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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

30 december 2014, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

29e jaargang no. 24       10 december 2014

zie vervolg op pagina 3

VONDELNIEUWS

KERSTCONCERT 
KONINGSKERKJE

Zaterdag 20 december 20.00 uur.

Tradities ontstaan slechts bij de gratie van de her-
haling!  
Het ligt dus voor de hand, dat het Kerstconcert van 
het Vondelkoor ook dit jaar weer in het Konings-
kerkje wordt gehouden.
Met een warm gevoel wordt terug gekeken op het 
concert van vorig jaar, toen voor het eerst onder de 
bezielende leiding van onze dirigent Alexej Roma-
nov.
Een vernieuwend, mooi en geslaagd concert,  von-
den zowel toehoorders als deelnemers.
Met het doel om deze kwaliteiten óók tot een vaste 
traditie te maken, is Vondel dit jaar weer enthousi-
ast aan de slag gegaan. 
Naast veel nieuwe koormuziek, zullen ook nu de 
warme kerstklanken van het houtensemble van 
Harmonie de Herleving niet ontbreken. 
Net zo min als optredens van een bekende en ge-
waardeerde soliste, namelijk Caroline Ermers.
En om het adagium van dit concert; 
 “pure kwaliteit uit eigen dorp”, gestand te doen,  
kunnen er voor het eerst ook de kerstklanken van 
ZEV- light worden gehoord.
Vondel belooft  u een fris, afwisselend en inspi-
rerend Vierlingsbeeks Kerstconcert, een lekker 
“koekje van eigen deeg”.
 

Reserveren
Als u voor het concert op zaterdagavond 20 de-
cember 2014, aanvang 20.00 uur, wilt reserveren, 
dan kan dat via vondel.secretariaat@home.nl  of 

telefonisch bij Anny Fransen, op  0478-634227.
De toegangsprijs is € 10,--.
Het aantal plaatsen is beperkt, reserveren wordt 
aanbevolen.

✩
Graag bedanken wij u bij deze voor uw steun en 
betrokkenheid met Vondel  het afgelopen jaar en 
wensen u bijzonder fijne feestdagen toe en een 
voorspoedig 2015.

De voorzitter,
Martin van Rijswijck.

Oliebollenactie J.O.C.

Ook dit jaar zullen de vrijwilligers 
van het JOC traditiegetrouw op 
oudejaarsdag oliebollen bakken 
voor de gemeenschap van 
Vierlingsbeek en Groeningen. Dit jaar vindt deze 
actie voor de 51e keer plaats. Evenals de laatste 
jaren zullen er ook oliebollen zonder rozijnen wor-
den 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 
8 en 21 december.
Hebt u deze vrijwilliger gemist, geen paniek. U kunt 
de oliebollen ook telefonisch bestellen bij Hans 
Hendriks (tel. 631802).
Evenals de voorgaande jaren 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 zonder rozij-
nen) en de naam en adres opgeeft, worden de 
oliebollen op oudejaarsdag afgeleverd en verre-
kend.
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Van de redactie:

●  Het jaar is weer om, waar blijft de tijd......
 De volle agenda van 2014 kan nog niet weg, 

in de nieuwe agenda van 2015 staan alweer 
de eerste   afspraken. 2014 heeft ons, meer 
dan ooit tevoren, doen beseffen dat 

 gezondheid een groot goed is, maar ook dat 
we dat groot goed niet zelf in de hand 

 hebben.......
 Dan is het er voor elkaar zijn het 
 allerbelangrijkste!
●  Fijne Kerstdagen met tijd vóór en mét 
 elkaar, het zijn de kleine dingen die het 

doen.
●  We hebben ook dit jaar weer een prachtig 
 verlicht Vrijthofplein! Leden van de 
 werkgroep bedankt voor alle vrijwillige 
 uurtjes!
●  Een gezellige én veilige jaarwisseling met 

alle goeds voor 2015! Dat alles wensen wij 
U van harte toe! Op 30 dec. staan wij weer 
voor U klaar!   

OPROEP   OPROEP   OPROEP
Voor de bezorging van Dorpsblad Globaal in 
Groeningen (1 keer in de 2 weken op woensdag 
en/of donderdag), zijn we dringend op zoek naar 
een enthousiaste bezorger. 
Voor meer informatie of aanmelding:                       
Nelly Adam, tel. 0478-636221 of per e-mail: 
dorpsbladglobaal@home.nl              

AGENDA:
2014:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
8-21 dec JOC: ophalen bestellingen 
  oliebollenactie
12 dec Gryphus: cabaret: Brokstukken 
  (Heavy Balls): zaal open: 20:30 uur
13 dec Groenings koor: Winterconcert in de  
  Zandpoort te Groeningen; 
  aanvang 20:00 uur
14 dec VOVG: Kerstmarkt
14 dec Koningskerkje: Concert Kerst & Co; 
  aanvang 15:00 uur

16 dec KBO: Kerstviering in Concordia
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Vondel: Kerstconcert in het Koningskerkje
20 dec Gryphus: Concert: BEUKFEEST:  
  KHAOZ + NECKBREAK NATION +   
  DESOLATE FIELDS + SISTERS 
  OF SUFFOCATION zaal open: 20:30 uur; 
  aanvang: 21:00 uur
24 dec Kapel in Groeningen: Mis m.m.v. 
  Groenings Koor; aanvang 21:00 uur
26 dec Gryphus: Wandelclub: KERSTWANDE- 
  LING; aanvang: 17:00 uur
27 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
  Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u Valentinus  
  weer bellen.
27 dec Gryphus:Talkshow: UUT UT KÕPKE 
  VAN JEU zaal open: 19:30 uur; 
  aanvang: 20:30 uur
29 dec Gryphus: DE GROTE FAMILIE  
  HENDRIKS GEZELSCHAPS-SPELLEN  
  AVOND aanvang: 20:00 uur
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen 
  bestellingen
2015:
2 jan Korfbalvereniging DES: Kerstinstuif
2 jan KBO: Nieuwjaarsontmoeting in Joffershof;  
  aanvang: 14:00 uur
2 jan Gryphus: Quiz: WITTE GEI’T?; zaal open: 
  20:00 uur; aanvang: 20:30 uur
3 jan De Keieschieters: Groeningseavond
6 jan Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering    
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
10 jan De Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant “wat de gek ervoor geeft”
10 jan Gryphus: Dartstoernooi: THE 
  GRYPHUS OPEN; aanvang: 19:00 uur
14 jan De Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan Gryphus: cabaret: Ellen Dikker-Groene  
  Vingers (try-out) zaal open: 20:30 uur;  
  aanvang: 21:00 uur
17 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
18 jan Joffershof: Joffershofconcert van 
  11:00 uur tot 13:00 uur
22 jan KBO: Snertwandeling plus kaarten in 
Joffershof; aanvang: 14:00 uur
24 jan De Keieschieters: Prinsenreceptie
31 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?   
  Valentinus 632426 draaien! 
1 feb De Keieschieters: Jeugdpronkzitting
3 feb Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
6+7 feb De Keieschieters: Zittingsavond
13 feb KBO: Carnavalsmiddag in  Joffershof;   
  aanvang: 14:00 uur
13 feb Concordia: Hitteavond; thema: HIT MIX
  GLITTER & GLAMOUR Dresscode 
  Glitter & Glamour; zaal open: 20:30 uur;  
  Entree vrij
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Tevens zijn er op 31 december van 8.30 uur tot 
15.00 uur bij de Plus supermarkt oliebollen te koop 
en in de loods van Johan van den 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 
kwaliteit van onze oliebollen!

De opbrengst van de oliebollenactie komt geheel 
ten goede aan de verschillende clubs van het JOC.

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

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

een voorspoedig 2015.

