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GRAD WILLEMS neemt afscheid van Wonen Vierlingsbeek

Na 49 jaar en 3 maanden gewerkt te hebben, kan Grad Willems vanaf 30 november a.s. gaan genieten van
zijn welverdiende pensioen...
Zijn loopbaan als metselaar/timmerman begon direct
nadat hij de LTS had afgemaakt. Dit was bij de firma
Koenen in Holthees, waar hij 10 jaar gewerkt heeft.
Een bekend project waar hij als metselaar aan heeft
mee gewerkt is de kerk in de Smakt.
Maar Grad had meer ambities, hij wilde meedenken en
beslissingen nemen over de te bouwen projecten.
Om dit te bereiken ging hij scholing volgen om uiteindelijk het diploma van uitvoeder te behalen.
In de functie van uitvoerder bij verschillende aannemers
in de regio maakte hij grote woningbouwprojecten in opdracht van woningstichting Boxmeer.
De functie van uitvoerder kwam prima van pas toen hij in 1992 solliciteerde bij Woning Stichting Vierlingsbeek.
Hij werd opzichter, een nieuwe functie binnen de toenmalige stichting.
Volgens Grad is dit de mooiste baan die je maar kunt hebben. Vanaf het begin tot het einde was hij helemaal
betrokken bij de diverse projecten. Maar niet alleen nieuwbouw, ook het renoveren van reeds bestaande woningen valt onder Grads verantwoording. Van diverse woningen die hij zelf nog heeft gebouwd heeft hij de
renovatie begeleid. Voor onderhoud is hij het aanspreekpunt voor de huurders van de woningen die Wonen
Vierlingsbeek beheert. Intussen zijn dat er circa 480. Grad stond de huurders met raad en daad bij, zelfs in
de weekenden en vakanties kon men een beroep op hem doen.
In zijn functie overlegt Grad veel om aan de wensen van de huurders maar ook aan de wensen van Wonen
Vierlingsbeek te voldoen. Het voordeel van een betrekkelijk kleine corporatie als Wonen Vierlingsbeek is dat
de lijnen kort zijn, dus kunnen beslissingen snel genomen worden. Het welzijn van de huurder staat bij Wonen Vierlingsbeek bovenaan, het is de belangrijkste factor in het geheel van de organisatie. Dit is ook de
kracht van de corporatie om als kleine speler zelfstandig te kunnen bestaan. In het landelijk overzicht staat
Wonen Vierlingsbeek daarom bij de beste!
Eén van de projecten waar hij trots op is, is het nieuwe gezondheidscentrum en bijbehorende woningen/appartementen aan de Merletgaarde. Dit project nam van het begin tot het einde vele jaren in beslag, maar ook
veel werk. De gemeente had namelijk alle werkzaamheden voor het bouwklaar/woonrijp maken van dit project uitbesteed aan Wonen Vierlingsbeek. Een andere hoogtepunt was de oplevering van de seniorenwoningen in Overloon in 2001.
In deze woningen waren als één van de eerste in Nederland diverse technische snufjes, zogenoemde Domotica aangebracht zodat bewoners prettiger, veiliger en langer kunnen blijven wonen. Hiervoor was vanuit andere woningstichtingen veel interesse en Grad heeft er menige gasten mogen ontvangen en rondleiden.
De Domatica voorziening is ook aangebracht bij de seniorenwoningen bij het gezondheidscentrum.
Het laatste project voor Grad als opzichter was de sloop van acht seniorenwoningen en de bouw van tien
nieuwe seniorenwoningen aan de Merletgaarde waarvan de oplevering op 25 november zal zijn.
Vervolg op pagina 2...
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6 dec

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
9t/m24 dec JOC: ophalen bestellingen oliebollenactie
9 dec Gryphus: cabaret: Kees van Amstel;
zaal open: 20.30 uur
11 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Zorgboerderij ‘t Molenveld in Groeningen:
winterfair van 14.00 uur tot 19.00 uur
14 dec VOVG: Kerstviering
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
31 dec Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen
bestellingen
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus weer
bellen.

Van de redactie:
●

●

Sinterklaas is weer in het land, een
spannende tijd voor groot én klein.
Druk met pakjes, gedichtjes en surprises.....
Veel voorpret en voor "het heerlijk avondje":
veel plezier en gezelligheid!
Prins Jordi den Urste en zijn prinses Janine
zijn er klaar voor! Kei kei kei
ALAAAAAAAAAAF!!!

...vervolg van pagina 1
Op 29 november zal Grad als laatste handeling
voor Wonen Vierlingsbeek de sleutels overhandigen aan de nieuwe bewoners en kan hij met gerust hart met pensioen.
Bang om in een zwart gat te vallen is Grad niet.
Hij woont sinds kort met Antoinette in Heijen en zij
heeft al een lijstje met klussen voor hem klaar liggen. Ook zijn dochters zullen Grad graag zien om
werkzaamheden in huis en tuin te verrichten. Hij
blijft penningmeester bij het Joffershof en natuurlijk blijft hij lid van het Smartlappenkoor. Het fijne
van pensionering is dat niets meer moet. Grad wil
dingen doen die hij graag doet, genieten en open
staan voor wat er op zijn pad komt.

2017:
3 jan

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
7 jan
CV de Keieschieters: Groeningseavond
14 jan
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
18 jan
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
21 jan
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
28 jan
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
28 jan
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
28 jan
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
7 febr Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 febr Gryphus: cabaret: Begijn Le Bleu;
zaal open: 20.30 uur
12 febr CV de Keieschieters: Talentenjacht
17+18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24-28 febr CARNAVAL
25 febr Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
25 febr Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
7 mrt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
25 mrt
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
25 mrt
ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
25 mrt
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
31 mrt
Gryphus: cabaret > Lucky Fonz III > 		
zaal open: 20.30 uur
4 apr
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof

AGENDA:
2016:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10.00 uur voor geïnteresseerden.
26 nov Ophalen oud papier: ZEV,
tel. 06-54661196
26 nov Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
26 nov “Vierlingsbike” Mountainbike Toertocht.
Start vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur bij 		
zalencentrum Concordia.
26 nov Zonnebloem: Sinterklaasmiddag
27 nov Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving: “A touch of America” 		
Amerikaans concert met zangoptredens
uit eigen dorp Zalencentrum Concordia,
aanvang 15.00 uur, entree gratis
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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11+12 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie
29 apr
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
29 apr
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum
Concordia
27 mei Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
6 juni
Dorpsraad Vierlingsbeek: Dorpsraadsvergadering aanvang 20.00 uur in Joffershof
18 juni
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel
2017
24 juni
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
24 juni
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
29 juli
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
29 juli
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
26 aug Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00
uur in Joffershof

Prins Jordi I van
De Keieschieters
Jordi van Kessel (24) is zaterdagavond 12 november in Zalencentrum Concordia uitgeroepen tot
nieuwe prins van carnavalsvereniging De Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen.

