land van Cuijk, zet 
zich actief in voor het ondersteunen van vrijwilli-
gersorganisaties door het aanbieden van informa-
tiebijeenkomsten en workshops. Afgelopen sep-
tember heeft Actieradius aan Vrijwilligersnet ge-
vraagd om de vrijwilligersorganisaties uit de ge-
meente Boxmeer te informeren over de huidige 
vrijwilligersverzekering. Deze bijeenkomst werd 
druk bezocht. De volgende punten kwamen daarbij 
aan bod en zijn belangrijk om te onthouden:
1. Gemeente Boxmeer heeft de vrijwilligersverze-

kering afgesloten bij Vrijwilligersnet.
2. Alle inwoners van de gemeente Boxmeer die 

vrijwilligerswerk doen zijn automatisch verze-
kerd.

3. De verzekering is secundair. Dat wil zeggen dat 
altijd eerst gekeken wordt naar de verzekering 
van de vrijwilliger zelf. De vrijwilligersverzeke-
ring vult dit aan.

4. De volgende verzekeringen vallen binnen de 
vrijwilligersverzekering: aansprakelijkheidsver-
zekering voor de vrijwilligers én vrijwilligersor-
ganisaties, ongevallenverzekering (inclusief in-
zittenden), verzekering verkeersdeelnemers, 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en 
de rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers 
en organisaties.

5. Vrijwilligersnet is voor vragen over de vrijwilli-
gersverzekering te bereiken via 040-2193400 of 

 info@vrijwilligersnetnederland.nl en u kunt na-
tuurlijk altijd contact opnemen met Actieradius.

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersverzeke-
ring, dan kunt u gratis een  informatiepakket opvra-
gen via Actieradius met een e-mail naar 
info@actieradius.nu of bel 0485-350855 en 
vraag naar Froukje Drent.

De toneelvoorstellingen zitten er weer op, we heb-
ben vier geweldige voorstellingen gehad! Maar dat 
was ons niet gelukt zonder het geweldige publiek 
wat we hadden!

De helft van de tombola doneren we aan Stichting 
ALS. Dit is een mooi bedrag van maar liefst €327.-!!!

Wij willen u hartelijk bedanken voor het bezoeken 

van onze voorstelling Culinaire Catastrofe en alle 
enthousiasme die jullie ons hebben gegeven.
Niets wat u in de winkel koopt,
maar wel alles wat u stilletjes hoopt,
dat wensen wij u voor 2015.

Carnavalsvrienden en 
vriendinnen,
 
Het komende carnavalsseizoen is het 55 jaar gele-
den dat in Maashees Carnavalvereniging 
“De Bliekers” werd opgericht. Reden voor een 
gigantisch feest dus. 
Het jubileum zal gevierd worden in het weekend 
van 12 t/m 14 december 2014 in de Sporthal in 
Maashees. 
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Het programma van het feestweekend ziet er als 
volgt uit:
 
Vrijdag 12 december 2014
20:30 – 01:00 uur Disco feest met medewerking 
van DJ Izzy en DJ Kicken
 
Zaterdag 13  december 2014
20:30 – 01:00 uur Giga feest met medewerking 
van De Rosentaler
                                                                                                                                                
Zondag 14 december 2014
14.00 –  20.00 uur Jubileumreceptie.
 
Kaartjes zijn te koop bij Plus Verbeeten Overloon, 
Vierlingsbeek, Phone House Venray en Boxmeer, 
Plein 27, en via kaartverkoop@debliekers.com . 
Kaarten voor de vrijdag kosten € 5,00. Voor de Ro-
sentaler op zaterdag is de entreeprijs € 7,50. Wan-
neer je beide avonden komt kun je een passe-par-
tout kopen voor € 10,00.
 
We zien jullie graag terug in de Sporthal in 
Maashees.
Carnavalsvereniging de Bliekers

Oproep aan hondenbezitters!

Het platteland nodigt met zijn uitgestrekte groe-
ne velden en bossen uit tot een mooie wande-
ling. De wegen tussen de landerijen, de wandel-
paden langs maïsvelden, akkers en weiden met 
grazend vee vormen een uitgelezen gebied om 
een frisse neus te halen voor wandelaars en 
hun trouwe viervoeter. 