15-17 feb CARNAVAL
27 feb Gryphus: cabaret: Marco Roelofs >   
  Ramkoers: zaal open: 20:30 uur
3 mrt Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 mrt KBO: Bedevaart Smakt
13 mrt KBO: Jaarvergadering in Joffershof; 
  aanvang: 14:00 uur
20 mrt Gryphus: cabaret: Fuad Hassen >
  Pareidolia: zaal open: 20:30 uur
21 mrt Hans Coolen live in concert 4 in 
  Concordia
29 mrt Harmonie de Herleving: Koffieconcert
  Voorjaar Symphonica in Sporto: 
  Valbreken  Jong&Oud i.s.m. Basisschool  
  Laurentiushof, Judovereniging Randori  
  en KBO
2 apr KBO: Lente Natuurwandeling
4 apr Concordia: Live optreden van THE ODDS;
  MUZIEK VAN DE JAREN 60 tot nu 
  Aanvang 21.00 uur; Entree vrij
7 apr Dorpsraad: Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20:00 uur in Joffershof
12 apr Eerste Communie in kerk Vierlingsbeek;  
  aanvang 11:00 uur
14-15 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
13 mei KBO: Busdagtocht
14 mei Symphonica in Sporto: Voetbal & 
  Schiettoernooi i.s.m. RKVV Volharding  
  en Gilde Groeningen 
24 mei Symphonica in Sporto: Outdoor Soccer  
  & Volleybal tournament i.s.m. 
  Volleybalvereniging MVC’64 en 
  Zaalvoetbalvereniging Concordia
3–7 juni KBO: Reis naar Sigmaringen
4 juni KBO: Fietsdag
21 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 
2015
25-28 juni Zanggroep Evergreen: Revue
5 juli Symphonica in Sporto: Grande Finale
8 aug KBO: Kermismatinee in Joffershof; 
  aanvang: 14:00 uur
20 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
27 aug KBO: Forel vissen in Vortum-Mullem
30 aug Gif ut Dur/Beek Beweegt: Bekse 
  Bruggeloop
4-7 sept Groeningse Kermis
2-6 sept KBO: Meerdaagse reis naar 
  Zwitserland
5-6 sept Kunst en Cultuur festival “Schijt aan de  
  grens”
17 sept KBO: Fietsmiddag
20 sept Groenings koor: Culinaire Klanken
1 okt KBO: Dag van de Ouderen in Joffershof;  
  aanvang: 14:00 uur
16 okt KBO: Spellenmiddag in Joffershof; 
  aanvang: 14:00 uur
29 okt KBO: Excursie
19 nov KBO: Herfstwandeling

26 nov KBO: Sinterklaas in Joffershof; 
  aanvang: 14:00 uur
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia

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

zie vervolg op pagina 1

Vieringen 
en 
intenties   
 
december - januari

13 december: 
kerk Maashees: 19.00 uur: eucharistieviering.

21 december:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering.
Intenties: Jacques Vervoort.
Na de viering worden in het kader van de advents-
actie door vormelingen gemaakte spullen en werk-
jes te koop aangeboden. De opbrengst hiervan  
komt ten goede aan straatkinderen in Chili.  
23 december:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering.

24 december:
KERSTMIS
kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur: Herdertjesviering in 
combinatie met Nachtmis.
kapel Groeningen: 21.00 uur: nachtmis.
Intenties tijdens alle kerstvieringen: Pastoor De 
Vree, overl. ouders Camps - Gerrits en Toon, 
Marie Roosen - Theunissen namens de parochie, 
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Wies Stoffelen namens de parochie, Toon en 
Nellie Raafs - van Hout, Jan Jans en overl. fam, 
Thea Pijls - Jacobs en overl. fam, Thij de Hoog 
vanwege jaardienst en zoon Martien, Wim en 
Antonet Jacobs-Haanen, Mien Verhofstad en overl. 
fam, Jan en Mariet Verbeeten - Verhofstad, Sil en 
Roos Bruijsten - van Wagenberg, Piet Bruijsten, 
Wiel Hendriks, Sjef en Koosje van Kempen - 
v.d.Vorle. Toon van Veggel namens KBO, Toos 
Smits - Schaminée namens KBO, overl. ouders 
Piet en Miena Sommers - Hermens en zoon Piet, 
overl. fam Gerrits - Versleyen, Toon Deenen, overl. 
ouders Boekholt - v.d. Heuvel, Wim Ermers, Sjang 
Jansen en overl. fam, Jo Roelofs en overl. fam, 
Maria Deenen - Teunissen en Hilde, overl. fam. 
Schoofs - Cremers.

25 december:
kerk Maashees: 9.00 uur: eucharistieviering.

26 december:
Tweede Kerstdag:
kerk Vierlingsbeek: 10.30 uur: eucharistieviering.
Intenties:  zie onder 24 december.

Indien er mensen zijn die deze dagen graag naar 
de kerk gaan maar i.v.m. gebrek aan vervoer zelf 
hier niet naartoe kunnen: laat even weten en U 
wordt opgehaald. 
Bel mevr. M. Hubers, tel. 631222.

31 december:
kerk Vierlingsbeek: 19.00 uur:
oudejaarsviering, gebedsdienst in samenwerking 
met Maashees.

4 januari:
kerk Vierlingsbeek: 9.00 uur: eucharistieviering.

6 januari:
Steunpunt Merlet: 9.30 uur: eucharistieviering.

10 januari:
kerk Maashees: 19.00 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.-

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
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-
dertjesviering. Dit jaar willen we dit combineren 
met de H. Mis op kerstavond 24 december om 
19.00 uur.

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

De kinderen die willen knutselen verwachten we op  
woensdag 17 december van 14.00-15.30 uur in 
de sacristie van de kerk om samen aan de voorbe-
reidingen van de herdertjesviering te werken. 

Als je mee wilt helpen met de viering (kaarsjes 
aansteken, voorlezen of meedoen met het toneel-
stuk)  kun je je opgeven bij Miriam Ebbers, (miri-
amebbers@hotmail. com) tel, 632662  
of bij Mariëlle Timmermans via 
gerard.marielle@allesin1.nl  tel. 631243. 

Werkgroep gezinsviering.

VOORLEESUURTJE 
in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere 
voorlezer. 
Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor alle kinderen 
die willen komen luisteren. 
Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris)
Iedereen is van harte welkom.
 
Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kin-
deren. 
Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop.
Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 
                                                         
info@bibliobeek.nl
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Huisartsenpraktijk  
Mosch/ Mosch-van den Born  
is gesloten van 22 tot en met 

26 december 2014.

Voor dringende zaken die niet kunnen 
wachten, kunt u gebruik maken van de 
waarneming.

De letters A t/m J: drs. van den Boom   
 tel: 0478- 641202
De letters K t/m Z: drs. Mooij                 
 tel: 0478- 642382  

Bedankje voor de 
vrijwilligers van
“Zon in de schoorsteen”

In deze maand vol feestelijke dagen,
mogen we ook aandacht voor een ander 
vragen.

Dat er iemand aan je denkt,
en je zomaar een cadeautje schenkt.

Het is en blijft een wonder,
en voor veel mensen heel bijzonder.

Dat er speciaal met deze dagen aan hen 
wordt 
gedacht, en een leuk pakje door de 
vrijwilligers wordt gebracht.

Want ’t is voor vele van ons een stille wens,
om niet vergeten te worden door onze 
medemens.

Daarom aan alle vrijwilligers gericht,
onze dank in de vorm van dit Sinterklaas 
gedicht.

Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem
Vierlingsbeek en Groeningen

Beweeggroep voor senioren
Vanaf donderdag 8 januari 2015 start er een 
beweeggroep voor minder mobiele senioren in 
gemeenschapshuis Joffershof te Vierlingsbeek.

KBO

Specifiek voor deelnemers, die willen gymmen, 
maar dan aangepast aan hun niveau.
De les richt zich vooral op conditie en onderhou-
den van dagelijkse bewegingsvaardigheden, maar 
ook op o.a. reactievermogen en coördinatie. Daar-
bij is plezier in bewegen natuurlijk belangrijk. Naar 
behoefte kan men met een gedeelte of de hele les 
op de stoel meedoen.
U bent vanaf 10.30 uur welkom voor een kop kof-
fie. Om 11.00 uur begint de gym.
Deze activiteit wordt georganiseerd door de 
SWOGB, in samenwerking met KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen.
Lijkt het u wel wat, kom dan op 8 januari naar het 
Joffershof en doe gratis mee aan een proefles. 
Een kopje koffie krijgt u er bij.
Heeft u  nog vragen of wilt u zich aanmelden, 
neem dan contact  op met Wilma Van Boekel, 
telefoon 0478-631839

CARNAVALSTOTO
1e  trekking
 1e prijs €55,-: 595  - Willems
 2e prijs €33,-: 530  - de Wijse
 3e prijs €22,-: 695  - Wijers
 Vrijkaartje Zittingsavond: 1026  - Janssen
Waardebon De Vier Linden: 858  - Maatjens

RABOKORFBALINSTUIF
2 Januari 2015 
Van 13.30 t/m 16.30 uur
7 Sprong Maashees
Een gezellige spellenmiddag 
voor alle  kinderen die op de basisschool zitten. 
Voor jongens en voor meisjes, er worden van
 allerlei spellen gedaan. Drinken en wat te 
snoepen wordt voor gezorgd, je moet je wel even 
opgeven!!!!! 

KOM JIJ OOK?
Vriendjes en vriendinnetjes, neefjes of nichtjes ze 
zijn allemaal van harte welkom. 
 