Prins Jordi I wordt komend seizoen tijdens alle
carnavalsfestiviteiten bijgestaan door zijn prinses
Janine Verberkt (20) en twee adjudanten, zijn
vrienden Coen en Jasper Moeskops.
Jordi van Kessel woont samen met zijn vriendin
Janine in de Grotestraat in Vierlingsbeek. Hij is
werkzaam bij Bardoel tuin- en bestratingenspecialist in Vierlingsbeek. Prins Jordi I voetbalt bij Volharding 3, traint de A2 en is leider van de A1 van
de Vierlingsbeekse voetbalvereniging. Hij is ook
lid van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde van
Groeningen en werd met Pinksteren gekroond tot
nieuwe koning van dit gilde. Prins Jordi is een échte carnavalsvierder. Hij was niet alleen raadslid
van De Keieschieters, maar ook drie jaar vorst.
Zijn leus is: ‘Deze carnaval geen hovenier, maar
als prins voorop met dit setje van vier. Door tot het
eind met de scepter in de hand, als trotse prins
van heel het Keieschietersland. Alaaf’.

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

Berichten uit het veld
Een paar weken geleden kwam ik bij toeval een
natuurboekje tegen uit 1939, getiteld “Een wereld
van schoonheid”. In het hoofdstuk “Natuurschoon
in Zuid-Nederland” beschrijft de Friese veldbioloog Rinke Tolman de reis die hij in het voorjaar
van1938 maakte naar Vierlingsbeek om aldaar de
uitbundige vogelbevolking te bekijken. Zelfs toen
al was Vierlingsbeek dus bekend om zijn bijzondere vogels. Daarom leek het me leuk om zijn vogelervaringen in een rondom Vierlingsbeek te
vergelijken met die van mij bijna 80 jaar later. Rinke Tolman reisde per trein tot station Boxmeer en
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vandaar per bus naar het centrum van Vierlingsbeek. Daar aangekomen wandelde hij meteen de
toenmalig grote en weelderig begroeide pastorietuin in. In de daar aanwezige eeuwenoude bomen
zag hij broedende Zwarte Kraaien, Gaaien, Kauwen, Zanglijsters en Merels. Allemaal vogels die
ik nu ook nog regelmatig zie in de dorpskern. In
de pastorietuin was toen nog een grote vijver aanwezig. Hier zag dhr Tolman Grauwe Vliegenvangers, Bonte Vliegenvangers (die hij kleine eksters
noemt vanwege hun zwart-witte verenpak) en veel
Wielewalen. Hun melodieuze gezang galmde door
de hele tuin. Wielewalen heb ik nooit gezien in de
dorpskern en slechts heel zelden kom ik Vliegenvangers tegen. De pastorietuin lag in 1938 op dezelfde plek als nu. Een stuk muur langs het pad
van de kerk naar de Grotestraat geeft aan waar
voorheen de afscheiding van de pastorietuin geweest moet zijn. Massaal aanwezig waren in 1938,
Huismussen, Ringmussen en Spreeuwen, evenals
Spotvogels, Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen.
Deze vogels kom ik nu ook nog geregeld tegen,
maar zeker niet massaal. In 1938 zongen overal Tjiftjaffen, Groenlingen, Heggemussen, Houtduiven, Zomertortels, Vinken, Winterkoningen en
Tuinfluiters.
‘s Avonds hoorde dhr Tolman overal Steenuiltjes
roepen. Het moet een waar vogelparadijs geweest
zijn in 1938 in het centrum van Vierlingsbeek. Tijdens mijn tellingen zie ik alle voornoemde soorten ook vaak behalve dan de Zomertortels en
Steenuiltjes. Die kom ik heel sporadisch tegen. De
Steenuiltjes zijn overigens weer terug gekeerd in
het centrum van Vierlingsbeek na een afwezigheid
van een aantal jaren. Opvallend was dat dhr Tolman in 1938 nauwelijks Roodborsten zag, terwijl
die er nu volop zijn zowel ‘s zomers als ‘s winters.

voering en ontwikkeling van het plan “Beekherstel
Vierlingsbeekse Molenbeek” voor het geleidelijk
terugkeren van een aantal verdwenen soorten. Een
goed voorbeeld hiervan heb ik het afgelopen jaar
al gezien in de vorm van het broedgeval van de
Grote Gele Kwikstaart bij de watermolen. Ik verwacht ook dat zowel Rierzanger als Karekiet terugkeren in de zich uitbreidende rietkraag bij het
Oirtje. In de poelen aldaar zou zomaar weer een
Oeverloper kunnen opduiken. Op mijn wandelingen houd ik deze poelen daarom goed in de gaten.

Rietzanger
Ook de IJsvogel doet het goed en hen aantal is
zeker niet minder dan in 1938.
Tenslotte beschrijft dhr Tolman in 1938 nog een
opmerkelijk broedgeval van een Vink op station
Boxmeer. Hij had zijn nest gebouwd in een rangeerlocomotief en broedde de eieren uit terwijl er
gerangeerd werd. Nadat de jongen uitgekomen
waren pendelden de ouders mee met de locomotief tussen Vierlingsbeek en kruispunt Beugen. Aan
deze Vink is zelfs aandacht besteed in het Boxmeers Weekblad van 14 mei 1938 onder het kopje
“Zonderlinge Broedplaats”. Zowaar een reislustige
Vink en dat zonder een OV kaart.
Literatuur: Rinke Tolman, Een wereld van schoonheid, Het Spectrum Utrecht,
Schijnwerpers reeks no 31.
Ton van den Berg