Voor uw trouwe viervoeter is het natuurlijk het 
mooist als hij vrij rond kan rennen, maar helaas 
kan dat niet overal. Honden spelen een belangrijke 
rol bij het overbrengen van 
Neospora-infecties onder runderen. De parasiet 
Neospora caninum geldt wereldwijd als een be-
langrijke veroorzaker van abortus onder runde-
ren, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt af-
gestoten. De hond fungeert als gastheer van deze 
parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar hij 
brengt het wel via zijn ontlasting over op runde-
ren en koeien. Door het eten van gras of kuilvoer, 
dat vervuild is met ontlasting van honden, nestelt 
de parasiet zich in de koe en veroorzaakt daardoor 
het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze we-
tenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en 
schade bij rundveehouders. 

De agrarische sector in Brabant staat buitenge-
woon positief tegenover recreatie en toerisme in 
het buitengebied, maar vraagt wel uw medewer-
king om het besmettings-gevaar bij koeien zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dit kan door uw hond aan 
te lijnen en er zo voor te zorgen dat uw hond geen 
ontlasting achterlaat in de weilanden en op het ma-

island en de hond zijn behoefte te laten doen in de 
wegberm of op andere plaatsen waar rundvee er 
niet mee in aanraking kan komen.

De agrariërs danken u alvast voor uw 
medewerking!

Wat kunt u doen?
● Honden ook in het buitengebied aanlijnen 
● Uitwerpselen die in weilanden terecht komen 

opruimen, ook als er op dat moment geen 
 koeien lopen (dit gras wordt namelijk gemaaid 

en als voer gebruikt in de winter)
● De hond zijn behoefte laten doen in de 
 wegberm of op andere plaatsen waar koeien 
 er niet mee in aanraking kunnen komen

Lourdes reizen 2015 
georganiseerd door    

Lourdesgroep Venray.

Iedere jaar gaan er duizenden mensen uit Neder-
land naar Lourdes, ze gaan per trein, bus of vlieg-
tuig.
Mensen gaan alleen of met een groep.
En toch zijn er nog  altijd mensen die dolgraag 
naar Lourdes willen, maar weten niet hoe ze dit 
moeten aanpakken, veel vragen komen dan op 
hun af zoals, 

Hoe kom ik daar? 
Met wie zal ik mee gaan? 
Hoe vind ik daar de weg? 
Hoe weet ik waar er vieringen in het Nederlands 
zijn?
Wie kan er allemaal mee?

Mensen met dit soort vragen kunnen bij ons te-
recht, wij kunnen U die informatie geven, en ko-
men  bij U thuis.
Als U besluit om mee te gaan dan kunnen wij U in-
schrijven voor zo’n mooie reis, alles wordt voor U 
geregeld, en wij gaan zelf mee als reisleiding. 
Deze reis is Medisch verzorgd dat wil zeggen dat 
er Nederlandse artsen en verpleegkundigen mee 
gaan.
Zo’n reis is een stukje bedevaart maar ook zeker 
een stuk vakantie, zo’n reis is zowel voor jong als 
voor ouderen, en een combinatie van die twee is 
grandioos mooi.
Lourdesgroep Venray  gaat in 2015 twee maal 
naar Lourdes. 
De eerste reis is van 3 t/m 8 juni en de tweede reis 
is van 6 t/m 11 september.

Voor informatie over deze reizen maar ook de 
andere reis data kunt U contact op nemen met 
Cristien Goumans, telefoon nummer
0478-636676 of 0623532814
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Samenwerkende verloskundigen 
online
Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 
Boxmeer voor de regio Land van Cuijk en noor-
delijk Noord-Limburg heeft voortaan een eigen 
website: www.boxmeerbevaltbeter.nl
Met zijn website wil het VSV een zo goed en trans-
parant mogelijk beeld geven over de periode voor, 
tijdens en na de zwangerschap voor zowel de 
zwangeren als de verschillende zorgverleners. Bin-
nen het VSV werken verschillende zorgverleners 
samen om kwalitatief en veilige zorg te bieden aan 
moeder, baby en gezin. Dit gebeurt zowel bij de 
zorg thuis, in de verloskundigepraktijk als in het 
ziekenhuis. 