OPGEVEN KAN VIA ONZE SITE 
WWW.DES-VIERLINGSBEEK.NL 

DOE HET NU!!!
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ZAOTERDAG 3 JANNEWARI 

KEFEE DE ZANDPOORT IEN GRUUNINGE 

DAOR MOTTE BEJ ZIEN, DAN WETTE UT !! 
 

WIE IS HET? 

WIE WURD UT? 

WIE KUMT D’R UUT? 

KUNDE UT NIE MER HOUWE? 

BINDE OK ZO BENEJD? 
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Lange tijd was het nog onzeker, maar de 24e de-
cember is er ’s avonds om 21:00 uur een mis in de 
kapel in Groeningen. Zoals u gewend bent en vol-
gens traditie, zingt dan het Groenings Koor.  
We rekenen op een volle kapel!
Met deze mis sluiten we als koor 2014 af om op 
5 januari weer te starten. Er staat al van alles op 
ons programma voor het komend jaar, zoals een 
concert in Siebengewald (20 juni) en Culinaire 
Klanken in Groeningen (20 september). 

Zin om mee te zingen? Het koor repeteert weke-
lijks op maandagavond in De Zandpoort van 19.45 
tot 21.45 uur. Komt u het eens (vrijblijvend) probe-
ren! 

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

en muzikaal 2015.

Goede voornemens? Ik bied u de kans om gewicht 
te verliezen en een gezondere leefstijl te krijgen. 
En het mooie is: géén dieet, géén shake of ande-
re maaltijdvervangers, géén maandelijkse kosten, 
géén ge-jojo! 
Hoe? Door mee te doen aan: “DE UITDAGING”
Waarom dit wel gaat werken:
- Omdat u het kunt!
- Omdat er een duidelijke reële doelstelling is: 
 5 kg in 3 maanden!
- Omdat u anderen motiveert en anderen u 
 motiveren!
- Omdat u het zelf doet!
- Omdat het leuk is!
- Omdat u de juiste ondersteuning krijgt!
- Omdat het mij ook gelukt is!
Inhoud van “DE UITDAGING”
- Groepsbijeenkomst start (vrijdag 09-01-2015)
- Individuele intake/0-meting (week 3; 2015)

- Werkboek
- Iedere 14 dagen een inspiratiewandeling
- WhatsApp motivatie service
- Groepsbijeenkomst halverwege 
 (vrijdag 20-02-2015)
- Individuele eindmeting (week 15; 2015)
- Groepsbijeenkomst afsluiting 
 (vrijdag 10-04-2015)
- Follow-up na 6 maanden (week 24; 2015)

Kosten: €180,-- (€2 per dag!)
Een eenmalige investering met het allerhoogste 
rendement: uw gezondheid. 
NIET GOED, GELD TERUG!

Ga je de uitdaging aan?
Voel je gezonder, fitter, slanker en energieker; het 
is een keuze!

“Wat je geeft krijg je terug”
Kent u iemand in uw omgeving die net nog dat ene 
zetje nodig heeft om zijn/haar leefstijl te verande-
ren? Daag hem/haar dan ook uit voor deze uit-
daging en ontvang €20 per extra aanmelding. Op 
deze manier draagt u bij aan uw eigen gezondheid, 
die van anderen en verlaagt u uw eigen kosten van 
de uitdaging!

Korting in combinatie met fitness:
Diegene die lid is van fitnesscentrum van Dongen 
krijgt een korting van €26 op “de uitdaging”.
Diegene die “de uitdaging” aan gaat krijgt een kor-
ting van €26 op een knipkaart voor de fitness.

Ik hoop dat ik u enthousiast heb kunnen maken om 
samen met mij de uitdaging aan te gaan.
Het is mijn persoonlijke drive om mijn kennis en ei-
gen ervaringen op u over te brengen om op deze 
manier uw kwaliteit van leven een opkikker te ge-
ven.

Aanmelden kan t/m maandag 22-12-2014 door te 
bellen 06-43201502 of een mail te sturen naar 
fitness@vandongenvierlingsbeek.nl 
Wilt u eerst meer informatie dan kunt u altijd con-
tact met mij opnemen.

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

Recordaantal nieuwe leden in 
jeugdgezelschap
“Jeugdcarnaval 
leeft enorm”
Jeugdprinses Steffi I en jeugdadjudant Eveline wor-
den tijdens de carnavalsfestiviteiten gesteund door 
een enorme schare trouwe  ‘volgelingen’. “Jeugdcar-
naval leeft enorm in Vierlingsbeek en Groeningen”, 
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zegt jeugdleidster Hélène Vousten. “We wilden dit jaar niemand teleurstellen en hebben ervoor gekozen om 
alle kinderen die zich aangemeld hebben als lid mee te laten doen. Het jeugdgezelschap telt maar liefst 31 le-
den, een record.” Vanwege de uitbreiding moesten echter wel nieuwe giletjes, strikjes en steken worden aan-
geschaft. De nieuwe kleding is gesponsord door cafetaria De Zwaan in Vierlingsbeek. “Daar zijn we Wilma en 
Peter enorm dankbaar voor.”

Zondag 14 december: 
Kerst/ Hobby Markt

De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek en Groenin-
gen houdt op zondag 14 december weer haar jaar-
lijkse Kerst / Hobby Markt in Zalencentrum Concor-
dia 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 uitoefe-
nen in de gelegenheid gesteld om hun hobby te la-
ten zien en hun zelf gemaakte spullen te verkopen. 

Daarnaast zullen bijvoorbeeld ook Unicef en de 
Katholieke Bond voor Ouderen vertegenwoordigd 
zijn. Buiten, bij de ingang van de zaal, zal herder 
Frank van der Zanden met een aantal schapen uit 
zijn schaapskudde staan. Ook zijn vrouw, Monique
van der Zanden, schrijfster van de kinderboeken 
van  “de Wereldboom” zal aanwezig zijn. Onder 
begeleiding van Monique kunnen van bijenwas 
kaarsjes gemaakt worden en ook haar boeken 
worden te koop aangeboden.

Ook dit jaar is er voor de kinderen van groep 1 t/m 6
een kleurwedstrijd georganiseerd, dat de kleurplaat 
te vinden is op pagina 9 in deze Globaal en ook op 

Steffi Willems: prinses
Eveline Kessels: adjudant
Amber Aben: garde
Janneke Koenen: garde 
Maud van Rhee: garde
Amber Keijzers: garde
Britt Ebbers: hofdame
Evi van Vonderen: hofdame
Pepijn Jeukens: nar
Dennis Hutten: raad
Gijs Peters: raad

Wout Hermens: raad
Tieske Gooren: raad
Sam Vousten: raad
Daan van Rhee: raad
Sven Jenniskens: raad
Thijs Kleeven: raad
Kay van Wanrooij: raad
Niek Nabuurs: raad
Niels Huibers: raad
Quinn Verhoeven: raad
Guusje Smits: raad

Baukje Smits: raad 
Bono Smits: raad
Zenn Smits: raad
Donna Seuren: raad 
Roos Klaassen: raad 
Judith Heuven: raad
Cas Voet: raad
Bart Jilesen: raad
Emmie Geurts: raad

de markt zelf kunnen de kinderen de kleurplaat in-
kleuren. Wij willen jullie vragen om de kleurplaat op 
zondag 14 december vóór 15.00 uur bij de stand 
van de Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek en Groe-
ningen in te leveren. De prijsuitreiking vindt om 
15.30 uur plaats. Het is de bedoeling dat de win-
naars de prijs zelf in ontvangst nemen. Zorg dus wel 
dat je om 15.00 uur aanwezig bent.
De kinderen kunnen gratis worden geschminckt.

De optredens worden verzorgd door Dansgroep 
“Vigro”, de Harmonie uit Vierlingsbeek en enkele 
jonge muzikanten die onder begeleiding van Colet-
te Ermers (van “Colette Onderwijs” uit Sambeek) 
regelmatig voor u zullen spelen.

Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens ge-
dacht. Er is lekkere soep, een broodje knakworst, 
zelf gebakken wafels en natuurlijk niet te vergeten 
de Glühwein.
Kortom zeker de moeite waard om onze kerstmarkt 
te bezoeken.

Graag tot ziens op zondag 14 december!
Concordia Vierlingsbeek

11.00 – 16.00 uur
Gratis entree!

Woensdag 17 december: Kerstviering

Alle leden die zich hiervoor opgegeven hebben zij  
van harte welkom op deze gezellige avond.

Lokatie: “Zalencentrum Concordia”.
Aanvang: 19.30 uur
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Naam:
Leeftijd:
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Pop Swing Night 
grandioos geslaagd.