EHBO Vierlingsbeek
verwelkomt nieuwe leden
Met trots kunnen we melden dat de plaatselijke
EHBO-vereniging Vierlingsbeek en omstreken het
afgelopen jaar, twee keer een EHBO opleiding
heeft verzorgd. Uiteindelijk hebben er in het totaal
17 personen deelgenomen. De cursus bestond uit
een e-learning en een praktijkdeel o.l.v. onze eigen
kaderinstructeurs. Deze nieuwe leermethode was
voor ons ook een nieuwe ervaring, maar de deelnemers hebben dit als zeer prettig ervaren. Ze zijn
allemaal geslaagd en een aantal zijn lid geworden
van onze vereniging. Een heel mooi resultaat en
een welkome aanvulling voor ons ledenaantal.
De cursisten hebben inmiddels hun welverdiende
diploma’s ontvangen:

Tureluur
Langs de Maas ter hoogte van het voormalige
kasteel het Oirtje wemelde het in 1938 van de Oeverlopers en in de Maasweiden zaten Grutto’s en
Tureluurs. Bij de monding van de Molenbeek in
de Maas was een kolonie Oeverzwaluwen, en een
IJsvogel ving er ongestoord zijn prooi.
Ook visten er Visdiefjes en Zwarte Sterns in de
beekmonding. Rietzangers en Karekieten zongen
in de brede rietkragen dat het een lieve lust was.
Helaas zijn veel van voornoemde vogels in de loop
der jaren verdwenen. Maar wellicht zorgt de uit-
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men! En dat met een gevarieerde saus van jazz-,
folk-, pop-, musical- en filmmuziek erover heen!
Wij hopen dat u getriggerd bent om te komen
luisteren! U zult er geen spijt van krijgen!
Hopelijk tot dan!
Wie:

Harmonie en slagwerkgroep
De Herleving
Waar:
Zalencentrum Concordia
Wanneer: Zondag 27 november 2016
Hoe laat: 15.00 uur
Entree:
Gratis
Website: www.herleving.nl

Ondanks dat het weer wat minder was, hebben
we toch met veel kinderen en ouders Sinterklaas
en zijn pieten opgehaald bij de Maas.
Vooraf aan het ophalen hebben een honderdtal
kinderen genoten van allerlei spelletjes in de gymzaal van school. Deze spellen stonden onder leiding van de leden van korfbalvereniging DES.
Natuurlijk waren er ook wat pieten aanwezig om
de kinderen te helpen en om zelf hun kunsten te
vertonen.

Mocht u ook interesse hebben in een EHBO opleiding (inclusief reanimatie en bedienen AED) dan
kunt u terecht voor meer informatie bij
Mevr. G. Baltussen tel nr : 0478-632239 of via
email: ehbovierlingsbeek@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o.

Om 11.00 uur vertrokken we met z’n allen naar de
Maas. De koets met de burgemeester voorop en
daarna alle kinderen, de pieten, de ouders en onze
presentatoren Jens en Rianne.

Harmonie
de
Herleving

Bij de Maas aangekomen werd het nog even
spannend: gaat Sinterklaas wel echt komen? Maar
gelukkig zagen we uiteindelijk toch de boot aankomen, begeleidt door de kleine boot van de brandweer.
Nadat Sinterklaas aan wal was gestapt zijn we met
z’n allen terug gegaan naar zaal Concordia, waar
we met de Sint een klein feestje hebben gevierd
en waar sinterklaas heeft belooft nog op school te
komen op 5 december.

A touch of America: 27 november
De Amerikaanse verkiezingen zijn achter de rug!
Na maanden van moddergooien en stoelpoot-zagerij is het nu tijd voor wat rustiger en positiever
vaarwater. Harmonie en slagwerkgroep De Herleving willen hier een steentje aan bijdragen met een
vrolijk en luchtig concert in het teken van het land
van de onbegrensde mogelijkheden en wel a.s.
zondag 27 november.

In de middag gingen Sinterklaas, de pieten en de
burgemeester ook nog naar de kinderen van Groeningen om daar een feestje te vieren, samen met
presentatrice Marijke van Bergen.
Sinterklaas en zijn pieten (die er schitterend uitzagen in hun nieuwe pakken) hebben erg van de dag
genoten en hopen alle kinderen terug te zien op
school.

Hotdogs, Indianen, showbizz, Harley Davidson,
brownies, Las Vegas, popcorn, cola, Mickey Mouse, marshmallows: u ziet het allemaal voorbij ko-
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Als Sinterklaascomité willen wij alle vrijwilligers bedanken die het weer mogelijk hebben gemaakt er
een leuke dag van te maken!

Vierlingsbeek/Groeningen

Dank aan de mensen van Vierlingsbeek en Groeningen voor de bijdrage aan de jaarlijkse collecte,
zo kunnen we het ook blijven organiseren.

KBO Vierlingsbeek/Groeningen
en de Rabobank Clubkas
Campagne.

We willen ook alle mensen bedanken die op ons
gestemd hebben via de Rabobank, voor de Rabobank Clubkas Campagne. Door u stemmen hebben wij van de Rabobank een bedrag gekregen
van 723,73 euro! Dank daarvoor!

Op maandag 14 november is de uitslag van de
Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt in
de sfeervolle schouwburg te Cuijk. Voor de KBO is
het net zoals voor het merendeel van de Vierlingsbeekse en Groeningse verenigingen een ongekend
succes geworden.
KBO Vierlingsbeek/Groeningen mocht een cheque ontvangen van € 1530,77. Van de 475 deelnemende verenigingen uit het Land van Cuijk en de
Maasduinen eindigde de KBO op de 5e plaats.
Het geld zal besteed worden om de onlangs aangelegde jeu de boulesbaan in te richten en om in
bepaalde projecten binnen de vereniging te investeren.
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt alle plaatsgenoten voor de stem op de KBO die is uitgebracht tijdens de Clubkas Campagne.
Ook worden de vrijwilligers bedankt, die de reclamecampagne op enigerlei wijze gesteund hebben. Vierlingsbeek en Groeningen hebben ook dit
jaar laten zien tijdens de Rabobank Clubkas Campagne dat het verenigingsleven op een hoog peil
staat. De verenigingen hebben elkaar sterker gemaakt en dat moeten we zien te houden!!