VSV
De doelstelling van het VSV is om de zorg door de 
leden naadloos in elkaar over te laten lopen. “Dit 
realiseren wij onder andere door een gezamenlijke 
intake van nieuwe zwangerschappen, gezamenlij-
ke vakinhoudelijke trainingen en inzet van kraam-
zorg in het ziekenhuis”, zo licht VSV-voorzitter 
Els van Zwieten toe.
Binnen het VSV werken de bij geboortezorg 
betrokken professionals in het Land van Cuijk en 
noordelijk Noord-Limburg (tot aan Horst) intensief 
samen om de zorg rond zwangerschap en beval-
len verder te verbeteren en babysterfte verder 
terug te dringen. Het VSV werkt aan betere onder-
linge afstemming, gemeenschappelijke protocollen 
en gezamenlijke dossiers.

Professionals 
In het VSV voor deze regio zitten onder anderen 
verloskundigen van praktijken uit Boxmeer, Cuijk/
Mill, Gennep/Bergen, Venray en Horst. Maar 
ook Groene Kruis Kraamzorg, Kraamburo PVG, 
Pantein Kraamzorg en gynaecologen en kinderart-
sen van het ziekenhuis in Beugen. Hierbij gaat het 
onder meer om eerstelijns en tweedelijns verlos-
kundigen, gynaecologen en kinderartsen.

Voorverkoop kerstconcert Weijer-
koor Boxmeer gestart! 

Op zondag 14 december aanstaande om 15.00 
uur voert het Weijerkoor uit Boxmeer samen met 
Koor Surplus uit Nijmegen ‘Die Geburt Christi’ van 
Herzogenberg uit. Het concert vindt plaats in de 
Maria ten Hemelopnemingkerk aan het Kerkplein 
5 (5835 AT) te Beugen. De kerk is open voor pu-
bliek vanaf 14.30 uur.

De Thomaskirche te Straatsburg werd goed be-
zocht toen op 16 december 1894, voor de advent, 
het kerstoratorium ‘Die Geburt Christi’ van Hein-
rich von Herzogenberg voor het eerst klonk. Von 
Herzogenberg (1843-1900), van oorsprong Oos-
tenrijker, componeerde dit ‘Weihnachtsoratorium’ 
in navolging van zijn grote, door hem bewonderde 
voorganger J.S. Bach, in september 1894 binnen 
drie weken. Hij deed dit op verzoek van een goede 
vriend van hem, Friedrich Spitta die hem tevens de 
teksten, samengesteld uit bijbelse citaten en Geist-
liche Lieder, aanreikte.

‘Die Geburt Christi’ vertelt het verhaal van Christus’ 
geboorte in drie grote delen, waarbij recitatieven, 
afzonderlijke koordelen en bekende kerstliederen 
elkaar in verschillende bezettingen opvolgen. Dit 
kerstoratorium roept een warme intieme sfeer op. 
De afwisseling in bezetting van de koorstemmen 
(solo, vrouwen-, mannenkoor, solokwartet, dubbel-
koor) zorgen voor een levendig geheel in dit prach-
tige kerstverhaal. Wilt u alvast in de juiste stem-
ming komen voor de kerst, dan is dit concert een 
heuse aanrader.  

Medewerking
Voor de uitvoering van dit concert heeft het Weijer-
koor de samenwerking gezocht met Koor Surplus 
uit Nijmegen. Hierdoor wordt het oratorium uitge-
voerd met ruim 100 mensen. 
De solopartijen bij het concert worden gezongen 
door Stefanie Janssen (sopraan), Agnes Roos 
(alt), Sander de Jong en Ton Gerrits (tenor) en 
Martin Houtsma en Paul Triepels (bariton). De in-
strumentale begeleiding wordt verzorgd door het 
Forster Strijkkwartet in samenwerking met Chris 
Heilbron (contrabas), Gerard Dierick (hobo) en or-
ganist Harry van Wijk. Het concert staat onder lei-
ding van dirigent José Doodkorte.

Informatie en verkoop voor concert op 
14 december
Toegangskaarten kosten € 15,00 voor volwas-
senen en € 8,00 voor jeugd tot 18 jaar (incl. pro-
grammaboekje en consumptie). De voorverkoop 
via de site van het Weijerkoor (www.weijerkoor.nl) 
is reeds gestart. U kunt uw kaartjes ook verkrijgen 
via leden van het Weijerkoor. Voor meer informa-
tie over koor of concert kunt u onze website bezoe-
ken.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op 14 de-
cember het concert bij te wonen, maar wilt u het 
toch graag meebeleven? Dan kunt u ook op 21 de-
cember komen naar de St. Antonius van Padua en 
St. Anna kerk, Groenestraat 229, 6531 HH te Nij-
megen. Het optreden daar is nagenoeg in dezelfde 
bezetting, alleen wordt de begeleiding op harmoni-
um door Dirk Luijmes verzorgd. Kaartverkoop voor 
deze uitvoering: zie website www.koorsurplus.nl.
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                                                   