Op zaterdagavond 29 november heeft het in grote 
getale aanwezige publiek heel erg genoten van 
een avond met mooie muziek en zang van hoog 
niveau,  gepresenteerd door Harmonie en Slag-
werkgroep De Herleving die met deze avond haar 
140-jarig bestaan heeft opgeluisterd. 
Aan de Pop Swing Night hebben velen een bijdra-
ge geleverd.
Zonder de inbreng van de ruim 50 sponsoren was 
het niet mogelijk geweest om deze avond te orga-
niseren. Allen dank voor hun financiële bijdrage. 
Op muzikaal gebied werd medewerking verleend 
door: 
De Vocalisten: Ger Joosten, Hans Coolen, Helen 
Nillesen, Lars Reen, Merel Klaassen, Nancy van 
Deursen en Tangle: bestaande uit: Bart Janssen, 
Bert Verbeeten, Carolien Verbeeten, Geert Jansen, 
Jaap Verbeeten, Jet Verbeeten, Koen Klaassen, 
Marieta Jansen, Mira Klaassen, Petra Wilmsen en 
Pleun Jansen.
De band met op  Gitaar: Daan Jeuken, Basgitaar: 
Mario Tomasila en op de Toetsen: Robert Lemmens.
Het Smartlappenkoor Van Heure Zinge onder lei-
ding van: Dirigent: Frenk van Aggelen met op de 
Toetsen: Joop Verbeeten en aan de Accordeon: 
Marjan Geurts.
De Slagwerkgroep onder leiding van Michel 
Rouwens.
Harmonie De Herleving onder leiding van Dirigent: 
Eric Roefs aangevuld met de invallers: klarinet: 
Anne de Munter,  trompet: Alfons Broeren, Wouter 
de Munter; hoorn: Anita Swinkels, Bas Wijnen, 
Tanya van Duren en trombone: Roel Ebben.
Iedereen van harte bedankt voor de geleverde mu-
zikale prestatie.
Verder hebben de navolgende personen en/of 
bedrijven hun medewerking aan deze avond ver-
leend. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Zalen-
centrum Concordia, Malibu Sound & Light (licht), 
Wim Slebus & Cliff Vaasen (geluid), Fanfare Sint 
Cornelius (Vortum-Mullem), Stichting Op De Tôffel, 
Johan v/d Boogaard en PLUS Verbeeten (recla-
me), Koen Klaassen (videobeelden en film (en on-
derdeel van Tangle)), Rik Geurts (presentatie) en 
Bram van Dongen (fotograaf).
Tijdens deze avond kon Jan Ewals als voorzit-
ter van de Herleving mededelen dat de vereniging 
een bijdrage van € 5.000,-- heeft ontvangen uit het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Verder hebben Piet Verbeeten en Hannie Willems 
bekend gemaakt dat de Vrienden van de Herleving 

Harmonie
de 
Herleving

een financiële bijdrage aan de vereniging hebben 
geschonken om daarmede 2 nieuwe instrumenten 
(Euphoniums), een nieuw concert-uniform voor de 
gehele vereniging en een nieuw vaandel mede te 
bekostigen.  
De euphoniums worden bespeeld door Wiel Nille-
sen en Fred Pingen.
Het nieuwe concertuniform bestaat uit een zwarte 
broek en een zwarte blouse met mooie stiksels 
met een blauwe stropdas. De blouse heeft ook  
zonder stropdas een fraaie uitstraling.
Voor het nieuw geborduurde vaandel zijn door be-
middeling van Wies Willems een drietal dames uit 
Boxmeer te weten: Wilma Arts-Daanen, Dorien 
Schrijen-van Oijen en Marianne Goosens-Nillesen, 
die door het jaar heen steeds actief zijn voor de 
Vaart om de kledingstukken en atributen van de 
Vaart in orde te houden,  maanden aan het werk 
geweest om het oude vaandel dat  dateert van 
1949 geheel na te borduren zodat er nu een totaal 
nieuw vaandel in de vitrinekast bij Concordia kan 
worden opgehangen. 
Tijdens de pauze van de Pop Swing Night werden 
de dames uit Boxmeer en Wies Willems voor hun 
inzet bedankt en werden ze in de bloemetjes ge-
zet. Namens de Vrienden overhandigde Hannie 
Willems de dames een enveloppe met inhoud als 
blijk van waardering  voor het vele werk dat zij voor 
het borduren van het vaandel hebben verricht. 

Harmonie en slagwerkgroep kunnen terug zien op 
een geslaagde Pop Swing Night.  
Het jubileumjaar loopt op zijn einde en het bestuur 
van de vereniging kan zich alvast druk gaan ma-
ken over de plannen voor de viering van het 
150-jarig bestaan in 2024. 

Vierlingsbeek/Groeningen

Kerstmarkt VOVG
Zondag 14 december richten we wederom een 
standje in voor onze KBO. Wij zouden het fijn vin-
den u daar te mogen begroeten. De markt is van 
11.00 - 16.00 uur in zalencentrum Concordia. 

UIT OP ZONDAG in Overloon
KBO Overloon verzorgt maandelijks een program-
ma UIT OP ZONDAG. Deze bijeenkomsten zijn ook 
toegankelijk voor alle KBO-leden uit de omliggende 
dorpen. De eerstvolgende UIT OP ZONDAG is op 
14 december om 14.30 uur in gemeenschapshuis 
De Pit te Overloon. Piet Marcellis, lid van heemkun-
devereniging “De Oude Schoenendoos”, toont foto’s 
en film van en over Overloon. Met deze beelden en 
zijn verhaal kan men genieten van dit mooie dorp.

Kerstviering
Dinsdag 16 december houden wij de kerstviering in 
zalencentrum Concordia. We beginnen om 
14.00 uur met het kerstprogramma. Aansluitend is 



12

Druk en beregezellig 
avondje 
in De Wildeman

Jeugdprinsenbal is top!

Het was een topavond. Daar was iedereen het na 
het zeer drukbezochte en bere-gezellige jeugdbal 
van De Keieschieters op vrijdagavond 21 novem-
ber in De Wildeman wel over eens. Er werd volop 
gehost, gedanst en gezongen en het aantal fana-
tieke, jeugdige carnavalsvierders lijkt elk jaar weer 
meer te worden. Hoogtepunt van de avond was 
natuurlijk het uitkomen van het jeugdprinsenpaar, 
dat dit seizoen wordt gevormd door jeugdprinses 
Steffi I (Willems) en haar nichtje, jeugdadjudant 
Eveline (Kessels).

het kerstdiner. Dit is tevens de laatste activiteit van 
dit jaar. 

Nieuwjaarsontmoeting
Vrijdag 2 januari willen wij graag het nieuwe jaar 
inluiden met onze leden. U bent van harte welkom 
vanaf 14.00 uur in gemeenschapshuis Joffershof.

Meer bewegen voor ouderen aangepast 
niveau
Vanaf donderdag 8 januari 2015 start er een 
beweeggroep voor minder mobiele senioren in 
gemeenschapshuis Joffershof te Vierlingsbeek.
Specifiek voor deelnemers, die willen gymmen, 
maar dan aangepast aan hun niveau.
De gym is van 11.00 - 11.45 uur. 
Voor meer informatie zie elders in deze Globaal.

Kienen
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 19 december, 9 en 23 januari Aanvang:  
14.00 uur. 

De vaste activiteiten van de KBO zijn
Dinsdag: Jeu de Boules van 13.30-15.30 uur in 
het Joffershof                                       Info 631233
Woensdag: Koersballen van 14.00-16.00 uur in 
het Joffershof                                       Info 631986
Woensdag: Fitness in fitnesscentrum van Dongen 
van 13.00-14.00 uur en van 14.30-15.30 uur 
                                                             Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00-11.45 uur 
in Steunpunt Merlet. (vanaf 8 januari in het 
Joffershof)                                            Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag op 
van 14.00 -16.00 uur in het Joffershof
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof   
 
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
14.00 uur                                              Info 631986
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 in het 
Joffershof                                             Info 631232
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof                              
                                                             Info 632028 

wij wensen u 
fijne feestdagen en
een goed en gezond 
2015

KBO Vierlingsbeek / Groeningen

Seniorenbios
In de prachtig vernieuwde bioscoop van Cine 
Twins in Malden bent u welkom voor de voorstel-
ling op dinsdag 16 december, aanvang 15.45 uur.
Vertoond wordt de film “Avant l’hiver”.
Het verhaal:
De neurochirurg Paul en zijn vrouw Lucie heb-
ben het helemaal voor elkaar. Als zestigers lei-
den ze een actief bestaan. Hij in zijn drukke prak-
tijk en zij in de enorme tuin rondom hun prachti-
ge villa, waar ze rondleidingen verzorgt voor tuin-
liefhebbers. Maar plots krijgt hij thuis en op zijn 
werk anonieme boeketten rode rozen geleverd. Hij 
brengt dit in verband met Lou, een jonge vrouw 
die wel erg vaak zijn pad kruist. Het brengt hem 
uit zijn evenwicht en zet al zijn verworvenheden in 
een ander perspectief. 

