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zie vervolg op pagina 3

Creemers uit Vierlingsbeek ontvangt bij 125 jaar bestaan een hele 
bijzondere onderscheiding 

Creemers Glas-, schilder- en onderhoudswer-
ken in Vierlingsbeek kent zijn oorsprong in het jaar 
1888. Dit jaar bestaan ze 125 jaar. Het familiebe-
drijf wordt vandaag de dag geleid door de vijfde 
generatie. Wij vieren dit heugelijke feit samen met 
onze klanten, relaties, (oud)medewerkers, familie 
en vrienden. 

De historie 
Met het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) is onderzoek gedaan naar de officiële 
oprichtingsdatum en die is gevonden in de akte 
van boedelbeschrijving van Johannes Creemers 
d.d. 27 januari 1888. Hierin werden diverse schil-
dersmaterialen en gereedschappen beschreven, 
waaruit geconcludeerd kon worden dat er sprake 

was van een eigen schildersbedrijf. Na Johannes 
Creemers, kwamen de generaties: Piet Creemers, 
de gebroeders Creemers (Jean, Karel en Antoon),
Johnny Creemers en nu sinds 2006 Michel 
Creemers. Wie had in 1888 kunnen bedenken dat 
het schildersbedrijf zou uitgroeien tot het Glas-, 
schilder- en onderhoudsbedrijf zoals we dat nu 
kennen en met zo’n lange geschiedenis. 
 
Het bedrijf is altijd op zoek naar vernieuwing! Eind 
jaren 70 als Isoplan bedrijf nauw betrokken bij het 
na-isoleren van gebouwen d.m.v. het plaatsen van 
isolatieglas, alsmede het vullen van spouwmuren 
met isolatie. Begin jaren 90 waren ze (wederom 
samen met Isoplan) een van de eerste bedrijven 
die de deelvervanging (bij de door houtrot aange-
taste kozijn worden de onderdorpels en gedeelte 
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Van de redactie:

● Uitzonderlijk is het in ieder geval..een echte  
 Prins Carnavalfamilie! Kei, kei, kei leuk...
 Proficiat familie van Daal! 
● Uitzonderlijk én bijzonder is het zeker....
 Koning Willem Alexander heeft het behaagd  
 om het 125 jarige glas-, schilder- en onder-  
 houdsbedrijf Creemers tot Hofleverancier te 
 benoemen! Een bekroning op het werk van   
 (oud-directeur) Johnny en zoon (huidige 
 directeur) Michel! 
 Bijzonder ook het verzoek tot donatie aan de  
 Stg. KIKA i.p.v. bloemen en geschenken..   
 maatschappelijk betrokken in de ruimste zin  
 van het woord....! 
● Dit is de laatste uitgave van Globaal in 2013!  
 Tijdens deze redactievergadering is er net   
 als bij de vorige een lege stoel.. Die lege stoel
  maakt  ons bewust van hoe vergankelijk en   
 onvoorspelbaar het leven is. Voor altijd in ons 
 hart: Geertjan en Adrienne...  
 Ons motto: Pluk de dag en voor straks: 
 Fijn, zalig Kerstfeest te midden ván en mét   
 dierbaren!. 
● Wij staan op WOENSDAG 1 Januari 2014   
 weer voor U klaar!

EVENEMENTEN:
2014:
19 jan Joffershof: Joffershofconcert 
  van 11-13 uur
20 jan Gêf ’t dûr: Beek Overig: Wie ben ik 
  Van 19.30 tot 21:30 uur; Aanmelden en  
  info op www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr
25 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
31 jan KBO: feest 60 jaar KBO
8 feb De Keieschieters: Prinsenreceptie
12 feb De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
21+22 feb De Keieschieters: Zittingsavond
1-4 mrt CARNAVAL
6 apr Harmonie de Herleving: 
  Koffieconcert in Concordia
17 apr Vondel: Bloemenactie
3 mei Harmonie de Herleving: 
  The Voice van ’t Vrijthof in Concordia

17 mei Harmonie de Herleving: Concert in het park
18 mei Koningskerkje: Koningsloper
29 mei / Feestweekend Volharding t.g.v.                             
1  juni 100-jarig bestaan voetbalclub
1  juni      Smartlappenkoor Van Heure Zinge: groots  
  smartlappen- en joekskappellendag op 
  diverse lokaties in Vierlingsbeek. 
  Van 11.30 uur tot 18.00 uur. 
  Daarna tot 21.00 uur feestavond met live  
  muziek! 
5-8 sept Groeningse Kermis
7  sept Harmonie de Herleving: Jeugddag voor  
  de jeugd van Vierlingsbeek en 
  Groeningen. In verband met 140-jarig 
  jubileum van de harmonie.
8  nov Harmonie de Herleving: Popconcert   
  i.v.m. 140-jarig jubileum van de 
  harmonie.

AGENDA:
2013:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
9-22 dec JOC: ophalen bestellingen 50e 
  oliebollenactie
15 dec Gêf ’t dûr: Beek Beweegt; Hardloop en  
  Wandeltraining Bekse Bruggenloop 
  Van 9.00 tot 10:30 uur; Aanmelden en  
  info op  www.bibliobeek.nl bij Gêf ’t dûr 
15 dec VOVG: kerstmarkt
15 dec Koningskerkje: concert & Co 
17 dec KBO: Kerstviering in Concordia 
18 dec VOVG: kerstviering
21 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
22 dec Groenings koor: Kerstconcert met   
  Stadskoor Grave,  Elisabethkerk in 
  Grave aanvang 19:30 uur
28 dec Ophalen oud papier: Evergreen,
  tel. 06-54661196
  Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer!
29 dec Harmonie de Herleving: concert 
  Harmonie en het Smartlappenkoor
31 dec JOC: 50e oliebollenactie, bezorgen 
  bestellingen

2014:
4 jan De Keieschieters: Groeningseavond
7 jan Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof

Data voor Agenda of Evenementenkalender?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
Frans.spiekman@ziggo.nl
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van stijlen vervangen door nieuw hout m.b.v. een 
speciale techniek) ontwikkelden. Hierdoor wordt 
geheel vervanging voorkomen, dat resulteert in 
kostenbesparing en is minder milieubelastend. 
Sinds 2000 is het bedrijf systeemhouder van 
Lamikon. Naast het leveren van hoogwaardige 
binnen- en buitenschilderwerk, zijn ze gespecia-
liseerd in het onderhoud van de hele buitenschil 
van woningen en gebouwen. De focus hiervan ligt 
bij het in stand houden van de  houten gevelele-
menten met een zeer duurzaam karakter. Onder-
houdsintervallen van 10 jaar behoren tot de moge-
lijkheid, waarbij de garantie wordt gegeven dat er 
geen schade ontstaat.  

De 4e generatie
Dit jubileum is een goed moment voor de heer 
H.G.J.M. (Johnny) Creemers om officieel afscheid 
te nemen. Hij heeft vanaf 1963, na het behalen van 
het meester schilderdiploma te Boxtel, thuis ge-
werkt bij zijn vader Karel en oom Antoon. Vanaf 
januari 1972 t/m 2005 was hij directeur - eigenaar 
van Creemers BV. Het bedrijf is inmiddels uitge-
groeid van 6 tot ruim 30 medewerkers nu. Na 2006 
heeft hij Michel, zijn zoon, ondersteund en nu, na 
ruim 45 jaar in de schildersbedrijfstak, nam hij op 
29 november officieel afscheid.  
 
“Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” 
Toen de Burgemeester ‘Van Soest’ zijn speech 
begon verwachtte wij dat het enkel over het 125 
jarig bestaan zou gaan en over het afscheid van 
“vader” Creemers.  Al snel kwam hij met de hele 
mooie mededeling dat het ook zijne Koninklijke 
Hoogheid, Koning Willem Alexander, het heeft be-
haagd.  Als complete verrassing voor de aanwe-
zige gasten werd de bepaling “Bij Koninklijke Be-
schikking Hofleverancier” uitgereikt aan Michel 
Creemers. Daarna riep burgemeester ‘Van Soest’ 
de kleinkinderen van Johnny Creemers erbij, die in 
origineel werktenue, met een kar met daarop het 
officiële wapenschild naar het podium kwamen.

Vooruitkijken
Het bedrijf is continue bezig met innovaties. Naast 
het ‘duurzaam vastgoedonderhoud’, is er begin 
2012 nog intensiever gewerkt aan het proces ‘het 
verspuiten van verf’. Dit jaar zijn de eerste binnen-

werken afgerond en de resultaten zijn uitstekend. 
Ook op de uitvoeringstijd wordt heel veel be-
spaard. Doel: standaardiseren.
De nieuwste dienstverlening van het bedrijf sinds 
dit jaar, is de renovatie van aluminiumgevelpuien. 
Bij verweerde / verpoederende toplagen van alu-
miniumgevelpuien wordt de oorspronkelijke kleur 
en glans voor 10 jaar gegarandeerd.

Een goed gevoel 
Om te voorkomen dat Creemers overspoeld werd 
met bloemen, drank, en andere geschenken, ver-
zochten ze de relaties een donatie te doen aan de 
Stichting KIKA. De stichting heeft als algemeen 
doel: het werven van fondsen voor vernieuwend 
onderzoek en andere activiteiten op het gebied 
van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, 
meer genezing en een hogere kwaliteit van leven 
op latere leeftijd. Creemers zal het totaalbedrag 
verder aanvullen en zorgen dat dit bij KIKA terecht 
komt. 

Diensten 
en 
Intenties  
 
december - 
januari

Zaterdag 14 december: 
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 15 december: 
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering
Intenties: Cor Claassen vanwege sterfdag.