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

vrijdag 12 december > BROK-
STUKKEN > HEAVY BALLS
‘Zeer getalenteerd trio’, ‘Brokstukken maakt fy-
siek, theatraal mooi vormgegeven cabaret’, ‘Drie 
compleet verschillende mannen in een zelfde pak 
op een bijna kaal toneel’ Zo maar een greep uit 
de lovende recensies over de mannen van Brok-
stukken. Terecht, want ze beheersen alle facet-
ten van het cabaret tot in de puntjes. Van slap-
stick tot zang, van typetjes tot ongecontroleerde 
chaos. Ze zijn absurd goed. En het gaat snel. Re-
tesnel. Tel daar die guitige koppen bij op en je hebt 
een goede bijdrage aan je verzameling van hilari-
sche cabaretavonden. Ogenschijnlijk pretentieloos 
maar toch zeer intelligent gemaakt. Daar hebben 
ze geen uitgebreid decor voor nodig. Ze hebben el-
kaar, dat is genoeg. Als de zaaldeuren dichtgaan, 
het licht dooft en er slechts een podium overblijft, is 
het een kwestie van tijd. Waarvoor? Neem plaats 
en beleef. It’s gonna be a wild ride!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 
0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > win gra-
tis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen en 
Facebook PLUS Verbeeten

in petto
➜  zaterdag 20 december > concert > 
 BEUKFEEST
➜  vrijdag 26 december > wandelclub > 
 KERSTWANDELING
➜  vrijdag 26 december > kerstconcert > 
 BJ BAARTMANS & GASTEN

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

TE HUUR: RUIME PARTYTENT
Op zoek naar een partytent voor een feestje, 

buurtbarbecue, buitentoernooi of seizoen afsluiting?
Dan ben je bij Op De Tôffel aan het juiste adres! Voor een 
bedrag van slechts €150,00 is onze ruime witte partytent 

(5 x 10 meter, geheel te sluiten en incl. verlichting) 
2 dagen van jou... 

En dan zetten we’m ook nog eens gratis voor je op!
Interesse? Of wil je meer informatie? 

Mail naar tent@opdetoffel.nl, 
dan nemen wij z.s.m. contact met je op. 

Gevonden
In het park Spoorstraat - Molenweg:

Gouden armbandje met inscriptie 
van 3 namen en 3 datums.

Fam. Koppes, Soetendaal 6
Tel. 632151

➜  zaterdag 27 december > talkshow > 
 UUT UT KOPKE VAN JEU
➜  vrijdag 2 januari > quiz > WITTE GEI’T?

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 0478.632053 | 
www.gryphus.nl
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Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

 KERSTBOMEN
 te koop

 
 5 soorten tot 3mtr 
 met kluit of pot 

  
 Gebr. Janssen 
 Grotestraat 33 
 Vierlingsbeek 

tel. 0478-631218 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

Fons Peltenburg
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

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

Donderdag - Maandag 
16.30-19.00 uur.

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

Kwaliteit meubels opmaat
voor een mooie prijs.

Ook voor particulieren. 

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



Meer dan 33.000 kleuren in lak en 

muurverf. Voor binnen en buiten. 

Colors@Home is hèt adres voor uw interieur. Voor iedere 
stijl en elk budget hebben wij een mooie oplossing op 
het gebied van behang, gordijnen, harde- en zachte 
vloeren, raamdecoratie en kleur- en interieuradvies.

Spoortstraat 58
5821 BE Vierlingsbeek

Telefoon (0478) 63 22 35
E-mail siebert@colorsathome.nl

www.siebertcolorsathome.nl

UW WOONSPECIALIST
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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!

www.assieswares.nl

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl  

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Warme Bakker Degen
Reclame: 1 t/m 6 december
 ● Pepernotenvlaai (8pers.) € 8,40 
 ● Krentenman € 2,10 
 ● Roomboteramandelstaaf € 3,50

Reclame: 8 t/m 13 december
 ● Cappuccinovlaai € 12,35 
 ● Spelt donker € 1,85   
 ● 4 Winterbollen + 1 gratis

Irenestraat 2 
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
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Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA












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