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€6,80 i.p.v. €9,00). Het is 
noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); telefo-
nisch via het nummer 024 - 622 13 46 of via 
internet www.cinetwins.nl). Het adres van Cine 
Twins is Kerkplein 2b, 6581 AC Malden. 
In de buurt is volop parkeergelegenheid.

De volgende voorstelling is op dinsdag 13 januari 
2015, aanvang15.45 uur met de film “Hundred foot 
journey”.
Het verhaal:
Humoristisch drama met Helen Mirren als een 
Franse chef-kok van een toprestaurant die op een 
dag concurrentie krijgt van de Indiase overburen.
De familie Kadam verhuist met grootse plannen 
van India naar Zuid-Frankrijk om daar een Indiaas 
restaurant te openen. Het rustig openen van het 
restaurant zit er echter niet in. De kille eigenaresse 
van het klassieke Franse restaurant Le Saule Pleu-
reur, Madame Mallory, protesteert hevig tegen de 
opening, wat escaleert in een flinke vete tussen de 
twee vestigingen. 
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Voor jong en oud:                         
een ouderwets 
gezellig Kerstver-
haal in het 
Koningskerkje!

Bij kerstmis hoort een mooi kerstverhaal met stem-
mige muziek. Bij kaarslicht en in de warme sfeer 
van het Koningskerkje zal dan ook op de zondag-
ochtend voor kerst (21 december om 11.00 uur) 
het verhaal verteld worden van het “ Hemels Trom-
petje” van Annie MG Schmidt.
Wat gebeurt er als een klein engeltje zijn bijzondere 
Trompetje door het wolkendek op aarde laat vallen? 
En hoe kwam het dat een gewoon jongetje ineens 
de prachtigste kerstliederen kon spelen…?

1000 euro aan trainingsmaterialen 
voor Volharding
 
Klanten van PLUS Verbeeten konden vier weken 
lang sparen voor trainingsmaterialen voor Volhar-
ding. Bij aankoop van producten van onder meer 
Pepsi, Sisi, 7up, Crystal Clear, Lays, Smiths, Doritos 
en Duyvis steunden fans en leden de Vierlingsbeek-
se voetbaltrots. Dankzij de massale deelname werd 
de maximale €1000,- bij elkaar gespaard. Voor dit 
bedrag mag Volharding nieuwe trainingsmaterialen 
bestellen bij Athleteshop.nl. De club kan hierbij bij-
voorbeeld kiezen voor nieuwe netten voor de goals 

De ZonnebloemVierlingsbeek Groeningen
Wenst alle mensen in 

Vierlingsbeek en Groeningen
fijne feestdagen en een goed 

en vooral gezond 
2015 toe.

Wij hopen in het nieuwe jaar veel 
van onze gasten

te mogen begroeten bij een 
van onze activitieten.

Maar voordat zij tot nieuwe heersers over de Keie-
schieters en Keieschieterinnekes werden ge-
kroond, gingen de schijnwerpers eerst op het af-
scheidnemende jeugdpaar van het afgelopen sei-
zoen. Jeugdprins Hank I (van Daal) en zijn adju-
dant Loek (Joosten) keken terug op een fantas-
tische carnaval, waarin Hank samen met zijn va-
der Ron als ‘grote’ prins de carnavalsvereniging uit 
Vierlingsbeek en Groeningen met veel energie en 
passie aanvoerde. “Ik heb ervan genoten, van be-
gin tot eind, en wil bij deze iedereen bedanken, on-
der wie natuurlijk mijn zus Babs als hofdame en 
de rest van de jeugdraad en –leiding. En natuurlijk 
ben ik ook benieuwd wie mij en Loek gaan opvol-
gen. Wie oh wie?”, zo vroeg ook Hank zich af. 

Op die vraag werd, na het aftreden van Hank en 
Loek, ruim een halfuur later antwoord gegeven, on-
der toeziend oog ook van prins Rick I (Winkelmo-
len), zijn prinses Jill (Hartjes) en adjudant Teun 
Franssen van De Keieschieters én het bont uitge-
doste jeugdgezelschap van De Padden uit Wanroij, 
die onder aanvoering van jeugdprins Senn (Lau-
wers) en jeugdprinses Yasmin (Haverkamp) de 
jeugdprinsenproclamatie van De Keieschieters bij-
woonden, enthousiast meededen aan alle (stoelen)
dansen en zelfs geregeld vooropliepen in de ver-
der Vierlingsbeeks-Groeningse polonaise. 

Rond 20.45 uur dromden ook ineens heel wat 
nieuwe bezoekers vanuit het café naar voren, de 
ouders van het nieuwe jeugdpaar? Onder hen wa-
ren opvallend veel leden en vrienden van de fa-
milie Willems en dat was niet voor niks, zo bleek 
al snel. Na de bekendmaking van de reusachtige 
jeugdraad die dit jaar tijdens de carnavalsdagen 
in Vierlingsbeek feest gaat vieren, volgde het mo-
ment suprême en werden jeugdprinsen Steffie en  
-jeugdadjudant Eveline onder luid gejuich en ge-
klap aan het publiek gepresenteerd. Tijdens het 
jeugdcarnaval staan twee échte carnavalsvierders 
uit échte carnavalsfamilies aan het roer. Een ding 
is zeker na het bijwonen van het jeugdprinsenbal:  
carnaval 2015 wordt helemaal top met Steffi en 
Eveline in de polonaise voorop! Alaaf!

of pionnen en hesjes voor op het trainingsveld, alles 
naar eigen wens en invulling. Op de foto: Penning-
meester van Volharding, Bob Verdijk (rechts) ont-
vangt de waardecheque uit handen van Hay Gielen, 
bedrijfsleider van PLUS Verbeeten.
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De jongste muzikantjes uit Vierlingsbeek: de blok-
fluiters, slagwerkers en jeugdleden van de Herleving 
zullen het verhaal begeleiden met hun muziek.
Kerststemming voor kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s. De entreeprijs is 1 euro voor een kind en 

3 euro voor een volwassene. Om zeker een plekje 
te hebben kunnen kaartjes ook van te voren worden 
gereserveerd op emailadres: 
herlevingjeugd@ziggo.nl

Wie kent wie?

Van deze schoolfoto weten we niet veel. 
Ook niet waarom deze foto gemaakt werd.
Welke leerkracht hoorde bij deze klas? 
De foto is genomen vóór de zomervakantie van 1959. Enkele namen van jongens: Harrie de Hoog (zijn 
tanden bloot lachend) is duidelijk te zien. Bert Rijnen, Jan v.d. Berg, ...Nissen, Jan Peters, Rudi Janssen 
(Groeningen), Cor Wennekers ( naast Harrie de Hoog ), Peter Nissen, Henk Achten, Harrie Basten, Gerard 
Willems, Gerard Koenen, Ger Verhoeven (rechts boven) en Peter Verdijk, 2e van rechts is Toon Theunissen
Wie kan ons helpen, graag horen we dit van u op Vrijdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de Bekse 
bieb of mail de informatie naar:  info@stichtengdeoudeschoenendoos.nl
Hebt u oude foto’s of documenten breng deze dan eens mee naar de Bieb op de aangegeven tijden, we 
kunnen de foto’s direct scannen zodat u deze weer mee kunt nemen.

Stichting “De Oude Schoenendoos” namens deze Jan Hendriks

Aanvragen informatiepakket voor 
vrijwilligersorganisaties
Actieradius, vrijwillige inzet Land van Cuijk, zet 
zich actief in voor het ondersteunen van vrijwilli-
gersorganisaties door het aanbieden van informa-
tiebijeenkomsten en workshops. Afgelopen sep-
tember heeft Actieradius aan Vrijwilligersnet ge-
vraagd om de vrijwilligersorganisaties uit de ge-
meente Boxmeer te informeren over de huidige 

vrijwilligersverzekering. Deze bijeenkomst werd 
druk bezocht. De volgende punten kwamen daarbij 
aan bod en zijn belangrijk om te onthouden:
1 Gemeente Boxmeer heeft de vrijwilligersverze-

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

vrijwilligerswerk doen zijn automatisch verze-
kerd.