Wij hopen natuurlijk jullie volgend jaar weer allemaal te zien op zondag 19 november. Wij hebben
Sint alvast gevraagd om dan weer te komen........
Namens Sinterklaascomité Vierlingsbeek en
Groeningen
Ellen de Haas

Harmonie
de
Herleving

Namens het bestuur van KBO Vierlingsbeek/Groeningen,
Jos van Boekel, penningmeester

Harmonie en Slagwerkgroep
“De Herleving”
Beste dorpsgenoten,
Van 6 tot en met 20 oktober kon er door de leden
van de Rabobank gestemd worden om geldmiddelen te verdelen over de verenigingen en stichtingen die zich hebben aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen.

Rabobankleden, bedankt!

Ook Harmonie en Slagwerkgroep De Herleving
had zich ingeschreven voor de Rabobank Clubkas
Campagne.

Het bestuur en vrijwilligers van Stg. JOC en Gryphus willen alle Rabobankleden bedanken die op
ons gestemd hebben bij de Rabobank clubkas
Campagne.
Wij hebben het bedrag van €1343,33 ontvangen
van de Rabobank, en dat was niet mogelijk geweest zonder u stem(men)!
We gaan dit bedrag gebruiken voor de aankoop
van een kleinkunstpodium en sfeerverlichting.
Nogmaals bedankt en misschien tot de volgende
stemronde volgend jaar.

Wij zijn erg blij met het resultaat van € 968,-- dat
deze campagne voor De Herleving heeft opgeleverd.
Dank aan allen die hun stem aan onze muziekvereniging hebben gegeven.
Bestuur van Harmonie en Slagwerkgroep
De Herleving.
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5 JAAR BIBLIOBEEK, DAT MAG GEVIERD WORDEN!
We hebben het samen gedaan!

SINTERKLAASACTIE VAN BIBLIOBEEK met groep 1 en 2 van Basisschool Laurentiushof

In 2011 zou de toenmalige bibliotheek door
bezuinigingen gesloten zou worden.
In de vorm van een burgerinitiatief hebben we toen
met zijn allen de schouders eronder gezet en is de bieb
in Vierlingsbeek open gebleven.

Kom je schoentje zetten
in de bibliotheek!
De kinderen van groep 1
en 2 mogen met hun klas
in de Sinterklaasperiode een vouwschoen ophalen bij
Bibliobeek. Ze knutselen hem op school in elkaar en
komen samen hun schoentje zetten! Ze komen later
weer met de klas kijken wat er in hun schoentje zit…..

Allerlei leefbaarheidsinitiatieven en heel veel
vrijwilligers en sponsoren hebben bijgedragen aan een
bibliotheek waar we trots op mogen zijn. Denk o.a.
aan: De Bèkse Biercantus, Bèkse Bruggenloop, Beek an
Tôffel, Natuurweekend, De Bèkse Koek, Beek Beweegt
en Gêf ’t Dûr.

Voorleesavondje op 1 december 2016 voor alle
kinderen in Vierlingsbeek en Groeningen

Dagelijks staat er een vast team van enthousiaste en
professionele vrijwilligers klaar voor alle bezoekers aan
Bibliobeek. Natuurlijk hebben wij het voortbestaan van
de bieb ook te danken aan onze 10-tjesleden en de
vele sponsoren.
Wekelijks bezoeken vele mensen (oud en jong) de
Bibliobeek en daar doen we het met zijn allen voor!

Dit jaar vindt op
donderdagavond 1
december " ’t Heerlijk
Voorleesavondje" plaats.
Ouders worden die dag
massaal opgeroepen om die
avond 15 minuten (voor) te
lezen.

Uitnodiging voor alle betrokkenen van
Bibliobeek
U bent in de maanden december 2016 en januari
2017 hartelijk welkom in Bibliobeek voor een gratis
kopje koffie/thee met een plak Bekse koek vanwege
ons 5-jarig bestaan. Voor de kinderen hebben we
ranja.
Loop gerust binnen!

OPENINGSTIJDEN BIBLIOBEEK GEWIJZIGD

Met ingang van 1 oktober 2016 zijn de openingstijden
van Bibliobeek gewijzigd. Op maandag, dinsdag,
woensdag , donderdag en vrijdag zijn we geopend van
13.30 uur tot 17.00 uur. Op zaterdag ben je welkom
van 10.00 uur tot 13.00 uur

BEDANKT VOOR UW STEM BIJ DE
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE VOOR
STICHTING GROEVIE.
Het bestuur van Stg. Bibliotheek Vierlingsbeek
wenst u fijne feestdagen toe en dankt u hartelijk
voor uw inzet, betrokkenheid bij en voortbestaan
van Bibliobeek in de afgelopen 5 jaar.
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dige groep heeft als doel vooral op een gezellige
manier te repeteren, op tijd het repertoire te verversen en de kwaliteit steeds trachten te optimaliseren.

Nieuw bij Herberg Thijssen.

Bierspecials en Bites.
Bierspecials en Bites is een nieuw concept bij Herberg Thijssen. Dit is een avondje heerlijk genieten
met vrienden/vriendinnen of collega’s, van onze
speciaal bieren. U heeft de keuze uit een van de
drie door ons samengestelde bierspecials en Bites, bestaande uit diverse Speciaal bieren in
combinatie met warme en/of koude lekkernijen erbij. Een mooie 2 uur durende combi van eten en
drinken. Elke Bierspecial beginnen we met een likeurtje, waarna we de avond rustig beginnen met
het eerste speciaal bier van uw Bierspecial.

Donderdag 3 november brachten een kleine 40 leden een bezoek aan de Marokkaanse Moskee in
Venray. We werden zeer gastvrij onthaald met een
lekker kopje koffie of hele zoete Marokkaanse thee
met iets lekkers. Amina Sebbar, voerde het woord
namens de moskee en gaf uitleg over de gebruiken
binnen de moskee. Na een rondleiding door de
gebedsruimtes was er nog de mogelijkheid om
vragen te stellen. Iedereen kreeg een uitgebreid en
duidelijk antwoord. Het was voor ons allemaal een
leerzame middag.
Inmiddels heeft de herfst zijn intrede gedaan; de
bladeren zijn grotendeels gevallen en de temperatuur is al flink aan het zakken en voor je het weet
staat de kerst weer voor de deur. Dat betekent
voor ons dat onze jaarlijkse kerstactiviteiten weer
voor de deur staan.
Zondag 11 december houden we weer onze
Kerstmarkt. ’s Morgens om 11.00 uur gaan de
deuren van Concordia open. U kunt dan tot
16.00 uur snuffelen in de vele kraampjes, is er voor
de kinderen ook weer iets te doen, kunt u genieten
van mooie muziek en hebben we uiteraard ook
weer gezorgd voor het natje en het droogje.
3 Dagen later vieren we samen met onze leden
Kerst. De Kerstviering vind wederom plaats bij
Concordia. Alle leden krijgen nog een persoonlijke
uitnodiging.