Donderdag 19 december:
14.00 uur: Steunpunt Merlet: Kerstviering

Zondag 22 december: 
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Intenties: Jacques Vervoort  
Kerstmis:
Dinsdag 24 december: 
kerk Vierlingsbeek: 17.30 uur: Herdertjesviering
Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering
kerk Vierlingsbeek: 19.30 uur: Eucharistieviering
kapel Groeningen: 21.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 25 december:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering
Kerk Maashees: 10.30 uur: Herdertjesviering
Intenties tijdens de kerstdagen: Pastoor De Vree, 
Sjef en Koosje v. Kempen-v.d. Vorle, overl. ouders 
Camps-Gerrits en Toon, Thea Pijls-Jacobs en overl.
fam. Pijls-Jacobs, Chris en Maria Evers-Poels en
René, Mien Verhofstad en overl. fam, Bert v.d. Berg,
Sil en Roos Bruijsten-v. Wagenberg, Piet Bruijsten, 
Thij de Hoog vanwege sterfdag en zoon Martien, 
Wim en Antonet Jacobs-Haanen, Wiel Hendriks, 
overl. ouders Boekholt-v.d. Heuvel, Toon Deenen, 
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fam. Gerrits-Versleijen, Overl. fam. Ars-Lamers, 
Jos Derijck, overl. fam. Schoofs-Cremers,
Sjang Jansen, Maria Deenen-Theunissen en Hilde, 
Jo Roelofs, Piet Evers.

Donderdag 26 december:
Geen viering

Woensdag 1 januari: 
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur:  Eucharistieviering

Zondag 5 januari:  
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: Eucharistieviering 
met kinderwoorddienst

Zaterdag 11 januari: 
kerk Maashees: 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 19 januari:
kapel Groeningen: 10.30 uur: Eucharistieviering

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

Overleden:
Fun Janssen, 82 jaar.
“Hij was zichtbaar en onzichtbaar aanwezig in de 
samenleving.”

Aangezien er niet elk weekend meer een 
eucharistieviering in onze deelparochie is, heeft de 
pastoraatsgroep besloten om parochianen die in 
die betreffende weekenden toch naar de kerk 
willen, met de auto te brengen naar de vieringen in 
Maashees en/of Overloon. Als U van deze 
mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u contact 
hierover opnemen met mevr. Marietje Hubers, 
tel. 631222.

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

HERDERTJESVIERING

Beste jongens en meisjes,
Het duurt nog enkele weken, maar dan is het weer 
Kerstmis.
Net als andere jaren is er in de kerk weer een her-

BUITEN DE DORPSGRENZEN  (51)

Vijftig meter achter de zaal, de Maasstraat in, woon 
ik, zei ik.
Hij was als militair wel eens die straat ingewandeld, 
zei hij. Er liepen altijd kinderen te spelen. Mis-
schien was ik daar ook wel bij geweest.
Kon best zijn. Er stond me niks meer van bij.
 
Om zeven uur haalde mevrouw Roemer een papie-
ren zak uit haar boodschappentas te voorschijn. 
Er zaten broodjes in met ham en kaas. Voor ieder 
drie.
Ook weer zoiets nieuws. Voordat Roemer er was 
bracht je, als je zag aankomen dat je moest over-
werken, wat extra boterhammen van thuis mee.
Na de broodjes bood Roemer een sigaretje aan 

Kapelaan Cristfried Rodeijns

Na een zevental jaren werkzaam te zijn ge-
weest was onze Kapelaan Cristfried toe aan 
een nieuwe uitdaging, daarom heeft hij in een 
gesprek met onze Bisschop gevraagd om per 1 
januari 2014 te worden ontheven van zijn func-
tie bij onze Parochie Maria, Moeder van de 
Kerk.
De Bisschop heeft hiermee ingestemd.

We bedanken Kapelaan Christfried voor zijn 
ijver en inzet aan onze Parochie betoond en 
wensen hem alle goeds voor de toekomst.

dertjesviering. Dit jaar is dit op kerstavond 24 de-
cember om 17.30 uur.
Samen met het jeugdorkest van de harmonie en de 
blokfluitgroep maken we er een mooie viering van.

Maar dit kan niet zonder jullie hulp. Daarom willen 
wij vragen of jullie willen knutselen voor de kerstver-
siering en/of meehelpen tijdens de viering.

De kinderen die zich opgeven verwachten we op 
vrijdag 13 december en woensdag 18 december 
van 14.00-15.30 uur in de sacristie van de kerk om 
samen aan de voorbereidingen van de herdertjes-
viering te werken.

Als je mee wilt helpen kun je je opgeven bij Mari-
elle Timmermans via gerard.marielle@allesin1.nl of 
631243. Geef even aan of je alleen wil knutselen of 
ook mee wil helpen tijdens de viering. 
Opgave graag voor 11 december.

Werkgroep gezinsviering.
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dat wij in dank aanvaardden.
Genietend van het rokertje zei Jan van den Hoogen: 
“Mooie droge bende hier! Hadden we maar een 
radio, dan konden we hem op Radio Luxemburg 
zetten”.
Bij Hendrix stonden geen radio’s op kantoor. Dat 
wilde de baas niet hebben. Muziek leidde af van 
het werk, zei hij. De enige muziek die wij hoorden 
was als de melkboer bij de fabriek voorreed. Hij 
had zijn radio altijd keihard aanstaan en de deuren 
van zijn bestelwagen wijd open.
Ik zag Roemer een aantekening maken.   
We kregen het over de politiek.
Of we al mochten stemmen, vroeg mevrouw 
Roemer en zo ja, welke partij we dan zouden kie-
zen. Ik zei dat ik er nog niet uit was. Bij ons thuis 
stemden ze altijd KVP, maar of ik het voorbeeld 
van mijn ouders voetstoots zou volgen, wist ik nog 
niet. Goede partij, de KVP, zei ze. Samen met de 
socialisten, waarmee ze in de regering zaten, werk-
ten ze aan een wet die het mogelijk maakte dat 
mensen op hun vijfenzestigste mochten stoppen 
met werken en dan een uitkering van de staat kre-
gen. Om het systeem ook in de toekomst betaal-
baar te houden moesten de werkenden van tegen-
woordig een klein deel van hun loon afstaan.
“Zie je wel”, zei Jan van den Hoogen. “Altijd is Jan 
met de pet de sigaar. Zakkenvullers zijn het in de 
Tweede Kamer. Denken alleen maar aan zichzelf 
als ze eenmaal gekozen zijn. In Rusland hebben 
ze het veel beter voor elkaar. Daar verdienen ze al-
lemaal evenveel. Directeur en schoonmaker, kan-
toorpik en zakkensjouwer”.
Mevrouw Roemer ging er eens goed voor zitten.
Rusland had een geleide economie, zei ze. Er was 
geen vrije markt en de overheid bepaalde hoeveel 
de fabrieken mochten produceren. Men moest 
zich voorstellen dat wij hier in Nederland ook zo’n 
systeem hadden. Dat minister- president Drees te-
gen Hendrix zou zeggen hoeveel varkensmeel hij 
mocht maken. Hendrix zou hem te groeten heb-
ben en met zijn fabriek naar een ander land verhui-
zen. Bovendien was er in Rusland veel bureaucra-
tie, vervolgde mevrouw Roemer haar betoog. Dat 
werkte verlammend. En, zo redeneerde men, Va-
dertje Staat zorgde wel voor iedereen, waardoor 
er geen enkel initiatief meer werd genomen. Door 
gelijke beloning had hard werken geen enkele zin 
meer. Als gevolg van dit alles: minder produc-
tie, minder winst, minder belastingopbrengsten. 
Waardoor ook minder geld in de staatskas terecht-
kwam. Om bijvoorbeeld aan de oudjes te geven na 
een leven van keihard werken.
“Hoe oud zijn die ouders van jou eigenlijk Jan?”, 
besloot zij fijntjes.
Jan zweeg.
“En moet je zien wat die Stalin allemaal op zijn ge-
weten heeft”, zei Roemer zelf. Daarbij snoof hij 
heftig, waarbij hij zijn rechteroog stijf dichtkneep 
en zijn mondhoeken naar boven kwamen. Dat 
deed hij wel vaker, vooral als hij zich ergens over 
opnaaide.

50 jaar JOC-oliebollenactie

Met de komende jaarwisseling vindt voor de 50e 
keer de oliebollenactie van het JOC plaats. Omdat 
een aantal mensen van het eerste uur niet meer in 
leven is, blikken we nog eens terug naar de viering 
van het 40-jarig jubileum in 2003. De redactie van 
Globaal is destijds bij Hans Hendriks op de koffie 
gegaan waar ook o.a. de toen nog in leven zijnde 
Piet Evers aanwezig was, een van de mannen van 
het eerste uur.
Om de kosten te kunnen dekken van het zaaltje en 
de activiteiten van de toenmalige stichting Jeugd-
belangen zijn ze als eerste in deze streek in 1963 
met oliebollen bakken begonnen. Omdat niemand 
last wilde hebben van de stank werd er gestart in 
het zaaltje in het oude klooster. De mannen had-
den de organisatie en de vrouwen mochten ko-
men, mét hun pannen. Vooral degenen met een 
groot gezin, die hadden namelijk ook hele grote 
pannen! Reuze gezellig volgens Piet en soms net 
een kippenhok.
Het deeg moest met de hand gekneed worden en 
dat was veel werk. Zo kwam er al gauw een meng-
machine. Deze wordt nu nog steeds gebruikt, al-
hoewel men er nu ook nog een als reserve heeft. 
Piet herinnert zich nog goed hoe de machine op-
gehaald moest worden in Lent en hoe de aanhan-
ger met de loodzware machine erop vast kwam 
te zitten in de modder. Met de hulp van de opge-
trommelde buurtbewoners hebben ze hem toen 
weer vrij gekregen. Na het zaaltje mochten ze on-
der iets betere omstandigheden bakken bij de 
huishoudschool, nu het “Joffershof”. Alles werd al-
tijd goed voorbereid, de avond van te voren of ’s 
morgens voor het melken. Soms was ’s morgens 
het gas bevroren en op een keer waren de pan-
nen alvast ’s avonds aangezet. Piet kon er niet 
van slapen en jawel, ’s morgens vroeg stond alles 
in dikke dampen . Na de huishoudschool volgde 
de loods bij Sjaak Evers en nog later de gemeen-
teloods. Nu bakken ze bij Johan van de Boog-
aard wat een hele vooruitgang is. Ruimte genoeg 

Om kwart over negen waren we klaar.
Toen Jan van den Hoogen en ik een kwartiertje la-
ter ons proletarisch vervoermiddel uit een onver-
licht fietsenhok trokken, namen we nog even kort 
de afgelopen avond door.
We besloten ook de pauzes te declareren, alsmede 
de tijd die we nodig hadden om thuis te komen. “Ik 
zal ze krijgen met hun dure voer!”, haalde Jan van 
den Hoogen zijn gram. “Ik fiets over 
Oeffelt naar huis!”
Ook de politieke analyse van mevrouw Roemer 
kwam nog even ter sprake.  
Over één ding waren we het eens. Op de CPN van 
Paul de Groot zouden wij niet stemmen.