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

4 De volgende verzekeringen vallen binnen de 
vrijwilligersverzekering: aansprakelijkheidsverze-
kering voor de vrijwilligers én vrijwilligersorgani-
saties, ongevallenverzekering (inclusief inzitten-
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VONDEL

IN MEMORIAM

December, de laatste maand van het jaar, no-
digt uit tot een terugblik.
Nog maar kort geleden, namelijk op 8 oktober 
2014, overleed op 83 jarige leeftijd, 
Mien Verbeeten.
Ofschoon Mien sinds 2005 geen lid meer was 
van Vondel,  nadat zij om gezondheidsrede-
nen zich gedwongen zag te stoppen, was zij bij 
Vondel nog lang niet vergeten.
Niet vreemd, als je bedenkt dat zij gedurende 
57 muzikale jaren, een geliefd koorlid was.
Zij trad niet graag op de voorgrond, maar sloeg 
al die jaren nauwelijks een repetitie of concert 
over.
Feitelijk een zangeres waarop je echt kon bou-
wen. 
In de herinnering van het koor, passen bij Mien 
slechts begrippen als, vriendelijk, trouw, aardig 
voor eenieder, en vooral bescheiden.
Mien is niet het eerste koorlid dat Vondel in z’n 
67 jarige bestaan is ontvallen.
Als ze ergens samen nog verder zingen, dan 
zullen ze zonder twijfel bijzonder blij zijn dat 
Mien weer met ze meedoet.

De voorzitter, 
Martin van Rijswijck

den), verzekering verkeersdeelnemers, bestuur-
dersaansprakelijkheidsverzekering en de rechts-
bijstandsverzekering voor vrijwilligers en 

 organisaties.
5 Vrijwilligersnet is voor vragen over de 
 vrijwilligersverzekering te bereiken via 
 040-2193400 of 
 info@vrijwilligersnetnederland.nl en u kunt na-

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

We willen zeker 
2 miljoen koffiespaar-
punten ophalen

Duizenden, of zeg maar gerust tienduizenden pak-
ken koffie vinden in januari hun weg naar voedsel-

banken verspreid over heel Nederland. En dat alle-
maal met een actie die enkele jaren gelden begon 
met een oproep in de lezersrubriek van één van de 
landelijke dagbladen.

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

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

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

Voor het nieuwe jaar

De laatste dagen

en de laatste vragen

van het geleden jaar

staan voor de deur,

de bomen kouder

en de dromen ouder

maar de verwachting

nog vol gloed en kleur

want wij geloven:

het licht van boven

is niet te doven

stelt niet teleur

voor alle vragen

van alle dagen

achter de einder

achter de deur

Anton van Wilderode

Lourdes reizen 2015 georgani-
seerd door Lourdesgroep Venray.

Iedere jaar gaan er duizenden mensen uit Nederland 
naar Lourdes, ze gaan per trein, bus of vliegtuig.
Mensen gaan alleen of met een groep.
En toch zijn er nog  altijd mensen die dolgraag naar 
Lourdes willen, maar weten niet hoe ze dit moeten 
aanpakken, veel vragen komen dan op hun af zoals, 
Hoe kom ik daar? 
Met wie zal ik mee gaan? 
Hoe vind ik daar de weg? 
Hoe weet ik waar er vieringen in het Nederlands zijn?
Wie kan er allemaal mee?
Mensen met dit soort vragen kunnen bij ons terecht, 

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

Voor informatie over deze reizen maar ook de ande-
re reis data kunt U contact op nemen met 
Cristien Goumans, telefoon nummer 0478-636676 
of 0623532814

Luisteren naar
Brabantse  kerstgedichten

Op zaterdag 13 december wordt in de zaal van 
restaurant/hotel ’t Vertrek in Boxmeer 
(tegenover het NS-station) 
de finale gehouden van de wedstrijd om 
het mooiste Brabantse kerstgedicht 2014.

De wedstrijd is georganiseerd door de dialecten-
club van de 
Historische Kring Land van Cuijk.

Twintig finalisten, uitgekozen door een deskundige
jury en afkomstig uit alle windstreken van de pro-
vincie Noord-Brabant, 
zullen dan hun zelfgeschreven kerstgedicht voor-
dragen
-ieder in zijn of haar eigen Brabantse dialect-
waarna de jury opnieuw in beraad gaat om de 
uiteindelijke winnaar aan te wijzen.

In de pauzes kan het publiek genieten van 
Brabantse live-muziek in kerstsfeer. 

De finale begint om 14.00 uur. 
De zaal is vanaf 13.00 uur open voor het publiek.
De toegang is gratis.

U bent van harte welkom

De organisatie wenst u nu alvast

UNNE ZALIGE KERST 
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Heropnames van 20 naar 
2 procent
 
Nieuwe vorm van hartrevalidatie 
Maasziekenhuis Pantein
Maasziekenhuis Pantein biedt een nieuwe vorm 
van hartrevalidatie, die in Canada is ontwikkeld. 
Het Brabantse ziekenhuis is hiermee de enige in 
Nederland. De nieuw werkwijze is voor de patiënt 
intensiever, maar ook duidelijk effectiever. “Deze 
vermindert namelijk de kans op heropname bij 
hart- en vaatziekten van 20 naar 2 procent”, zo la-
ten de cardiologen H. Koornstra en R. Vromans 
weten.
De nieuwe vorm van hartrevalidatie is in Canada 
ontwikkeld. Al meer dan tien jaar heeft het Maas-
ziekenhuis een eigen afdeling hartrevalidatie. Het 
ziekenhuis streeft er naar om het aantal heropna-
mes voor hart- en vaatproblemen met deze nieuwe 
vorm verder te verminderen.
 
Anderhalf jaar
Sinds vele jaren is er in Canada een nieuwe vorm 
van hartrevalidatie ontwikkeld. Hierbij wordt een 
patiënt gedurende anderhalf jaar begeleid door 
een team van de hartrevalidatie (in plaats van zes 
tot acht weken). Het eerste jaar zijn er wekelijkse 
bijeenkomsten waarin uitleg gegeven wordt over 
het ziektebeeld, waarom patiënten bepaalde medi-
cijnen moet (blijven) gebruiken, mogelijke aanpas-
singen in de voeding en psychische uitwerkingen 
op de patiënt en zijn/haar partner.
Het team Hartrevalidatie bestaat uit een cardio-
loog, fysiotherapeut, diëtist en een revalidatiearts.
 
Afstand en tempo
Ook de lichamelijke training is anders: er wordt 
van de patiënt verwacht dat deze elke dag een uur 
gaat wandelen. Het eerste jaar gebeurt dit een-
maal per week in het ziekenhuis onder begeleiding 
van het team Hartrevalidatie (vier tot vijf maal per 
week doet de patiënt dan zelf). Koornstra: “De pa-
tiënt krijgt ook een soort horloge met GPS, zodat 
hij of zij zelf, maar ook de mensen van de hartre-
validatie, kunnen controleren hoe het gaat, hoe ver 
elke dag is gelopen en in welk tempo. Aan hand 
van deze gegevens is goed te bekijken hoe het 
met de conditie gaat.”
 
Beter resultaat
Na een jaar volgt er nog een half jaar, waarin de 
patiënt onder begeleiding in het ziekenhuis een-
maal per maand wandelt. Het resultaat van deze 
vorm van hartrevalidatie is vele malen beter dan 

na een ‘gewone’ hartrevalidatie. “Met andere woor-
den de kans op herhaling van hart- en/of vaatpro-
blemen is vele malen kleiner dan met de huidige, 
Nederlandse vorm van hartrevalidatie”, aldus Vro-
mans.
 
Enige ziekenhuis
Het Maasziekenhuis is het eerste Nederlandse zie-
kenhuis dat deze vorm van hartrevalidatie aan-
biedt. In Nederland wordt deze verder alleen gege-
ven in revalidatiecentrum Blixembosch in Eindho-
ven. Deze nieuwe vorm van hartrevalidatie wordt 
volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Patiën-
ten kunnen hieraan meedoen, als zij hiervoor wor-
den verwezen door de cardioloog.

MusicalMakers uit Boxmeer 
presenteren u een nieuwe 
musical!

Over de Muur, de musical
In het decor van Berlijn, vlak voor de val van de 
muur in 1989, gaat Hennie Leeflang op zoek naar 
familie van haar Duitse vader. Ook zoekt ze zijn 
graf. Als dienstplichtig soldaat is haar vader in 
WOII gewond geraakt en naar Nederland gestuurd 
om aan te sterken. Daar leert hij de Rotterdamse 
Maria kennen en de twee worden tot over hun oren 
verliefd. Na zijn herstel wordt hij naar het Oostfront 
in Rusland gestuurd en laat Maria alleen en zwan-
ger achter. Maria hoort nooit meer iets van Heinz.