Oer Hollands.
3 Bieren met div. warme en koude hapjes € 19,75
4 Bieren met div. warme en koude hapjes € 26.50
Zwaar en Vet. ( minimale duur 3 uur)
4 Bieren met div. warme en koude hapjes € 33.50
5 Bieren met div. warme en koude hapjes € 44,50
Lady’s Only.
3 Bieren met div. warme en koude hapjes € 19.75
4 Bieren met div. warme en koude hapjes € 24.75
Voor onze Bierspecials en Bits is vooraf reserveren
noodzakelijk. Wij serveren onze Specials op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. Reserveren kan via onze website
www.herbergthijssen.nl of telefonisch op nummer
0623469071.

Zondagmiddag 11 december
Oberkrainer Ensemble Marika, bij
Herberg Thijssen.
Aanvang 15.00 uur
Toegang Gratis.
Het onstaan van Oberkrainer Ensemble Marinka.
Wiel Bouten en Marius Cuijpers maken samen al
bijna 40 jaar muziek. Begonnen met carnavalsmuziek in de hofkapel ‘De Bliekers’ te Maashees.
“We wilden wat anders, en ontdekten de oberkrainermuziek. Maar daar hadden we vijf solisten
voor nodig, om tot een voltallige groep te komen”.
Naarstig werd hiernaar gezocht en ontstond de
groep ‘Eugener musikanten’, welke vijf jaar bestaan heeft.
In Oostenrijk is een cd opgenomen en enkele
nummers zijn op zesde en zevende editie Brabantse blaasmuziek vastgelegd. Na nieuwe inspiraties
is vijf jaar geleden weer een nieuwe groep gevormd met de naam ‘Vesele musikantje’ (vrolijke
muzikanten in het Sloveens). Inmiddels zijn er enkele wisselingen geweest in de bezetting en is een
nieuwe naam gevormd namelijk ‘Marinka’. De hui-

Op maandag 14 november jl. was in de Schouwburg te Cuijk de uitslag van de Rabobank Clubkas
Campagne. En ook Op De Tôffel is hierbij weer in
de prijzen gevallen. Dankzij een geweldig aantal
stemmen is het prachtige bedrag van 1785,90 tot
stand gekomen. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het 25-jarig jubileum van Op De Tôffel.
Via deze weg willen we daarom iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. We voelen ons zeer
gewaardeerd en gesteund. Dank jullie wel!
Bestuur Stichting Op De Tôffel
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Vierlingsbeek/Groeningen
Samen eten				

Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op
woensdag 30 november om 17.00 uur bij De Bolle
Buik in Maashees.
In de Parochie Maria Moeder van Kerk zijn drie
informatieavonden voor het H. Vormsel 2017
gepland op diverse locaties:
* Op maandag 28 november van 20.00 – 21.15
uur op de pastorie van de H. Theobalduskerk,
14 Oktoberplein 9, 5825 CC Overloon;

Het bezoek aan de kerstshow in Duiven gaat,
wegens te weinig belangstelling, niet door

KBO soos-inloop-middag

Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten (rikken of
jokeren) in gemeenschapshuis Joffershof.
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom
van 14.00 tot 16.00 uur.

*

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 25 november, 9 en 23 december
Aanvang: 13.45 uur

Op dinsdag 29 november van 20.00 – 21.15
uur op Basisschool Het Telraam, Kerkstraat
Zuid 24, 5441 Oeffelt.

Op deze avonden informeren wij u graag over het
nieuw en verkort vormselproject Vormfun2 en is er
gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien ontvangt u op deze avond het inschrijfformulier.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van
deze avonden aanwezig te zijn, dan kunt u een email sturen naar secretariaat@parochiemariamoedervandekerk.nl of bellen naar 0485-471246
(op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur behalve
donderdags) en zenden wij u een inschrijfformulier toe.

Vaste activiteiten

Biljarten in het Joffershof:
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- en vrijdagmiddag Yoga in 			
Basisschool Laurentiushof
maandag van 17.45 - 18.45 uur
Info 631839
Yoga in het Joffershof 		
woensdag van 18.45 - 19.45 uur
Info 631839
Jeu de Boules Joffershof 		
dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen
woensdag van 13.00 - 14.00 uur en van
14.15 - 15.15 uur
donderdag van 13.00 -14.00 uur
		
Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof
donderdag: van 14.00 - 16.00 uur
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in
het Joffershof
donderdag van 10.45 - 11.45 uur
Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het
Joffershof
vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur en
van 10.30 – 11.30 uur
Info 631232
Kienen om de 14 dagen in het Joffershof
vrijdag: 13.45 uur
Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
1e zondag van de maand om
14.00 uur 				
		
Info 632028

Contactpersoon Vierlingsbeek;
Miriam Ebbers; tel nr 0478-632662 e-mail:
miriamebbers@hotmail.com
Beste mensen,
Ons is meermalen ter ore gekomen, dat in geval
van overlijden van een naaste, er vragen bestaan
met betrekking tot de rol die onze parochie desgewenst kan innemen, zeker waar het gaat om de
deelparochies waarvan de kerken helaas gesloten
moesten worden.
1. Indien een kerkelijke uitvaart wordt verlangd,
kan een van de beschikbare priesters de plechtige uitvaartdienst leiden, zij het in een andere
dan de plaatselijke (gesloten) kerk, bijvoorbeeld
in de een van de kerken van onze parochie,
dan wel (na overleg) in de kerk van de Smakt of
de kerk van Geijsteren;
2. Ook is het mogelijk dat een (toepasselijke)
Woord- en Gebedsdienst wordt gedaan; deze
kan ook door een van de priesters van de parochie worden geleid, doch zeker ook door leden van de werkgroep(en) Avondwake, zoals in
Maashees en Vierlingsbeek/Groeningen;
3. van belang is ook te weten, dat dit eveneens
in de bovengenoemde kerken kan gebeuren,
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Kerststal in laurentiuskerk

doch ook in bijvoorbeeld het crematorium. Let
wel: de leden van de Avondwakegroep(en) zijn
vrijwilligers/-sters en doen dit kosteloos.