Wordt vervolgd.
Nelson.
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en ook verwarming, dat scheelt een hoop opont-
houd. Het gas bevriest niet meer zo snel en het vet 
koelt dus niet telkens af. Door deze élend waren 
ze soms pas om 7 uur ’s avonds klaar.

Jan van den Bergh was de man van de kwaliteits-
controle. Als er een bol niet goed van maat was 
greep hij zo met z’n handen in het vet om hem er-
uit te halen. Dat deed de rest hem niet na! Het re-
cept is door de jaren heen hetzelfde gebleven en 
is natuurlijk geheim! Felix Wijnen heeft het ooit van 
een vertegenwoordiger van de meelfabriek gekre-
gen.

Ze zijn begonnen met 1500 tot 2000 oliebollen. 
Nu zijn dit er zo’n 10.000, de piek heeft gelegen 
bij 17.000 tot 18.000 oliebollen! Toen werd er ook 
voor Wanroij en voor Madeleine gebakken. Dit 
laatste mag niet meer vanwege de eisen die men 
tegenwoordig stelt. Meestal zijn er rond de 8000 
bollen vooruit besteld. De rest gaat via verkoop bij 
de Plus markt en in de loods bij Johan!
De organisatoren van toen hadden nooit verwacht 
dat het zover zou komen met de oliebollen. Piet 
Evers en Jan van den Bergh zijn in 1988 dan ook 
gehuldigd met de “gouden oliebol” voor hun jaren-
lange inzet. Helaas zijn al veel van de starters van 
toen overleden.

Het is nog steeds een hele organisatie. De dag be-
gint om half 6 met het klaarmaken van het eerste 
deeg, goed voor 1100 bollen. Om 7 uur kunnen 
de eerste bollen de bak in en om 8.00 uur worden 
de eerste  zakken bezorgd. En om 8.30 uur begint 
dan de verkoop bij de Plus Markt. 
Sinds 2000 hebben ze een bakstraat (de oude 
bakken zijn geschonken aan Overloon). De nieuwe 
bak is 7 meter lang. Het deeg gaat er aan de ene 
kant in en wordt vooruit geduwd. Aan het einde 
is de bol dan precies klaar. De bakploeg bestaat 
uit 30 personen, de inpakploeg uit 4 personen en 
dan zijn er ook nog 8 personen bezig om de be-
stelde bollen te bezorgen. Met 4 wagens wordt er 
rond gereden. Als het allemaal meezit is het bak-
ken rond 12.00 uur ’s middags klaar en kunnen ze 
rond 14.00 uur naar Gryphus voor de nabeschou-
wing (met een pilsje). Sinds vorig jaar worden de 
overgebleven oliebollen aan de voedselbank ge-
schonken.
Om aan de wens van een aantal mensen tegemoet 
te komen worden er sinds vorig jaar ook oliebollen 
zonder rozijnen gebakken. 
Er is veel waardering voor de grote pan soep ge-
durende de ochtend en al met al vinden de vrij-
willigers van het JOC het een reuze gezellige dag. 
Mochten er mensen zijn die zin hebben om te hel-
pen, dan zijn ze van harte welkom om op oude-
jaarsdag een kijkje te komen nemen. Niet te verge-
ten, de opbrengst wordt gebruikt voor het gebouw 
en de activiteiten van het JOC voor de jeugd van 
Vierlingsbeek en Groeningen.
Vanwege dit jubileum wordt er een prijsvraag ge-

Oliebollenactie J.O.C.

Traditiegetrouw zullen de vrijwilligers van het JOC 
ook dit jaar weer op oudejaarsdag
oliebollen bakken voor de gemeenschap van Vier-
lingsbeek en Groeningen. Dit jaar vindt deze actie 
voor de 50e keer plaats. Evenals vorig jaar zullen er 
ook oliebollen zonder rozijnen worden gebakken.
Ook dit jaar worden de oliebollen – met of zonder 
rozijnen - weer gebakken op 31 december en ver-
volgens thuisbezorgd.
Om de oliebollen in huis te halen hoeft u het huis 
niet uit. Ze worden u thuisbezorgd door de vrijwil-
ligers van het JOC, als u een bestelling heeft ge-
plaatst bij een van onze vrijwilligers die bij u aan de 
deur zal komen of inmiddels is geweest tussen 9 en 
21 december.
Hebt u deze vrijwilliger gemist, geen paniek. U kunt 
de oliebollen ook telefonisch bestellen, en wel bij de 
volgende persoon: Hans Hendriks (tel. 631802).

organiseerd waarmee mooie prijzen zijn te winnen 
(zie elders in deze Globaal).
We wensen de JOC-oliebollenbakkers een goed 
bakjaar en nog héél veel oliebollen toe want deze 
oliebollen zijn inmiddels onmisbaar geworden tij-
dens de jaarwisseling in Vierlingsbeek!

 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 
kinderen. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                                                                                 
info@bibliobeek.nl
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Evenals vorig jaar kunt u ook per e-mail oliebollen 
bestellen op het e-mailadres: 
oliebollenlijn@joc-vierlingsbeek.nl. 
Als u het aantal zakken, uw voorkeur (met of zon-
der rozijnen) en de naam en adres opgeeft, worden 
de oliebollen op oudejaarsdag afgeleverd en verre-
kend.
Tevens zijn er op 31 december van 8.00 uur tot 
15.00 uur bij de Plus supermarkt oliebollen te koop 
en in de loods van Johan van de Bogaard bij het 
veerpont (tot 12.00 uur).
De prijs dit jaar bedraagt weer € 5,-- per zak met 
8 oliebollen. Voor deze prijs hoeft U het traditionele 
eten van oliebollen met de jaarwisseling niet over te 
slaan, mede gelet op de al jaren voortreffelijke kwa-
liteit van onze oliebollen!

Vanwege het 50-jarige jubileum wordt er een prijs-
vraag georganiseerd voor volwassenen, terwijl er 
voor de basisschoolkinderen een kleurwedstrijd 
wordt georganiseerd. De kleurplaten hiervoor wor-
den uitgereikt op de basisschool of zijn te down-
loaden vanaf de website van het JOC 
(www.joc-vierlingsbeek.nl). Bij het verkooppunt in 
de PLUS supermarkt zal er een pot met rozijnen 
komen te staan waarvan men het aantal rozijnen 
mag gaan raden. Deelname hieraan mag maar 
1 maal per persoon plaatsvinden. De te winnen 
prijzen zijn VVV-cadeaubonnen ter waarde van 
€ 10,-- , € 25,-- en € 50,-- . Voor de kleurwedstrijd 
zijn er cadeaubonnen (voor het Zwaantje en Inter-
toys) te winnen ter waarde van € 5,-- , € 10,-- en 
€ 15,-- .
 
De opbrengst van de oliebollenactie komt geheel
ten goede aan de verschillende clubs van het 
JOC.

Het bestuur van het JOC 
wenst u smakelijk eten, 
een prettige jaarwisseling en 
een voorspoedig 2014.

 

Indien u de oliebollen 1 minuut bij een     
vermogen van 600 Watt in de 
magnetron legt, worden deze weer     
heerlijk warm en vers!!!
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SPROOKJES?? NAHAA!!

Tja, sprookjes, wie kent ze niet. Vroeger vertolkt door 
Hans Christian Andersen, de gebroeders Grimm, 
good old Wilhelm Hauff en niet te vergeten Charles 
Perrault. Heden ten dage wordt de vertellersrol 
met verve vertolkt door de op het Binnenhof heer-
sende elite. Als ware herauten strooien ze hun fa-
bels uit over het gewillig luisterend gepeupel, onder-
wijl als ongeëvenaarde magiërs de PowNed-micro 
ontvluchtend alsof het Belle’s Beest betreft. Maar 
daar waar enig weldenkend mensch bij de heden 
ten daagse doorzichtige sprookjes snel volledig af-
haakt, blijven de oude traditionele versies boeien. En 
toch…. een kritisch oog legt ook hier wel het een en 
ander pijnlijk bloot. Zo hebben we de alom bekende 
prins op het witte paard. Persoonlijk geloof ik, anno 
2013, echt niet dat genoemde prins het gaat red-
den. Als, met de nadruk op als, de sukkel de reis wil 
gaan ondernemen per wit paard, zal hij er niet zon-
der kleerscheuren vanaf komen in onze wezenlo-
ze drukke verkeerschaos. En wat nou als hij het toch 
gaat redden om voor de deur van een prinses uit te 
komen. Dan zou ik hem daar lekker laten staan en 
het stukje kwaliteitseiken, al dan niet voorzien van 
glas-in-lood, gebrandschilderd of ordinair draadglas, 
na openen meteen weer terug in het deurgat smijten 
(al dan niet vergezeld van de inmiddels gevleugelde 
kreet “hatseflats”). Immers, de stallingskosten van 
zo’n dier zijn absurd hoog. Nog maar te zwijgen over 
de troep die je van die knol krijgt! Of dan zo’n praten-
de kikker, die net zolang ouwehoert totdat de maagd 
in kwestie alle gêne overboord gooit en het beest 
een kus op zijn tot ballon opgezwollen wang geeft. 
Dit alles omdat het kleine groene gedrocht haar heeft 
wijsgemaakt dat ’ie dan in een adonis look-a-like 
zal veranderen.  Dat het meisje toch enigszins we-
reldvreemd is lijkt mij overduidelijk. Met een donker-
bruin tot aan het zwart neigende vermoeden is de 
kans dat de deerne aan een dergelijke kus een wél 
niet te versmaden versie van W.A. Van Buuren over-

 

 

Er was eens…….. 
 