Gedurende Hennie’s zoektocht komt de geschie-
denis van het ijzeren gordijn voorbij en het dage-
lijks leven in Oost- en West-Berlijn. Zo stuit Hen-
nie op een muur van bureaucratie in Oost-Berlijn 
en struikelt ze over een muur van commercie in 
het Westen. De val van de muur maakt alles an-
ders. Ook Hennie’s zoektocht krijgt een verrassen-
de wending…

Waargebeurd
Het  bijzondere levensverhaal van Maria werd aan 
de MusicalMakers vertelt door haar dochter, de 
Boxmeerse Hennie Leeflang. Samen met het lied 
Over de muur van Harrie Jekkers en Leon Smit 
vormde dit verhaal de inspiratiebron voor deze 
nieuwe musical. Over de Muur is speciaal voor de 
MusicalMakers uit de regio Boxmeer en Nijmegen 
geschreven door Jet Pit en Jarno Scholten met 
muziek van Jarno Scholten. 

MusicalMakers
De MusicalMakers, opgericht in Boxmeer, is 
inmiddels uitgegroeid tot een semiprofessionele 
musicalvereniging van 45 personen uit de brede 
regio rondom Boxmeer en Nijmegen. 
Uit Vierlingsbeek spelen Debby en Mandy Denen 
en Imke Baggerman mee. De MusicalMakers 
behoorden begin dit jaar nog tot de laatste tien 
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‘Beste Ensemble’ van de Nederlandse Amateur 
Musical Awards.
 
Kaartjes
Op 5, 6, 7 en 8 februari 2015 komt de Berlijnse 
muur tot leven in Theater ’t Mozaïek in Wijchen. 
Kaartjes kosten € 15 per stuk en zijn te bestellen 
via www.musicalmakers.nl
Meer informatie en achtergronden vindt u op de 
website.

Samenwerkende verloskundigen 
online
Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 
Boxmeer voor de regio Land van Cuijk en noorde-
lijk Noord-Limburg heeft voortaan een eigen 
website: www.boxmeerbevaltbeter.nl

Met zijn website wil het VSV een zo goed en 
transparant mogelijk beeld geven over de periode 
voor, tijdens en na de zwangerschap voor zowel 
de zwangeren als de verschillende zorgverleners. 
Binnen het VSV werken verschillende zorgverle-
ners samen om kwalitatief en veilige zorg te bieden 
aan moeder, baby en gezin. Dit gebeurt zowel bij 
de zorg thuis, in de verloskundigepraktijk als in het 
ziekenhuis. 

VSV
De doelstelling van het VSV is om de zorg door de 
leden naadloos in elkaar over te laten lopen. “Dit 
realiseren wij onder andere door een gezamenlijke 

“Eerste steen” gelegd Schouw-
burg Cuijk

Maandagmiddag, 1 december jl. hebben Peter 
Smit, bestuursvoorzitter Schouwburg Cuijk en 
Wim Hillenaar, burgemeester, de eerste steen 
gelegd bij de ver-/nieuwbouw van de Schouw-
burg Cuijk. 

Ver-/nieuwbouw 
De ver-/nieuwbouw van Schouwburg Cuijk is in 
volle gang. In de tweede helft van 2015 zullen 
de deuren op feestelijke wijze geopend worden. 
Recent werd ook het hoogste punt bereikt. Tra-
ditiegetrouw staat een opdrachtgever bij een 
dergelijk – letterlijk en figuurlijk – hoogtepunt stil 
om de werknemers in de bouw te bedanken voor 
hun inspanningen tot zover. Dat geldt dan ook als 
aanmoediging om de bouw verder succesvol af te 
ronden. 

intake van nieuwe zwangerschappen, gezamenlijke 
vakinhoudelijke trainingen en inzet van kraamzorg 
in het ziekenhuis”, zo licht VSV-voorzitter 
Els van Zwieten toe.
Binnen het VSV werken de bij geboortezorg 
betrokken professionals in het Land van Cuijk en 
noordelijk Noord-Limburg (tot aan Horst) intensief 
samen om de zorg rond zwangerschap en bevallen 
verder te verbeteren en babysterfte verder terug te 
dringen. Het VSV werkt aan betere onderlinge 
afstemming, gemeenschappelijke protocollen en 
gezamenlijke dossiers.

Professionals 
In het VSV voor deze regio zitten onder anderen 
verloskundigen van praktijken uit Boxmeer, 
Cuijk/Mill, Gennep/Bergen, Venray en Horst. Maar 
ook Groene Kruis Kraamzorg, Kraamburo PVG, 
Pantein Kraamzorg en gynaecologen en 
kinderartsen van het ziekenhuis in Beugen. 
Hierbij gaat het onder meer om eerstelijns en 
tweedelijns verloskundigen, gynaecologen en 
kinderartsen.
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Inmiddels werd ook het tijdstip genaderd voor het 
leggen van de eerste steen. Niet echt de eerste 
steen maar een markeringssteen die tijdens de 
bouw wordt gelegd en die een blijvende herinne-
ring moet opleveren aan dit bijzondere project. Om 
beide redenen, hoogste punt en eerste steen werd 
een moment van samenzijn gecreëerd. 
 
Werknemers 
Wethouder Poel bedankte namens de gemeente 
Cuijk (als opdrachtgever) de werknemers voor hun 
harde werk. Deze dank ging vergezeld van een 
kleine attentie voor ieder van hen.  
Aansluitend werd door Peter Smit, bestuursvoor-
zitter Schouwburg Cuijk en Wim Hillenaar, burge-
meester, de eerste steen gelegd.

Gedenksteen 
De eerste steen bevat de tekst 

CEUCLUM ETERNUM // PRIMUS ♦ LAPIS ♦ PO-
SITUS ♦ EST // A WIM HILLENAAR MAGISTRO 
CIVIUM ET PETER SMIT PRAESIDE THEATRI // 
A.D. ♦ I DECEMBER ♦ MMXIV

Deze tekst, in het Latijn, is geïnspireerd op een in-
scriptie in een houten paal, een gevonden brugres-
tant uit de Romeinse tijd, een inscriptie waaruit de 
wens spreekt dat Cuijk de eeuwigheid zal kennen. 
De tekst op de gedenksteen is te vertalen als Eeu-
wig Cuijk. Eerste steen gelegd door burgemeester 
Wim Hillenaar en bestuursvoorzitter schouwburg 
Peter Smit, 1 december 2014. 
Boven de tekst is een gestileerd vogeltje afge-
beeld, een zogenaamd merletje, dat ook voorkomt 
in het wapen van de gemeente Cuijk en dat dienst 
gaat doen als herkenbaar beeld (huisstijldrager) bij 
de Schouwburg Cuijk.

Ook dit jaar houden wij een actie 
voor Serious Request!

Dit jaar heeft 3FM het onderwerp van de stille 
ramp. Hands off our girls. Wereldwijd worden vrou-
wen en minderjarige meisjes seksueel misbruikt, 
gedwongen tot seks of op een andere wijze. 3FM 
wil graag zo veel mogelijk geld ophalen om het 
vrouwenmisbruik te helpen en zoveel mogelijk te-
gen te gaan. Het herstel van deze vrouwen is heel 
belangrijk. 
Daarom wil onze school Metameer in Stevens-
beek, Kloosterstraat zich daarvoor inzetten en ook 
geld ophalen. Dit doen we door een kerstmarkt te 
organiseren op woensdag 17 december. 
Van 14.00 tot 18.00 uur ben je van harte welkom 
om onze kerstmarkt te bezoeken. 
Voor meer info kijk op www.metameer.nl of kijk op 
onze facebook pagina: 
www.facebook.com/seriousrequestmetameerkloos-
terstaat  

Tot dan!
 
Leerlingen Metameer Stevensbeek 
Kloosterstraat!                                                                      

“ Kerstpakkettenaktie”
“SNEEUWBAL”

Alweer voor het 9e jaar gaat de vereniging 
“Sneeuwbal “ zich met de voor velen al bekende 
kerstpakkettenaktie inspannen om de mensen die 
het niet breed hebben een fijne kerst te bezorgen. 
Met zoveel positieve reacties en met medewerking 
van zoveel mensen in de gemeente was die be-
slissing om dit jaar weer door te gaan niet moeilijk. 
Bedrijven en winkeliers in de regio gaan we natuur-
lijk ook weer vragen om mee te helpen. Ook zijn de 
eerste toezeggingen al gedaan.
Met de aktie van vorig jaar hebben we gemerkt dat 
er steeds meer particulieren, en ook scholen, zijn 
die ons willen helpen. Wij kregen hele pakketten 
maar ook tassen met etenswaren en andere ge-
bruiksartikelen. Giften kwamen ook binnen. Doet 
u dit jaar ook (weer) mee? Met  fijne feestdagen in 
het vooruitzicht geeft het misschien een goed ge-
voel om het kerstpakket dat u zelf krijgt voor ons 
doel af te staan. Als u liever zelf een pakket wilt sa-
menstellen kan dat natuurlijk ook. Zo’n gebaar zou-
den wij erg waarderen. Ook een financiële donatie 
is vanzelfsprekend van harte welkom.
(Ons IBANnummer is: NL90RABO01402 96 034 
t.n.v. A.van Rossen)
Uw pakket/donatie kunt u dan ‘s avonds inleve-
ren bij “Hotel Restaurant De Baronie” vlakbij stati-
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on Boxmeer. Wij zorgen er dan voor dat het pakket 
of de losse artikelen 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.