Beste mensen Vierlingsbeek-Groeningen:

Hopelijk geeft bovenstaande informatie voldoende
duidelijkheid; desgewenst kunt U altijd contact opnemen met de contactpersonen van de (deel)parochie.
Werkgroep Liturgie Vierlingsbeek/Groeningen en
Maashees.

Stichting Laurentius heeft aan het parochiebestuur
in Sint Anthonis gevraagd of dat de kerststal zoals
die jaarlijks in de kerk wordt opgebouwd, wederom
opgebouwd zou mogen worden. Ook is gevraagd
of dat de kerstmusical van de basisschool weer in
de kerk zou mogen plaats vinden.
Nu heeft de basisschool inmiddels een andere invulling voor het kerstgebeuren gekozen maar de
kerststal kan dus wél doorgaan.
De werkgroep kerststal Laurentiuskerk wil dan ook
weer aan de slag gaan en er voor zorgen dat er
een sfeervolle kerststal opgebouwd wordt. Tevens
wordt bekeken welke dagen en tijden we de kerk
toegankelijk kunnen maken. In ieder geval op 1e en
2e kerstdag. Veel mensen lopen tijdens die dagen
toch even een rondje, en wat is dan mooier om
hierbij even de kerststal te bekijken. Ook kinderen
blijven het een betoverend schouwspel vinden.

Decembermaand bij
LekkerBèks
LekkerBèks staat voor goed en
lekker eten. Altijd belangrijk maar
nog meer met de feestdagen.
We zijn al avonden bezig met het samenstellen
van een heerlijk Kerstmenu. Kijk, kies, plan, kook
en imponeer. Eten is liefde. Wij wensen iedereen
heerlijke dagen, veel geluk en veel plezier.

Nog enkele personen gevraagd in de werkgroep
kerststal: Heb je zin om hierbij mee te helpen, ook
voor het verder in kerstsfeer versieren van de kerk
meldt je dan aan via
info@stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl
Kijk ook op de website
www.stichtinglaurentiusvierlingsbeek.nl

5 december is de Sint weer op bezoek bij onze
kinderen. Geen zin of tijd om die dag te koken? Bij
LekkerBèks op bestelling een goed gevulde maaltijdsoep met versgebakken brood of een schotel
hachee, jammie!
Wil je een origineel cadeau voor de feestdagen: wij
verkopen ook culinair verrassingen o.a. Vlierbesof Aalbessiroop (met prosecco een heerlijk aperitief voor het kerstdiner) of voor bij de brunch bosbessenlimoenjam of rode relish. Genieten geblazen. Ook verkopen wij tegoedbonnen.

Verdere ontwikkeling en stand van zaken rondom
de kerk:
De stichting wacht nog steeds op een officieel antwoord van het parochiebestuur te St.Anthonis.
Inmiddels weten we wel dat er contacten zijn geweest met het bisdom. Laten we dit vooralsnog
als voorzichtig positief beschouwen. We houden u
op de hoogte.
Vraagt u zich af ‘wat willen ze nou met die kerk?’
à kijk dan op de site:
http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/stichting-laurentius-vierlingsbeek/

Een relaxte Kerst? LekkerBèks heeft zowel voor
de kerstbrunch als diner verschillende gerechten. Zo kun je zelf een overheerlijke maaltijd samenstellen. Je hoeft alleen de laatste hand aan de
gerechten te leggen. Hiervoor ontvang je een instructiekaartje.
De Kerst bestellijst is vanaf 1 december zowel op
de site als in het winkeltje verkrijgbaar.
Op 24 december kun je deze bestellingen ophalen.

Beste mensen,
De werkgroep Liturgie Vierlingsbeek/Maashees
kan terugkijken op een mooie en zeker ook wel
geslaagde Allerzielenviering van 6 november jl.

31 december heeft LekkerBèks op bestelling de
echte ouderwetse appelbeignets. Versgebakken
gesuikerde appelschijven in een bierbeslag. Heerlijke aanvulling op de oliebol.

In de stemmige Mariakapel van de kerk in
Vierlingsbeek konden bijna 70 (!) belangstellenden/
nabestaanden ontvangen worden. De toepasselijke
dienst werd verzorgd door Toon de Jong en
Marietje Hubers, terwijl Anjo Welles-Verhoeven de
samenzang van alle liederen muzikaal ondersteunde.

Natuurlijk kun je ook altijd terecht voor een
dagverse maaltijd of een catering op maat.
Graag zien wij jou in december.
LekkerBèks
Judith Rouwens
Laurentiusstraat 57
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
06-14050298

Alle nabestaanden ontvingen aan het einde van de
viering een witte roos alsmede een herdenkingskaars, waarna in processie naar het Kerkhof
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gegaan werd. Na enige woorden ter bezinning en
herdenking, werd de viering afgesloten door een
trompettist van onze harmonie met de Last Post
(waarvoor dank overigens)!

Thema: Relatieverandering bij dementie.
Dementie is erg ingrijpend voor de persoon zelf en
voor de direct betrokkenen. Vaak is er weinig aandacht voor de veranderde relatie. De partner, maar
ook de omgeving, staat voor de immense taak een
(gelijkwaardige) relatie om te zetten naar een zorgrelatie. Ongevraagd moet de verzorger immers de
regie over het leven van de dementerende partner
overnemen. De beleving van dit proces van de mens
met dementie en omgeving komt aan bod, veranderde intimiteit en seksualiteit, ethische aspecten,
ambivalente gevoelens, schuldgevoelens. Hoe
moeten of kunnen we met deze veranderde relatie
omgaan, wat voor houding moet je ontwikkelen om
verbondenheid te blijven voelen met de dementerende.
Irene Smoor zal u meenemen in deze dagelijkse
praktijk van veranderingen.