Is zij een heks? Is hij het beest? 
Is zij de schone slaapster? 

Is hij de prins op het witte paard? 
 

Wordt er ten onder gegaan in gevechten met draken  
of foute beten in gammele appels? 

 

Kortom: 

wie leven er nog lang en gelukkig en worden 
Boerenbruidspaar 2014 

 

Kom naar de ontknoping van dit sprookje en overtuig jezelf! 
 

Zaterdag 4 januari 2014 
Zaal De Zandpoort 

 

Kerst & Co

Op zondag 15 december brengt 
“&Co” een kerstconcert ten 
gehore

in het Koningskerkje te Vierlingsbeek.

Het is al weer bijna Kerstmis. Zoals we vaak zeg-
gen: “wat vliegt de tijd” en “zo’n jaar is weer omge-
vlogen”.  Om weer in de sfeer te komen kan men 
op zondag 15 december 2013 een concert bijwo-
nen van volkse liedjes van Kerst en Oud op Nieuw, 
gebracht door & Co. Met een diversiteit aan instru-
menten, van doedelzak tot fluit, van accordeon tot 
gitaar, brengt & Co driestemmig bekende en verge-
ten Nederlandse, Vlaamse en Engelse liedjes. De-
voot, ingetogen en dan weer met een kwinkslag. 

houdt is nagenoeg nihil. Daarentegen is de kans vele 
male groter dat ze een veel onplezieriger kleinood 
aan de pakkerd gaat overhouden; een salmonella-in-
fectie. Dus niks prins, kasteel, hofhouding en einde-
loze vrije tijd, maar blijvende buikkrampen, diarree en 
gewrichtspijnen. Kortom, Sprookjes? Ik heb er hele-
maal niks mee, ik gelooft er simpelweg niet in. Ten-
minste, tot voor kort! Op 4 januari schijnt in café De 
Zandpoort een poging te worden ondernomen 1001 
nacht in één avond te krijgen. Geen idee hoe ze dat 
willen flikken. Ik denk dat ik toch maar eens ga kijken 
of ik het al die tijd mis heb gehad. Maar eerst nog 
even naar de Wegisweg, kijken of ik nog een tover-
staf met uil kan scoren…..

Luisterliedjes en versjes om mee te zingen. Kortom 
een voorstelling om van te genieten. 

De uit Noord-Limburg afkomstige groep “& Co” (in 
de voetsporen van Mallemoer) bestaat uit Charles 
van Dommelen (voorheen Mallemoer), Jef Hendriks 
(troubadour) en Pieter Simons (tevens lid van Parel-
moer). Door het jaar heen spelen zij een programma 
van leedjes en liedjes van leven en liefde, voorname-
lijk van eigen hand. 

Zondag 15 december 2013 in het Koningskerkje  
Spoorstraat 17 
Vierlingsbeek
Aanvang 15.00 uur
Entree €5,-
Reserveren: info@koningskerkje.nl
Info 0478-630380
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Zondag 15 december 2013 
Aanvang 15.00u  
ENTREE:  € 5 
RESERVEREN info@koningskerkje.nl 
Info 0478 630380    
   
KONINGSKERKJE SPOORSTRAAT 7      
VIERLINGSBEEK 

jef  hendriks 
pieter simons 

charles van dommelen 



10

Nieuwsbrief

 

Herfstbeeld

Snoeien tijdens de winterbeurt

Fleurige winterbloeiers 

Het is weer zover, de herfst is al duidelijk aanwezig, de winter in aantocht.
De bomen en heesters laten hun bladeren vallen.
Vormen worden weer duidelijk zichtbaar, het is nu tijd om met een kritische blik
 de tuin te bezien.
De winter is een goed seizoen voor snoeiwerk, bladruimen, spitten en bemesten
 van uw tuin.

Waarom snoeien?
Snoeien heeft als doel:
*Het verkleinen van de afmetingen zonder de
  natuurlijke vorm aan te tasten.
*Het verbeteren van de lichtinval om een gezonde       
  blad-, bloem en vruchtontwikkeling te bevorderen.
*Het verwijderen van oud hout, bron van infecties en  
  schimmels.
*Het optimaliseren van de natuurlijke groeiwijze.
*Het verkrijgen van b.v. een haag-, lei of bolvorm.

Snoeiwerk is vakwerk.
Kennis van de groeiwijze van de bomen en struiken
is hiervoor van essentieel belang.
Deze kennis hebben wij in huis.
Wij als vakmensen geven uw tuin de zorg die hij nodig heeft en u kunt optimaal blijven 
genieten van de plek waar je altijd tot jezelf kunt komen.

Wilt u een afspraak maken voor een winterbeurt voor uw tuin en 
profiteren van onze wintermaanden actie (Dec -Jan.-Febr.): 

Gratis winterbloeiers op uw terras !!!!!!!!!!!

Laat het ons weten via e-mail info@blommesteintuin.nl

Of per telefoon 06-21574452

Kijk ook eens op onze website www.blommesteintuin.nl

Kijk voor andere werkzaamheden op onze website !

Geef u nu op voor de winterbeurt !!!
Laat uw tuin ook in de winter stralen.

Blommestein Hoveniers
Dè partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van uw tuin.
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DAMESGYMCLUB 
VIERLINGSBEEK  E.O

Goed voornemen voor 2014 !!!                
SPORTEN !!!  

Gymmen, het klinkt oubollig, maar dat is het 
nu juist niet.

Iedere maandagavond wordt er door een aan-
tal dames uit Vierlingsbeek en omgeving spor-
tief gegymd. Locatie is de sportzaal van Basis-
school Laurentiushof.

Onze club telt op dit moment 19 leden, uiter-
aard allemaal van het vrouwelijke geslacht. 
De leeftijd van de dames varieert tussen de 45 
en 65 jaar. Het doel is ons sportief in te span-
nen om hiermee vooral fit en beweeglijk te blij-
ven. Hierin worden we begeleid door 2 leid-
sters; Nelly Bloemberg en Marieke Janssen 
die ons hierin maandelijks om beurten voor-
gaan. De lessen zijn zeer afwisselend en be-
slist niet eentonig. 

We hebben op dit moment nog enkele plaat-
sen vrij. Dus …. ben je al langer op zoek naar 
sportief bewegen, meld je aan en sport vrijblij-
vend een uurtje mee.
Kennismaking les is uiteraard gratis. 
We beginnen om 19.00 uur.

De contributie bedraagt  € 40,00 per jaar.

Aanmelden kan bij Nelly Adam telefonisch 
636221, of via nellyadam@online.nl

Eten voor de straatkinderen

Het Zuid -Amerikaanse  Chili ligt ingeklemd tussen 
de Grote Oceaan en het enorme Andesgebergte 
.Veel Chilenen voelen zich dan ook enigszins "ei-
landbewoners" door deze geografische barrières. 
Dat eilandgevoel belemmert de handelsgeest van 
het land echter niet :Chili exporteert o.a. koper, zil-
ver en goud, maar ook groente en fruit.
Helaas profiteren niet alle inwoners van de gestage
economische groei verteld Mevrouw Catharina 
Stolkwijk van Stichting Kinderdorpen Chili: "nog 
altijd trekken veel Chilenen naar de grote steden,
in de hoop daar een beter bestaan te kunnen op-
bouwen. Ze belanden er echter meestal in de 
sloppenwijken, waar werkeloosheid, alcohol, 
drugs en geweld de overhand 
hebben. Juist deze groep proberen wij via onze 
stichting te ondersteunen." 

Onder de bewoners van de troosteloze sloppen-
wijken zijn veel kinderen. 
Deze kinderen leven op straat. Ze zijn vaak afkom-

stig uit gebroken gezinnen of hun ouders kampen 
met een alcohol of drugsverslaving. 
De nodige kinderen zijn zwaar getraumatiseerd 
door fysieke en geestelijke mishandeling en ver-
waarlozing .
Catharina Stolkwijk maakte via de stichting kennis 
met de Blauwe Zusters . 
Daar hoorde ze over een van de projecten in Chili, 
in de sloppenwijk San Bernardo bij de Chileense 
hoofdstad Santiago . 
De Paters van de congregatie zijn daar een gaar-
keuken begonnen in een oude loods . 
De straatkinderen krijgen in de gaarkeuken een 
warme maaltijd en als ze dat willen een bemoedi-
gend woord of een helpende hand. 

Ook andere groepen maken graag gebruik van de 
voorziening: er zijn bijvoorbeeld veel dakloze zwer-
vers en ook zij krijgen een warme maaltijd als ze 
dat willen. 
De Paters begeleiden het project. Vrijwilligers hel-
pen met het bereiden en uitdelen van de maaltij-
den. 
Goede voeding is belangrijk, dan gaan de mensen 
zich al beter voelen. 
En er speelt nog iets anders mee: het feit dat je 
zomaar waardering krijgt van vreemde mensen, 
dat je gezien wordt, dat is ook heel belangrijk.
Het voedselproject is een eerste stap om straat-
kinderen te leren kennen en hen een helpende 
hand te reiken, want onze stichting zorgt bijvoor-
beeld ook voor studiebeurzen. 
Daarmee kunnen de kinderen studeren en werken 
aan een betere toekomst.

Wij als M.O.V. en Vormelingen van onze Deelparo-
chie willen ook graag een 
steentje bijdragen en gaan op zondag 15 decem-
ber tijdens de Kerstmarkt goederen die geschon-
ken zijn door milde gevers verkopen. 
De kinderen die gevormd worden hebben onder 
deskundige leiding prachtige stukken gemaakt die 
ze te koop aanbieden voor deze arme kinderen.
Zijn er nog mensen die voor dit goede doel iets 
overhebben, bijv. zelf gemaakte jam, iets bakken, 
zelf gemaakte kaarten, handwerkjes,  bloemstuk-
jes of andere kunstwerken, zijn welkom.