Kortom, naast de goedbezochte Rozenkransgebeden in oktober jl. mag ook nu weer teruggezien
worden op een stijlvol verlopen gedenken en herdenken van de gestorvenen het afgelopen (kerkelijk) jaar.
Werkgroep Liturgie Vierlingsbeek/Maashees.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Alzheimer Nederland afdeling Land van Cuijk &
Gennep, tel. 06 - 21207855

Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen
Ieder jaar organiseert de regio afdeling een vakantie
voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie
kunnen maar toch graag nog een paar dagen weg
willen. Hier kunnen ook mensen uit Vierlingsbeek
en Groeningen aan deelnemen.
Deze keer gaan we naar
De Postelhoef - in Luyksgestel

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers,
hulpverleners en andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang en een
kopje koffie zijn gratis.
Het Alzheimercafé vindt plaats in Castella,
Cantheelen 6, 5431 EZ Cuijk.

Het is van maandag 10 april t/m 15 april 2017.
De reden waarom wij dit nu al onder de aandacht
brengen is dat wij eind december de aanmeldingen al naar de regio moeten sturen.
Het is geheel verzorgd en de verzorging is door
de vele vrijwilligers en verpleegkundigen in goede
handen, zij maken er altijd een prachtige vakantie
van.

Initiatief: Alzheimer afdeling
Land van Cuijk & Gennep i.s.m. Pantein.

De Bibliotheek introduceert ‘Online cursussen van de Bibliotheek’

Wilt u er meer van weten neem dan contact op
met Bets Jansen 634052 of
Tinie Teunesen 631998

Leden van de Bibliotheek kunnen vanaf 14 november een jaar lang gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een
vreemde taal te leren. Om wegwijs te worden in
een computerprogramma of meer te weten over
gezondheid en opvoeding. Als bonus krijgt iedere
cursist elke maand een korte cursus cadeau.

Graag tot ziens
Zonnebloem Vierlingsbeek Groeningen

Hoe werkt het?

Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën
Vrije tijd, Persoonlijke ontwikkeling, Computer en
nieuwe media en Gezondheid en opvoeding en
Talen. Met een geldig bibliotheeklidmaatschap kun
je twee cursussen kiezen. Je volgt de cursus van
je keuze waar je maar wilt in je eigen tijd en tempo.
Je hebt alleen internet nodig.
‘Online cursussen van de Bibliotheek’ is een pilot
van 1 jaar. Na afloop van de pilot wordt deze geëvalueerd. Op basis van die evaluatie wordt er besloten of er een vervolg komt.

Alzheimer Café afdeling Land van
Cuijk & Gennep.
Cuijk: Castella:

21 november om 19.30 uur:
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UFO-Actie UNICEF
Vanaf half november tot begin januari 2017 zullen bij vele winkels en cafetaria’s in het Land van
Cuijk en Maasduinen zgn. UFO’s (UNICEF Fondsenwervend Object) te vinden zijn. De bedoeling
is dat deze UFO’s gevuld worden met uw kleinen wisselgeld om de vele kinderen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.
Het is nog steeds een harde werkelijkheid voor kinderen in bijv. het westen van Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië: Ze moeten werken op het land, in de
(kleding)industrie of in de mijnen om het gezin waarin ze opgroeien te helpen aan de dagelijkse eerste
levensbehoeften. Liever zouden ze naar school
gaan en kansen grijpen voor een betere toekomst
voor zichzelf.
Laten we niet machteloos toekijken, maar in deze
Sint- en Kerstperiode iets delen van wat we hebben. Veel kleintjes maken een grote, gaat nog
steeds op. UNICEF kan de opbrengst van de UFO’s
omzetten in gerichte hulp om kinderen onderwijs te
bieden. Laat uw hart spreken en geef voor kinderen
om hun toekomst.

Waarom cursussen van de Bibliotheek?
Met het aanbieden van online cursussen wil de Bibliotheek een bijdrage leveren aan de persoonlijke
ontwikkeling van mensen. De Bibliotheek stelt zich
ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig
aan de samenleving kan deelnemen. Daarnaast wil
de Bibliotheek een (online) plaats bieden voor een
ieder die wil ontspannen en die een moment van
rust zoekt om informatie in wat voor vorm dan ook
tot zich te nemen.

Bereiding maaltijden Tafeltje
Dekje vanaf maandag 28 november door andere leverancier.
Omdat zorgorganisatie Pantein eind vorig jaar
heeft aangekondigd per 1 januari 2017 te gaan
stoppen met de bereiding van maaltijden voor
“Tafeltje Dekje “ binnen de vier gemeenten in het
Land van Cuijk, hebben de Stichtingen Welzijn
Ouderen ( SWO’s) in deze gemeenten afgesproken de bereiding van de maaltijden gezamenlijk in
eigen beheer te laten uitvoeren door een particulier bedrijf.
In goed overleg met Pantein zal de maaltijdbereiding voor de gemeente Boxmeer al vanaf
maandag 28 november overgaan naar de fa.
Hofmans in Malden. Dit bedrijf is gespecialiseerd in bereiding van kwalitatief hoogwaardige maaltijden voor diverse doeleinden . De
bezorgers van de SWOGB Boxmeer zullen er
voor blijven zorgen dat de maaltijden netjes en
op tijd bij de gebruikers worden bezorgd. Hiermee is het uitgangspunt van de SWOGB gerealiseerd: Dagelijks een verantwoord kwalitatief
goede warme dan wel koelvers maaltijd bezorgen door onze vrijwilligers voor een betaalbare
prijs.

HULPDIENST SWOGB
De Hulpdienst SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen
gemeente Boxmeer) biedt praktische hulp maar
deze is doorgaans van korte duur. Meestal gaat
het om vervoer over kleine afstanden (huisarts of
ziekenhuis) of begeleiding met wandelen of rolstoelbegeleiding.
De Hulpdienst SWOGB verleent hulp aan iedereen
die geen beroep kan doen op familie, buren, vrienden of professionele instanties.
Heeft u een hulpvraag dan moet u deze minimaal
een dag van te voren melden bij de telefooncentrale van SOCIOM tussen 09.00 – 11.30 uur via
tel. 0485-700500.
De hulp die wij u aanbieden is gratis.
Er wordt wel een vergoeding gevraagd voor de
onkosten voor de gereden kilometers.
De SWOGB wil deze dienst de komende jaren uitbreiden met het opzetten van o.a. een boodschappendienst. Het is dan de bedoeling dat u samen
met een vrijwilliger uw boodschappen gaat doen.
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In tegenstelling tot voorheen zullen de maaltijden niet op porselein maar in kunststof wegwerp
verpakking geserveerd worden. Deze verpakking wordt volledig geseald zodat bij het rondbrengen geen product overloopt. De verpakking
is lichter geworden en het eten blijft beter warm.
De verpakking kan nadien bij het plastic afval, wat
weer beter is voor het milieu. Ook zullen de gebruikers weer kunnen kiezen uit een breed keuzemenu wat het laatste jaar niet meer mogelijk was.
Niet onbelangrijk is ook dat we met deze verandering de prijs aanzienlijk hebben kunnen verlagen
tot € 6,40 voor een 3-gangen menu voor zowel de
warme als de koelvers maaltijd. Al met al voor zowel de gebruikers als voor de bezorgers een flinke
vooruitgang.
Met deze overgang is de maaltijdvoorziening voor
de senioren binnen deze vier gemeenten voor de
komende jaren weer gegarandeerd en met het dagelijks bezorgen van de warme maaltijden kan de
zo belangrijke signaalfunctie voortgezet worden.

vrijdag 9 december > cabaret > KEES
VAN AMSTEL > DE MAN DIE IK NIET
WILDE WORDEN

Kees van Amstel is veranderd. Hij merkte op feestjes dat hij steeds vaker werd gemeden vanwege
zijn cynische blik op de wereld. Maar nu is hij ‘chill’
en ‘super relaxed’. Hij ziet van alles de zonnige
kant. Onrecht, geweld of een bitterbal die van binnen nog bevroren is: Kees is helemaal zen! Ja….
dat mocht je willen. Kom snel kijken want het
duurt niet lang tot de bom barst! Kees heeft een
goed verhaal. Meerdere zelfs. En grappen. Veel
grappen. Daarin heeft hij nooit iets veranderd!

Ondernemersvereniging
Regio Overloon-Vierlingsbeek

OVRV organiseert Collegetour
met Emile Roemer in Overloon.
Ondernemersvereniging OVRV, die inmiddels zo’n
135 leden telt, allemaal afkomstig uit het zuiden
van de gemeente Boxmeer, en die inmiddels meer
dan 25 jaar bestaat is altijd actief met het organiseren van diverse leuke activiteiten.
Deze keer is dat een ondernemerscafé met als
thema “Collegetour met Emile Roemer”. Een vrij
toegankelijke bijeenkomst voor alle leden van de
OVRV om kennis te nemen van actuele zaken en
om volop te netwerken onder het genot van een
natje en een droogje. Leden van de OVRV mogen
ook altijd een gast zijnde een collega-ondernemer
die (nog) geen lid is meebrengen. De ondernemerscafés worden altijd gehouden bij een van de
leden van de OVRV en de aanvang is 19.30 uur.

Kees van Amstel vormt zo’n beetje alles om tot
humor. Van Amstel is bekend van onder andere
Spijkers Met Koppen, Dit Was Het Nieuws en Comedy Central en is één van de stand-uppers van
Comedytrain in het Amsterdamse Toomler. Ook is
hij iedere vrijdag te horen met een veelbeluisterde
column op NPO Radio 1 bij De Nieuws BV.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserveren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl
> win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

Op vrijdag 25 november zal Emiel Roemer te gast
zijn bij het ondernemerscafé van de OVRV dat
deze keer georganiseerd zal worden in sportcafé
“De Raaijhal”.
Sportcafé “De Raaijhal” is die avond ook gewoon
toegankelijk voor het publiek. Dus als iemand een
graantje mee wil pikken van de discussies die gevoerd, of de statements die gemaakt worden, dan
is daar nu de gelegenheid voor.
Bestuur OVRV.
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der zichzelf respecterend dorp in die Heimat er
wel eentje te vinden is. So auch Heuteabend in
uns eigenes Vierlinksbach. Partylokal Gryphoes ist
gevuld met viel Gemütlichkeit, ganz große pullen
Spaten Münchner Hell, Diebels Alt oder Franziskaner Weizener, kalte Platte, vele Überaschungen
en nicht zu vergessen de Musik von über-dj Koen.
Alpen Spatzenbubenrock & Poprebellenschlager!
Lustige Polkas, schöne Schlagers en de blödste
Ballermann Hits! Spaß und Spannung. Ein supertolles und affentittengeiles Fest!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis

in petto

➣ maandag 26 december > wandelclub >
KERSTWANDELING
➣ maandag 26 december > concert > BJ’S WINTER WONDERBAND
➣ dinsdag 27 december > talkshow > UUT UT
KÖPKE VAN JEU
➣ donderdag 29 december > spel > DE GROTE
FAMILIE HENDRIKS GEZELSCHAPSSPELLEN
STRIJD
➣ vrijdag 6 januari > quiz > WITTE GEI’T?
➣ zaterdag 14 januari > darts > THE GRYPHUS
OPEN

zaterdag 17 decemberr > duitse avond
> BIERGARTEN FEST

Gryphus?

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

Helmut, Heino und Heidi weten het al lang: im
Biergarten ist es zu tun! Niet voor niets dat in ie-

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

15

Warme Bakker Degen

Reclame: 28 november t/m 3 december
● 3/4 Pepernotenvlaai €8,40
● Krentenman €2,20
● Oerbrood meergranen €2,00

Gradje Tweewielers

Reclame: 5 t/m 10 december
● Cappuccinovlaai €10,35
● V-kornbrood €2,30
● 4 Winterbolletjes + 1 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Bikkel Dealer
Voor al u fietsreparatie
Onderdelen op voorraad
De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit

Tae kwon do - Kung fu - Aikido
Fons Peltenburg

Interesse, meld je aan
bij Maarten Evers
06-48367188
Donderdag
van 20.00-21.30 uur
Vanaf 10 jaar ben je welkom in de
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

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

Picea omorika
Picea abies
Picea glauca
Abies nordmanniana
Abies koreana

- Alle maten met kluit of pot.

Gebr. Janssen, Grotestraat 33, V´beek
Het adres voor uw KERSTBOOM, ook op ZONDAG !
0478631218 of 0610350703

TE KOOP in Vierlingsbeek:

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Catharina de Berthoutstraat 12
Ruime 2-onder-1-kap met aanbouw op
perceel van 270 m2 .
€ 229.500,- k.k.
voor interesse of bezichtiging bel:
06-51272633.

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Klusbedrijf

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

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 HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

BROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

19

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
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.
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