Deze gave graag voor 14 december bezorgen bij.
M. Hubers Versleijen     
Kreupelstraat 9    
Tel   631222
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Jeugdcarnaval 

Het carnavalsseizoen voor de jeugdige Keieschie-
ters, werd vrijdag 22 november geopend met het 
jeugdprinsenbal.
Eerst namen we afscheid van Prins Bas en adju-
dant Brent. Prins Bas bedankte in zijn afscheids-
woord iedereen die er toe had bijgedragen om 
Carnaval 2013, tot een grandioos feest temaken.
Ook Prins Ron bedankte Prins Bas en adjudant 
Brent voor hun bijdrage hierin. Want zonder Prins 
en adjudant is het natuurlijk geen carnaval.
In de tussen liggende tijd werd de jeugd bezig ge-
houden, door de leiding van het JOC, met een 

Harmonie
de 
Herleving

Uniek concert op 
zondag 29 december

Op zondag 29 december 2013 staat er iets bijzon-
ders te gebeuren. Voor het eerst in de geschiede-
nis van Vierlingsbeek gaan een harmonie-orkest 
en een
smartlappenkoor samen een concert geven! Har-
monie "De Herleving" en Smartlappenkoor "Van 
Heure Zinge" hebben namelijk de handen ineen 
geslagen om u als publiek te verwennen met een 
prachtig programma.
Onder het genot van een kopje koffie of een vroe-
ge borrel zult u gaan genieten van een paar won-
derschone harmoniewerken, afgewisseld met een 
aantal lekkere meezingers en luisterliedjes van het 
koor. En daarnaast zullen koor en orkest natuurlijk 
samen een aantal klassiekers uit de Nederlands-
talige popgeschiedenis doen! Wat dacht u bijvoor-
beeld van Het Dorp (Wim Sonneveld) of Het Kleine
Café Aan De Haven (Vader Abraham)? Welke klas-
siekers u verder nog gaat horen, dat is nog even 
een verrassing...! En misschien komt er ook nog 
wel een andersoortige verrassing voorbij..! Dus 
hou zondag 29 december vrij voor dit heerlijke 
koffieconcert!
Wat: Koffieconcert
Wie: Harmonie De Herleving en Smartlappenkoor 
Van Heure Zinge
Wanneer: 29 december om 11.00 uur
Waar: Concordia, Vierlingsbeek
WWW: www.herleving.nl en 
www.vanheurezinge.nl

krantenspel.
Naarmate de tijd verstreek, werd de spanning in 
de zaal voelbaar.
Toen dan eindelijk zo rond 20.45 de gordijnen 
werden geopend, zaten er 5 Mexicanen met een 
grote hoed op het podium. Aan  de hand van vra-
gen zou hier de prins(es) dan uit moeten komen. 
Na de eerste vragenronde, was het nog onduide-
lijk wie de  nieuwe prins(es) zou zijn. De 2e ronde 
bracht meer duidelijkheid. Want er viel steeds een 
kandidaat af. Uiteindelijk kwam onder de laatste 2 
hoeden de nieuwe prins tevoorschijn en wel Prins 
Hank 1ste (v. Daal)
Onder de laatst overgebleven Mexicaan, zat 
tenslotte de adjudant van de Prins en wel Loek 
(Joosten). Wat blijkt nu Prins Hank is de zoon van 
Prins Ron. Dit is wel een unicum. Nadat Prins 
Hank zijn proclamatie had voorgelezen, werd 
er eerst een polonaise  ingezet. Daarna was het 
Woord aan Prins Ron. Hij vond geweldig dat ze 
samen prins geworden waren van de Keieschie-
ters. Samen zullen zij zich inzetten om er een ge-
weldige carnaval van te maken.
Ook de Padden uit Wanroy waren met een grote 
jeugddelegatie aanwezig. Zij vermaken zich altijd 
opperbest.
Ook bedanken we het JOC, dat bereid was om de 
clubavond, plaats te laten vinden op het Prinsen-
bal. Hierdoor waren er meerdere kinderen aanwe-
zig.
Mede door discjockey Mark was het nog lang 
gezellig in de Wildeman.      

Op 24 november jl. traden wij op in Arnhem bij het 
koor Xing. Jammer dat u er niet bij was. Het was 
een schitterend concert. Onze eigen mening: een 
van de betere concerten van de afgelopen jaren. 
Zoals bij bijna ieder koor het geval is, is de de-
cembermaand een drukke maand voor ons. Het 
volgende staat bij ons in de agenda voor deze 
maand:
16 december treden wij samen met Stadskoor 
Grave op in verzorgingstehuis Catharinahof te 
Grave. Dit is de voorbereiding op het kerstconcert 
in de St. Elisabethkerk aldaar op zondagavond 
22 december. Beide koren zingen bij deze gele-
genheid een aantal “eigen kerstnummers”, ge-
volgd door een optreden van de 2 koren samen. 
Dit belooft een bijzonder en sfeervol concert te 
worden. Het concert begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom in Grave.
Lange tijd was het nog onzeker, maar de 
24e december is er ’s avonds om 21:30 uur een 
mis in de kapel in Groeningen. Zoals u gewend 
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bent en volgens traditie, zingt dan het Groenings 
Koor.  We rekenen op een volle kapel.
Met deze mis sluiten we als koor 2013 af. 
De repetities beginnen weer op maandag 
6 januari. 

Het Groenings Koor wenst u mooie feestdagen en 
een gezond, gelukkig en muzikaal 2014.

Filmmiddag J.O.C.
Zaterdag 28 December 2013

In de kerstvakantie op zaterdag 28 december or-
ganiseert het JOC de jaarlijkse filmmiddag. Om 
13.00u zullen er twee films draaien en om 15.00u 
nog een keer twee films. Er zijn al twee films be-
kend, Monsters University en Verschrikkelijke Ikke 
2. De andere twee films zullen we binnenkort be-
kendmaken op posters en flyers. 
De filmmiddag zal afgelopen zijn rond 16.45u. Je 
kunt kiezen of je 1 of 2 films komt kijken. De en-
tree is € 1,50 per film, voor leden van het JOC is 
het gratis. We verkopen ook chips en drinken, dus 

Bestuur en vrijwilligers
van Gemeenschapshuis 

"Joffershof”
wenst iedereen een 

gezond 
en goed 2014!

is het handig als jullie een klein beetje geld mee-
nemen.
Hopelijk zien we jullie allemaal bij de filmmiddag!

Leiding Wammes Waggel,  Toffe Totems en Ca-
tootjes

Vrede op aarde

Ik zou zo graag
ééns  kerstfeest  vieren

zonder hulst, dennengroen
en zo meer,

zonder een boom met sterrenlichtjes
maar gewoon

in een alledaagse sfeer.

Ik zou zo graag
ééns kerstfeest vieren

zonder kerststal, gezangen
en zo meer

zonder een diner met vlammende kaarsen
maar gewoon

in een alledaagse sfeer.

Ik zou zo graag
ééns kerstfeest vieren
zonder geweld, oorlog

en zo meer
dan pas,

zou er vrede zijn op aarde
gewoon

in een alledaagse sfeer.

J. Schelbergen-Peeters
Uit de bundel:  licht en schaduw

Ook dit was Vierlingsbeek.

In 1886 kwamen er 6 zusters naar Vierlingsbeek
om “ onderricht te geven aan de vrouwelijke 
jeugd”, zo omschreef pastoor Antoon van Welie 
hun opdracht en in 1904 werd er een naaischool 
aan toegevoegd.
De beide scholen stonden bij het klooster onge-
veer op de plaats waar nu de Laurentiusschool 
staat.
Het onderwijs was toen nog niet verplicht, in veel 
dorpen waren er geen scholen voor meisjes.
Vele meisjes uit Groeningen, Maashees,  Overloon 
en Holthees kwamen daarom naar Vierlingsbeek.
Dit had tot gevolg dat de school in 1920 reeds uit 
6 klassen bestond.
Het school gebouw werd zwaar beschadigd, tij-
dens de bevrijding in 1944/1945. 
Alleen de bewaarschool was nog bruikbaar. 
De jongens en de meisjes gingen toen tijdelijk naar 
dezelfde school, de Laurentiusschool aan de 
Grotestraat.
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Lestijden:
Vierlingsbeek:  maandag 20.45-21.45 uur in de                        
 Joffershof
Holthees:    woensdag 8.45-9.45 uur in de  
                      gymzaal van basisschool st Jozef.
Altijd twee gratis proeflessen.

Info en aanmelden: Monique Hoogstraten
 niamonique@hotmail.com
 06-10235305
 www.movewise.nl

Maar wel steeds geschei-
den, de ene week had-
den de meisjes les van 
8.00 uur tot 13.00 uur en 
de jongens van 13.00 uur 
tot 17.00 uur en de ande-
re week was het omge-
keerd.
Er zijn toen noodloka-
len gebouwd, de zoge-
naamde Zweedse barak-
ken, ze zijn gemaakt van 
zeer dun hout zodat ze 
ook wel  kartonnenschool 
werden genoemd.
Het dak en de zijwanden 
waren met bitumen wa-
terdicht gemaakt.  Maar 
bij warm weer drupte het 
bitumen van het dak en de zijwanden, zodat er nog weleens lekkages ontstonden.
Deze Zweedse barak stond op dezelfde plaats waar eens de oorspronkelijke meisjesschool was gebouwd.
Wie kan hier meer over kan vertellen, wij zien u graag op Vrijdagmiddag op de Bieb tussen 14.00 uur en 
17.00 uur.  Jan Hendriks, namens `De Oude Schoenendoos`. 

Zin in iets nieuws?
Zin in een verrassend plezierige 

conditietraining?

Vanaf 6 januari starten in 
Vierlingsbeek en Holthees 
wekelijkse NIA lessen.

Nia is een fitness dans programma waarin plezier 
in bewegen voorop staat!!  Het geeft energie en 
brengt rust. Het haalt je uit je hoofd in je lichaam, 
verbetert je conditie, je coördinatie en evenwicht.
Iedereen die van dansen houdt kan meedoen, erva-
ring is niet nodig, leeftijd is niet belangrijk. Je doet 
mee op je eigen niveau en op je eigen manier.
Nia verenigt swingend de expressie van dans (oa 
jazz dans), de explosiviteit van vechtsport (oa 
taekwondo) en de levenskracht van helende bewe-
gingsvormen (oa yoga).

Kom erbij!
Koersbal is een leuke sport en niet te ingewikkeld 
om te leren, dus de spelregels krijgt u zeker onder 
de knie. Het lijkt een beetje op jeu de boules maar 
het koersbal wordt niet buiten maar altijd binnen 
gespeeld. Als u regelmatig aan het koersballen 
meedoet, merkt u dat het een verrassend en span-
nend spel is en dat het zeker ook de nodige ge-
zelligheid met zich meebrengt. Als balspel vraagt 
het niet veel kracht. Ongeacht uw fysieke conditie 
kunt u meedoen. Sterker nog, u bent in beweging 
en de fysieke conditie zal er alleen maar op vooruit 
gaan. In de verschillende kernen in de gemeente 
Boxmeer zijn koersbalgroepen actief en nieuwe le-
den zijn altijd van harte welkom. Meer weten over 
tijden, kosten enz. neem dan contact op via e-mail 
swogb@radius-lvc.nl  of bel naar het secretariaat 
tel. 0485-574440.  

RADIUS
      organisatie voor welzijn Land van Cuijk
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UW ZORGVERZEKERING 2014
MET EEN GOEDE AANVULLENDE 
VERZEKERING KOST FYSIOTHE-
RAPIE U NIETS!

Sinds een aantal jaren wordt fysiotherapie nauwe-
lijks nog vergoed vanuit de hoofdverzekering maar 
vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgpolis.
Als u geen aanvullende verzekering hebt afgesloten
of in de aanvullende verzekering niet goed verze-
kerd bent voor fysiotherapie kunt u voor onverwach-
te kosten  komen te staan. U moet de fysiotherapie-
behandelingen dan zelf (gedeeltelijk) betalen. Ook 
kan het zo zijn dat u daarom extra lang wacht met 
een bezoek aan de fysiotherapeut, waardoor u het 
risico loopt uiteindelijk een medisch specialist te 
moeten raadplegen wat weer ten koste gaat van uw 
eigen risico van 360 euro.
Fysiotherapie vergoed vanuit een aanvullende 
verzekering gaat niet ten koste van het eigen 
risico van 360 euro. 
Kortom, met een goede aanvullende verzekering 
voor fysiotherapie worden uw behandelingen zonder 
eigen risico vergoed. Daarmee bespaart u niet alleen 
op uw gezondheid maar ook op uw portemonnee.
Om u te helpen bij het maken van een goede keuze
kunt u de website www.zekervanfysio.nl raadplegen
waarop alle polissen met een prima dekking voor 
fysiotherapie vermeld worden. Op deze website 
wordt ook gesproken over de Fysio Optimaal Ver-
zekerd polis welke speciale collectieve polis door 
Fys’Optima, een landelijk kwaliteitsnetwerk van 250 
fysiotherapiepraktijken waarbij ook onze praktijk is 
aangesloten,  in samenwerking met VGZ  is samen-
gesteld. Zie hiervoor ook www.fysioverzekerd.nl 
Controleer dus of er in uw verzekeringspolis een rui-
me vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen. U 
kunt uw huidige polis tot uiterlijk 31 december op-
zeggen waarna u tot 1 februari de mogelijkheid heeft 
naar een andere zorgverzekeraar over te stappen.
Bij onduidelijkheden of vragen kunt u woensdag-
avond 18 december tussen 19.00 en 21.00 uur naar 
een inloopinformatiebijeenkomst in de praktijk fysio-
therapie komen of onze praktijk telefonisch of per 
mail benaderen.

Met vriendelijke groet,
Fysiotherapie van Dongen
Jan en Wouter van Dongen
Merletgaarde 32 C, 5821 BW Vierlingsbeek
Tel.: 0478-631830
Website: www.vandongenvierlingsbeek.nl 
Email: fysio.dongen@planet.nl 

VONDELNIEUWS

KERSTCONCERT KONINGSKERKJE
Zaterdag 21 december 20.00 uur.

Net als de voorgaande jaren zal voor het Kerst-
concert van het Vondelkoor, ook dit jaar het 
knusse Koningskerkje weer de perfecte ambi-
ance gaan vormen.
Gaan begrippen als Kerstconcert en traditio-
neel doorgaans hand in hand, dan verwacht het 
Vondelkoor daar dit jaar een element aan toe te  
voegen dat zich het beste laat omschrijven als, 
verrassend.
Onder de vernieuwende en bezielende leiding 
van de Vondeldirigent Alexej Romanov, werden 
verscheidene nieuwe, door hem bewerkte of 
gearrangeerde stukken ingestudeerd, die op de 
koorrepetities steeds met groot enthousiasme 
worden gezongen.
Verder staat het bij voorbaat al vast dat de so-
liste Chris Hilkens, (sopraan) die u wellicht eer-
der al op televisie zag schitteren, tijdens een 
viertal optredens evenmin uw muzikale hart on-
beroerd zal laten.
Net als Alexej Romanov trouwens, die in zijn  rol 
als pianosolist vaker tijdens de repetities van 
het Vondelkoor, nu ook uw oren zal verrukken.
En vanzelfsprekend mogen ook dit jaar de in-
strumentale kerstklanken van een ensemble van 
Harmonie de Herleving,  niet voor u ontbreken.

Zonder over de inhoud  van het concert-pro-
gramma hier uit te weiden, verrassingen be-
staan immers vooral bij de gratie van het feit dat 
onbekend is uit welk (kerst)deeg ze worden ge-
bakken, belooft Vondel  u een fris, afwisselend 
en inspirerend Vierlingsbeeks Kerstconcert.
 

Reserveren
Als u voor het concert op zaterdagavond 21 de-
cember 2013, aanvang 20.00 uur, wilt reserve-
ren, dan kan dat via vondel.secretariaat@home.
nl  of telefonisch bij Anny Fransen, op  0478-
634227.
De toegangsprijs is € 7,50.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Voor het geval we u op ons Kerstconcert niet 
persoonlijk ontmoeten, bedanken wij u bij deze 
voor uw steun en betrokkenheid met Vondel  
het afgelopen jaar en wensen u bijzonder fijne 
feestdagen toe.

De voorzitter,
Martin van Rijswijck.

� � �   ��
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Kerst/ Hobby Markt

De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek en 
Groeningen houdt op zondag 15 december weer 
haar jaarlijkse Kerst / Hobby Markt in Zalencen-
trum Concordia in Vierlingsbeek. 
De markt begint om 11.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. 
Gratis entree!

Op de markt worden mensen die een hobby uit-
oefenen in de gelegenheid gesteld om hun hobby 
te laten zien en hun zelf gemaakte spullen te ver-
kopen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld ook enkele 
goede doelen vertegenwoordigd zijn. 
De kinderen kunnen gratis geschminkt worden.

Dit jaar is er voor de kinderen van groep 1 t/m 6 
een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat 
is te vinden in deze Globaal. Ook op de markt zelf 
kunnen de kinderen de kleurplaat inkleuren. Wij 
willen jullie vragen om de kleurplaat op zondag 
15 december vóór 14.30 uur bij de stand van de 
Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek en Groeningen 
in te leveren. De prijsuitreiking zal dan vervolgens 
rond 15.00 uur plaatsvinden. Het is de bedoeling 
dat de winnaars de prijs zelf in ontvangst nemen. 
Zorg dus dat je om 15.00 uur aanwezig bent.

De optredens worden verzorgd door zanggroep 
Joyful en enkele jonge muzikanten die regelmatig 
voor u zullen spelen.

Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens 
gedacht. Er is lekkere soep, een broodje knak-
worst, zelf gebakken wafels en natuurlijk niet te 
vergeten de Glühwein.
Kortom zeker de moeite waard om onze kerst-
markt te bezoeken.

Graag tot ziens op zondag 15 december! 

Rectificatie uitslag Nationale Zon-
nebloemloterij 2013

Per abuis zijn in de vorige uitgave van 't Globaal 
de verkeerde winnende lotnummers vermeld van 
de Nationale Zonnebloemloterij. 
De juiste nummers van de winnende loten zijn: 

BHX 0020301
WWR 0020530

Op beide loten is een prijs van 15 euro gevallen. 
Een winnaar is inmiddels bij ons bekend, bent u in 
het bezit van een winnend lot stuur dit dan volle-
dig ingevuld naar: 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij 
Postbus 1279 
5004 BG Tilburg.
Het spijt ons dat de verkeerde lotnummers in 't 
Globaal zijn gepubliceerd. Wij willen de winnaars 
van harte feliciteren en iedereen die een lot heeft 
gekocht van harte bedanken en hopelijk mogen wij 
volgend jaar weer op u rekenen.

Bedankje voor de vrijwilligers van 
zon in de schoorsteen

In deze maand van feestelijke dagen 
Willen wij ook de aandacht voor een ander 

vragen
Met een ander iets delen

Het lijkt zo gewoon voor velen
Voor de ander een pakje maken

Met leuke, mooie of aparte zaken
Het is en blijft een wonder 
en voor velen zo bijzonder

dat er speciaal met deze dagen
Ook aan hen wordt gedacht

Een pakje dat door vrijwilligers wordt gebracht
Zij doen dit telkens weer met veel plezier 
En brengt bij de ander een beetje vertier

Wij willen met deze klanken
Alle vrijwilligers hiervoor bedanken

 
Tevens willen wij al onze gasten en inwoners 

van Vierlingsbeek en Groeningen 
Fijne feestdagen toewensen 

en alle goeds voor het nieuwe jaar

Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem 
afd. Vierlingsbeek/Groeningen.
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ARTES MUSICALES   
Beste mensen,

In de reeks mooie muziek organiseert Artes Musi-
cales op 15 december a.s. haar 5e concert in MFC 
Oelbroeck te Sint Anthonis. 
Op deze middag presenteert:

Angels Rule
 
u een sfeervol kerstconcert, waarbij bekende 
songs voorbij komen zoals So this is Christmas en 
Silent night. Maar er is ook ruimte voor minder be-
kende Kerstliederen en mooie luisterliedjes zoals
Run Run Rudolph en muziek uit Les Misérables.  
 
Laat u verrassen door de prachtige meerstemmige 
arrangementen, waarmee Angels Rule u geheel in 
Kerststemming zal brengen!  
 
Sinds de oprichting van de groep in april 2008 
heeft Angels Rule al vele bijzondere en succesvol-
le concerten gegeven en is daarmee al snel een 
muzikaal begrip in de regio geworden. De groep 
biedt haar publiek altijd een prachtig programma 
met zowel musical-, gospel- en popsongs. Deze 
diversiteit in stijlen en samenstellingen en de bij-
zondere combinatie van de vier stemmen zorgen 
er voor dat elk concert uniek is.
                            
Datum:  zondag 15 december 2013 
Ontvangst vanaf:  13.30 uur 
Aanvang concert:  14.30 uur (er is een kleine pauze) 
Locatie:  MFC Oelbroeck, 
 Breestraat 1d, 
 5845AX St. Anthonis 
Entree:  € 12,50 (kinderen tot 16 jaar   
 gratis) 
Consumpties:     tegen betaling 
Informatie: www.artesmusicales.nl 

KERSTCONCERT 2013 
BOXMEERS VOCAAL ENSEMBLE

Op tweede Kerstdag, woensdag 26 december, zal 
het Boxmeers Vocaal Ensemble o.l.v. Ton van de 
Weem,  zijn traditionele Kerstconcert  verzorgen 
in de Kapel van de Zusters van Julie Postel. Het is 
de 58e keer dat dit Boxmeerse mannenkoor, dat 
in 2014 zijn 60e verjaardag zal gaan vieren, met 

                   

“ Kerstpakkettenaktie”
“SNEEUWBAL”                                             

Al voor het 8e jaar gaat de vereniging “Sneeuw-
bal “zich inspannen om mensen die het niet breed 
hebben een fijne kerst te bezorgen. Vorige ja-
ren was het een succes, dus wij willen het ook dit 
jaar zo volhouden. Met zoveel positieve reacties 
en met medewerking van zoveel mensen in de ge-
meente gaan wij er weer vol tegenaan! Bedrijven 
en winkeliers in de regio hebben we natuurlijk ook 
weer gevraagd om mee te helpen. De eerste toe-
zeggingen zijn al gedaan. Maar alleen met mede-
werking van bedrijven komen we er niet. Daarom 
vragen we aan u of u ook uw steentje bij wilt dra-
gen.
Met de acties van vorige jaren hebben we gemerkt 
dat er steeds meer particulieren zijn die ons willen 
helpen.( De rollende sneeuwbal wordt almaar gro-
ter!) Wij kregen hele pakketten maar ook tassen 
met etenswaren en andere gebruiksartikelen. Gif-
ten kwamen ook binnen. Doet u dit jaar ook (weer) 
mee? Met fijne feestdagen in het vooruitzicht geeft 
het misschien een goed gevoel om het kerstpak-

Kerstmis een concert verzorgt. Naast bekende 
Kerstliederen zullen tijdens dit concert ook enkel 
nieuwe nummers “ten doop “ gehouden worden.  
Geert Verhallen uit Overloon zal het koor begelei-
den op orgel en/of piano. 
In de aanloop naar dit Kerstconcert is het koor, 
dat april volgend jaar deelneemt aan de landelijke 
finale van het Koninklijk Nederlands Zangersver-
bond, druk bezig geweest met de opnamen voor 
een nieuwe Kerst CD die in 2014 uit zal komen.

Dit kerstconcert krijgt een extra dimensie door de 
medewerking van harpiste Inge Frimout-Hei. Deze 
internationaal bekende harpiste heeft vele liede-
renrecitals gegeven waarbij zij zichzelf begeleidt 
op de harp. Onder andere haar compositie voor 
harpensemble “Blue Planet”, wordt in heel Euro-
pa, Verenigde Staten en tot in Australië  en Japan 
door harpisten gespeeld.
Regelmatig gaat zij naar muziekscholen om met 
grote groepen aan haar muziek te werken en deze 
uit te voeren.

Het concert in de Kapel van de Zusters van Julie
Postel aan de Veerstraat in Boxmeer begint om 
15.00 uur. De entree bedraagt  € 10,00 (inclusief 
een consumptie tijdens de pauze). In de voorver-
koop is deze prijs € 8,00. Kaarten voor dit concert 
zijn verkrijgbaar bij Van Dinter Media en 
VVV Boxmeer, De Aanloop in Beugen, Spar in 
Oeffelt, Attent Supermarkt in Rijkevoort en Bakke-
rij Degen in Overloon.
U kunt ook online reserveren via  
informatie@boxmeersvocaalensemble.nl
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HET KERSTPAKKET VAN 2013

vrijdag 13 december > cabaret > 
INTGENIEP > OP EEN HAAR
Cabaret… 
… over Johan wiens lottogetallen er alle zes heel 
dichtbij waren. “Hoe nipt kan het zijn?!”, riep hij te-
gen Hubert. 
… over Sofie die een naam verzon, een wieg-
je kocht, een kinderkamer schilderde en nét niet 
zwanger bleek.  
… over solliciteren en tests. Christa had nét geen 
sympathieke persoonlijkheid. 
Geen baan… maar erger: de buurvrouw wilde we-
ten waarom. 
… over kleine pech… maar ook over klein geluk. 
De gevolgen zijn groot. Over hoe het fenomeen 

ket dat u zelf krijgt voor ons doel af te staan. Als u 
liever zelf een pakket wilt samenstellen kan dat na-
tuurlijk ook. Zo’n gebaar zouden wij erg waarde-
ren. Ook een donatie is vanzelfsprekend van har-
te welkom.
(Ons banknummer is: 1402 96 034 t.n.v. Sneeuw-
bal te Boxmeer
Uw pakket/donatie kunt u dan inleveren bij “Hotel 
Restaurant De Baronie” vlakbij station Boxmeer. 
Wij zorgen er dan voor dat het pakket op discrete 
wijze op de juiste plek terechtkomt.
Als u niet in de gelegenheid bent om naar boven-
staand adres te komen, zorgen wij er voor dat uw 
pakket /donatie wordt opgehaald. U kunt hiervoor 
contact opnemen met: Adriaan van Rossen, tel.: 
0478-641655 of Hilly van Neerven, 
tel.: 0485-575807.

Bij voorbaat onze dank.

We zijn door!!!

“Symphonica in Sporto featuring Vierlingsbeek en 
Groeningen” is genomineerd als een van de negen 
finalisten van de dorpenderby van de provincie 
Brabant. We zijn hier super trots op!
Wat is ons plan:
1. Cultuur- en Sportverenigingen worden aan 
 elkaar gekoppeld en zij organiseren samen in 

Vierlingsbeek en Groeningen originele 
 activiteiten in 2014 en 2015. Doel is: 
 Samenwerken en per activiteit zoveel mogelijk 

mensen in beweging krijgen. 
2. Er wordt een grote beweegmeter in het dorp 

geplaatst waarop de score van de 
 beweegactiviteiten te zien is.
3. Op een dorpskalender worden alle activiteiten 

van Symphonica in Sporto vermeld en kunnen 
de verenigingen ook hun andere activiteiten  
plaatsen.

4. Tijdens een grande finale worden de winnaars 
bekend gemaakt

A.s. zaterdag 14 december gaan we naar de kick-

off van het project in Geertruidenberg. Per deelne-
mende vereniging zal er iemand meegaan zodat 
we ons als één geheel presenteren. 
Alle negen finalisten uit Noord Brabant ontvangen 
dan een startbedrag en worden gekoppeld aan 
een bekende Brabantse sporter die het project 
gaat coachen. 
De batlle gaat beginnen!!!  We houden u op de 
hoogte. 
 
Rik Geurts en Niek Aarts 
Dorpsraad Vierlingsbeek, Stichting Doejemee, 
Beek Beweegt(Bibliobeek) 
info: symphonicainsporto@gmail.com
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‘nipt’ je te grazen neemt maar je helpt als het klikt. 
Over een realiteit die absurder is dan fictie. ‘Op 
een haar’, een buitengewone cabaretvoorstelling 
met typisch geniepige ingrediënten: Jo, Maarten 
en Wouter.

In 2009 werd Intgeniep winnaar van de publieks-
prijs van het Belgische Humorologieconcours en 
stond in 2007 in de finale van het Leids Cabaret 
Festival. Het Vlaamse trio serveert bevreemden-
de herkenbaarheid, met een heerlijk absurde saus, 
onvoorspelbare nasmaken en meeslepende muzi-
kaliteit om te bekomen. “Met ‘Op een haar’ is het 
de bedoeling te verrassen, eerst onszelf, en dan, 
veel belangrijker, vooral U.”
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 | <20 jaar: 8,00 euro > reserveren: 
0478.631802/630508 of info@gryphus.nl > win 
gratis kaarten via Facebook Welcome Bij Janssen 
en Facebook PLUS Verbeeten

Zaterdag 21 december > concert > 
BEUKFEEST: SERVANTUM + BLEE-
DING GODS + COLLISION
Het is weer tijd om te BEUKEN bij Gryphus en wel 

tijdens Beukfeest nummertje 17. Met dit keer voor 
de pit: Servantum, Bleeding Gods en Collision.

Collision heeft al een behoorlijke staat van dienst 
opgebouwd. Deze mannen uit Lottum begonnen 
in 2000 en dertien jaar later zijn het nog steeds 
graag geziene gasten op festivals en poppodia. 
De Limburgers hebben met grote namen het po-
dium gedeeld, waaronder Aborted, Sinister, Saxon 
en Gorerotted. Collision maakt nog steeds heerlijk 
agressieve grindcore met invloeden uit de hard-
core en thrash metal. Collision opent het Beuk-
feest. Zet dus je wekker en wees er op tijd bij.

Tweede band van de avond is het gloednieuwe 
Bleeding Gods. Eind 2012 opgericht door ex-leden
van Altar, Houwitser, Supreme Pain en Sinister. 
Dit vijftal speelt een combinatie van grooving, rif-
fing en shredding metal met wat thrash en death 
invloeden. Afgelopen jaar bracht de band haar 
eerste 4-track promo Blood Symphony uit, een 
cd die met open armen werd ontvangen door de 
metalpers. Bleeding Gods komt deze editie van 
Beukfeest flink door elkaar schudden. Hemels!

Headliner van de avond is het uit Dordrecht af-
komstige Servantum. Deze jonge moderne metal-
band overtuigt met een enthousiaste podiumpre-
sentatie en vlot klinkende songs. Hun eerste EP 
kwam uit in 2012  en er zijn geruchten dat er bin-
nenkort weer een uitkomt. Servantum is sinds een 
paar jaar actief in de Nederlandse death metal 
scene en staat garant voor één ding: keiharde in-
your-face death metal!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 7,00 | <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: 
info@gryphus.nl

donderdag 26 december > wandelclub 
> KERSTWANDELING
Na anderhalve dag van eten, drinken en uitbuiken 
is het de hoogste tijd voor een frisse neus. Een 
frisse neus van zo’n twee uur welteverstaan. Met 
het traditionele bordje erwtensoep na afloop in ge-
dachten, moet dit voor ieder van U een peulen-
schil zijn.
inschrijven: 13.30 uur > inschrijfgeld: 2,00 euro

donderdag 26 december > concert > 
KISSIN THE GIRL
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 21E 
te (!) keer op rij is deze Boxmeerse snarenplukker 
te gast met de kerst, het begint bijna een traditie 
te worden. En ook dit jaar neemt BJ weer een aan-
tal fijne gasten mee: zijn vrienden en vriendinnen 
van Kissin The Girl. Bijzondere gasten voor een 
bijzonder kerstconcert.

Dit vijfsterren ensemble grossiert in rock-, pop- 
en countryevergreens. ‘A trip down memory lane’ 
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via Bob Dylan, Dolly Parton, Fleetwood Mac, Eric 
Clapton, Steve Harley & Cockney Rebel, The 
Band, Willy DeVille, Thin Lizzy, Santana en heel 
veel meer fraais. Zoals het een echt kersconcert 
betaamt.
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

vrijdag 27 december > talkshow > UUT 
UT KöPKE VAN JEU
Het is Derde Kerstdag en dus weer tijd voor een 
nieuwe aflevering van Uut Ut Köpke Van Jeu, een 
bijdetijdse talkshow vol actualiteit en amusement 
voor en door Vierlingsbeek en Groeningen. Het le-
ven van alledag belichaamd door diverse gas-
ten. Gesprekken over politiek, sport, werk, cultuur, 
hobby’s en andere dingen die U of Uw dorpsgeno-
ten bezig houden. 

Momenteel legt de redactie de laatste hand aan 
het programma. Dit programma is binnenkort te 
vinden op www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

zondag 29 december > spel > DE 
GROTE FAMILIE HENDRIKS GEZEL-
SCHAPSSPELLEN AVOND
De Familie Hendriks houdt van spelletjes. Gezel-
lig samen rond de tafel, het spelbord opengeklapt 
en dobbelen maar. Zie ze daar eens zitten: vader 
speelt Triviant want papa’s weten alles, zoonlief 
speelt graag Monopoly maar begint te huilen als 
hij verliest, dochter één houdt van Party & Co want 
ze doet het liefst lekker gek, dochter twee is te lui 

om spelletjes te spelen en moeder, moeder houdt 
er eigenlijk helemaal niet van.

Vanavond ligt er echt een enórme berg grote en 
kleine spellen klaar waaruit het moeilijk kiezen is. 
Toch is dat precies de bedoeling en mag je gezel-
lig met je vrienden en vijanden rond de tafel. En 
om die echte Familie Hendriks winterse knusse 
sfeer te creëren is er natuurlijk ook volop lekkers 
zoals warme chocolademelk met appeltaart, ge-
bakken door oma Hendriks zelf.
aanvang: 20.00 uur > entree: gratis

vrijdag 3 januari > quiz > WITTE GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek ge-
schikt om eens een avond lekker lang te quizzen. 
Na het succes van de voorgaande edities daar-
om vanavond andermaal een aflevering van Witte 
Gei’t?. Een quiz voor teams want twee weten im-
mers meer dan één, en drie nóg veel meer. De vra-
gen zijn pittig, de onderwerpen zeer uiteenlopend. 
Laat maar werken die grijze massa, laat het maar 
kraken daarboven. Hersengymnastiek voor gevor-
derden. Heerlijk!

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld U 
met Uw team (vier tot acht personen) aan via 
info@gryphus.nl. Eenlingen kunnen zich aansluiten 
bij een willekeurig team. Maar U kunt het natuurlijk 
ook allemaal beter staan te weten aan de zijlijn.
zaal open: 20.00 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

zaterdag 11 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef U voor 10 januari op voor dit gezellige darts-
toernooi voor iedereen. Deelname aan The Gryphus
Open kost 5,00 euro en opgave is mogelijk via 
06.29261253 of info@gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis

Medewerkers van Gryphus wensen 
U allen een gezond en zorgenloos 

2014! 
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Warme Bakker Degen
Reclame: 16 t/m 21 december
 ● Kleine kruimelvlaai € 4,50
 ● Spelt mueslibrood € 2,15
 ● Zonnebrood € 2,25
Reclame: 23 t/m 28 december
 ● Joegoslavische kersenvlaai € 10,50
 ● 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
 ● 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Reclame: 30 december t/m 5 januari
 ● Appelkruimelvlaai € 7,15
 ● Tarwebrood € 1,80
 ● 4 candy bolletjes + 1 gratis
30 + 31 december bakken we oliebollen 
en appelbeignets!!!!!!
 Wij wensen iedereen prettige feestdagen 
 en een gezond 2014
 
 Irenestraat 2  
 5825 CB Overloon
 Tel: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

 
joffershof@hotmail.com of bel 631896.

Zie ook onze website: www.jo�ershof.nl 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

 adverteren
doet verkopen

Tijdens kerst en 
  ej raajwuein

bankzaken regelen?
Veilig en snel  
via internet

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

Kerstinloop zaterdag 14 december.
Deze middag kunt u geheel vrijblijvend 
binnenlopen om te kijken naar de workshop-
mogelijkheden voor volgend voorjaar en 
er zijn verschillende kerststukken te zien en 
te koop.

U bent van harte welkom tussen 
14.00 uur en 17.00 uur

Graag tot ziens

Hermien Prinsen
Groeningsestraat 23, Groeningen 
0478-546368
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

25
jaar

 

 
 
 

OPRUIMINGSWEKEN 
 

Van 20 DECEMBER 2013 
t/m 

4 JANUARI 2014 
 

Aanbiedingen tot wel  
70% korting 

op 
Kleding en Accessoires 

 
En diverse leuke aanbiedingen tav 

MTB/Racefietsen 
Stads-, Kinder-, Hybride en E-Bikes 

 

 
Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 

Grotestraat 79a 5821 AC  Vierlingsbeek, 
 tel. (0478) 63 17 85, fax (0478) 63 19 44 

e-mail: info@fransthijs.nl website: www.fransthijs.nl 
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info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN!
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821












 

Gespecialiseerd in:
 gnideogrevnetsoketkeiz( nerahtno hcsirtkelE  •

mogelijk) 
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitebaid eD  •

mogelijk)
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitamuer eD  •

mogelijk)
egassam ulaM gnarO ne enotstoH  •

negnilednahebeisarbamredorciM  •
 gnirahtno LPI uN  •

Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak

Ria Kurver- Arts
Bergkampweg 8
5825AD Overloon
Tel: 0478642368

 

Gespecialiseerd in:
 gnideogrevnetsoketkeiz( nerahtno hcsirtkelE  •

mogelijk) 
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitebaid eD  •

mogelijk)
 gnideogrev netsoketkeiz( teov ehcsitamuer eD  •

mogelijk)
egassam ulaM gnarO ne enotstoH  •

negnilednahebeisarbamredorciM  •
 gnirahtno LPI uN  •

Belt U gerust voor informatie en/ of een afspraak

Ria Kurver- Arts
Bergkampweg 8
5825AD Overloon
Tel: 0478642368

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

   
       

 

Meubelmakerij   
Schootsveld 5                 
5821 EH Vierlingsbeek 
Tel.: 0478-632232 
www.limabv.nl 
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM 
CONCORDIA

    � Alle soorten feesten tot 1200 personen
    � Compleet verzorgde catering
    � Tapverhuur met toebehoren
    � Koffietafels
    � Vergaderingen
    � Ect............

Voor info:
Jan Nillesen        tel.: 0478-631302
Vrijthof 1                                             fax: 0478-631107
5821 BG  Vierlingsbeek       E-mail: jannillesen@hetnet.nl

www.concordia-vierlingsbeek.nl

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













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
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 ● Bed & Breakfast
 ● Mini Camping
 ● (kinder)feestjes
 ● Dagarrangementen
 ● Koffie terras
 ● Softijs op locatie

Passtraat 5a, 5826 AK Groeningen, Tel.: 06 111 508 46
www.ezelgasterij.nl   info@ezelgasterij.nl

Vanaf heden zijn we weer in het bezit van 
twee tapijtreinigers voor de verhuur. 
De tarieven zijn voor: een halve dag slechts 
€ 10,00 en voor een hele dag € 17,50.
De reiniger kost € 5,95 per liter wat goed is voor 55m2. 
Uiteraard kunnen wij de  tapijtreiniger brengen 
en ophalen. (ook voor autobekleding en bankstel)
Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Tapijtreiniging

Inloopuren op woensdag
van 16.30 tot 19.30 uur 

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282  www.Kapsalon-Jose.nl

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

          kusterscatering.nl
     
            Soetendaal 8
          Vierlingsbeek 
            0478-632213

U kunt bij ons terecht voor 
ontbijt                     broodjes                      lunch 
     koud buffet   warm buffet     thema buffet      
hapjes                    tapas                     barbecue 

Maar ook voor de complete verzorging  
van uw tuinfeest BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

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

Bandenhandel Groeningen gaat verhuizen! 
Per 1-1-2014 openen wij onze deuren 
van ons nieuwe bedrijfspand gelegen 
aan Erflanden 17 te Boxmeer.

U bent van harte welkom tijdens onze 
opening op zaterdag 28 December 
van 15.00 - 19.00 uur

Bandenhandel Groeningen wenst iedereen 
fijne feestdagen en de beste wensen 

voor 2014!
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