Vraag van de Maand 

Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is 
een voorpost voor de vele instellingen die in 
Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het 
gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn. 
Iedereen die informatie of advies wil en niet 
weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons 
aankloppen. In deze rubriek wordt elke maand 
een vraag gepubliceerd die aan het Advies- en 
Informatiepunt is gesteld. De informatie is al-
gemeen. Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.

Vraag: 
Ik heb een tijdelijk contract en wil graag weten wat 
er verandert per 1 januari 2015.
 
Antwoord: 
Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf ja-
nuari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelij-
ke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, 
en de WW richt zich meer op het snel vinden van 
werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid 
(Wwz) die op 10 juni 2014 door de Eerste Kamer is 
aangenomen. 

Op 1 januari 2015 gaan de eerste onderdelen van 
deze nieuwe wet. Dat is een half jaar later dan 
aanvankelijk de bedoeling was. Het gaat om een 
aantal bepalingen over flexibele arbeid. 

De regels die per 1 januari 2015 van kracht wor-
den, zijn:
● Werkgevers moeten werknemers met een tij-

delijk contract uiterlijk één maand van tevo-
ren laten weten of de overeenkomst verlengd 
wordt of niet;

● Een proeftijd is verboden in contracten die kor-
ter zijn dan zes maanden;

● Een concurrentiebeding is in principe verboden 
in tijdelijke contracten;

● Nulurencontracten kunnen per sector verboden 
worden.

Wijzingen op grond van de Wwz die per 1 juli 2015 
ingaan, zijn:
● Het ontslagrecht wordt hervormd, er komt een 

verplichte ontslagroute: ontslag om bedrijfseco-
nomische redenen gaat via het UWV, ontslag 
om persoonlijke redenen moet via de kanton-
rechter;

● Werknemers die twee jaar of langer in dienst 
zijn en die om bedrijfseconomische redenen 
ontslagen worden, krijgen een wettelijk recht 
op een ontslagvergoeding (‘transitievergoe-
ding’);

● Er komt een maximum van drie opeenvolgen-
de tijdelijke contracten in twee jaar (nu nog drie 
jaar); de tussenpoos van drie maanden voor-
dat een nieuwe keten kan beginnen wordt zes 
maanden.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale WW-duur 
(nu nog 38 maanden) stapsgewijs verkort naar 24 
maanden. 

Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maan-
dag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur in 
Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel 
voor een afspraak (tel. 0485-576763). 
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Grotestraat 18a - Vierlingsbeek - Tel. 0478.632053 - www.gryphus.nl

vr 26 december > 
wandelclub > 

Kerstwandeling
inschrijven: 14.00 uur > Inschrijfgeld: € 2,-

vr 26 december > 
concert > 

BJBJ’s Winter Wonderband
aanvang: 17.00 uur > Entree: GRATIS

za 27 december > 
talkshow > 

Uut Ut Köpke Van Jeu
zaal open: 19.30 uur

aanvang: 20.30 uur > Entree: GRATIS

ma 29 ma 29 december > 
SPEL > 

DE GROTE
FAMILIE HENDRIKS

GEZELSCHAPSSPELLEN
AVOND

aanvang: 20.00 uur > Entree: GRATIS

vr 2 janvr 2 januari > 
quiz > 

Witte Gei’t?
zaal open: 20.00 uur

aanvang: 20.30 uur > Entree: GRATIS

     Het 
Kerstpakket
              van 2014
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HET KERSTPAKKET VAN 2014

vrijdag 12 december > cabaret > BROK-
STUKKEN > HEAVY BALLS
‘Zeer getalenteerd trio’, ‘Brokstukken maakt fy-
siek, theatraal mooi vormgegeven cabaret’, ‘Drie 
compleet verschillende mannen in een zelfde pak 
op een bijna kaal toneel’ Zo maar een greep uit 
de lovende recensies over de mannen van Brok-
stukken. Terecht, want ze beheersen alle facet-
ten van het cabaret tot in de puntjes. Van slap-
stick tot zang, van typetjes tot ongecontroleerde 
chaos. Ze zijn absurd goed. En het gaat snel. Re-
tesnel. Tel daar die guitige koppen bij op en je hebt 
een goede bijdrage aan je verzameling van hilari-
sche cabaretavonden. Ogenschijnlijk pretentieloos 
maar toch zeer intelligent gemaakt. Daar hebben 
ze geen uitgebreid decor voor nodig. Ze hebben el-
kaar, dat is genoeg. Als de zaaldeuren dichtgaan, 
het licht dooft en er slechts een podium overblijft, is 
het een kwestie van tijd. Waarvoor? Neem plaats 

en beleef. It’s gonna be a wild ride!

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij 
Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

zaterdag 20 december > concert > 
BEUKFEEST: KHAOZ + NECKBREAK 
NATION + DESOLATE FIELDS + SIS-
TERS OF SUFFOCATION
Het is weer beuken geblazen in Gryphus want tijd 
voor het Beukfeest. De twintigste editie inmiddels 
en dit jubileum moet gevierd worden. Vanavond 
daarom geen drie maar vier bands op de bill: Kha-
oZ, Neckbreak Nation, Desolate Fields en Sisters 
Of Suffocation.

Het Beukfeest start met de nieuwe Eindhovense 
full female metalband Sisters Of Suffocation. De 
band bestaat uit studenten van de Metal Facto-
ry die elkaar een paar maanden geleden heb-
ben gevonden in hun voorliefde voor death metal. 
Een eerste single kwam afgelopen augustus uit en 
kreeg goede kritieken. Deze stoere chicks blazen 
het dak van de toko. Hierna is het de beurt aan De-
solate Fields. Ontstaan in Hengelo in de donkere 
en koude winter van  2012. De heren spelen een 
combi van progressieve death en black metal en 
maken er een enorm (Beuk)feest van!
 
Derde band van de avond is Neckbreak Nation, de 
band van drummer Ivo Maarhuis. Afgelopen jaar 
kwam het debuutalbum The Stroke Of The Devils 
Hour uit en deze is met open armen ontvangen in 
de metalscène. Neckbreak Nation speelt keihar-
de thrash metal. Snelle strakke riffs en pakkende 
nummers. Voor een heerlijk potje thrashen op ni-
veau is Neckbreak Nation het juiste adres!

Wat krijg je als je ex-leden van bands als Sinister,
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Pleurisy, Dead Head en Houwitser bij elkaar 
brengt? KhaoZ! Het recept van deze band mag 
inmiddels wel bekend zijn: recht voor z’n raap, 
in your face old school death metal vol zieke 
screams en rauwe grunts. Gisteren was de release 
van de nieuwe cd Creator Of Damnation en van-
daag komt KhaoZ de plinten van de muur spelen. 
Een meer dan waardige afsluiter van deze prachti-
ge jubileumeditie van het Beukfeest.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 | <20 jaar: 5,00 euro > reserveren: 
www.gryphus.nl

vrijdag 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 peulenschil 
zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 2,00 euro

vrijdag 26 december > concert > BJ’S 
WINTER WONDERBAND
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 22E 
(!) 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 aantal 
fijne gasten mee: gitarist Eric Devries, bassist Ge-
rald van Beuningen, drummer Sjoerd van Bommel 
en zangeres Henny Groot Antink. Bijzondere gas-
ten voor een bijzonder kerstconcert.

Dit vijfsterren ensemble grossiert in krakers van 
Bob Dylan, JJ Cale, Steve Earle, Eric Clapton en 
Van Morrison. En veel ‘nieuw’ repertoire van on-
der andere Crosby Stills Nash & Young, Allman 
Brothers Band, Little Feat, Ry Cooder, The Band 
en Gilbert O’Sullivan. Prachtige liedjes van net na 
de hippietijd en vlak voor de decadentie toesloeg 
in de popmuziek. Veel meerstemmige zang en 
sprankelend gitaarwerk als vanouds. Zoals het een 
echt kersconcert betaamt.
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

zaterdag 27 december > talkshow > 
UUT UT KÕPKE VAN JEU
Het is Derde Kerstdag en dus weer tijd voor een 
nieuwe aflevering van UUT UT KÕPKE VAN JEU, 
een bijdetijdse talkshow vol actualiteit en amuse-
ment voor en door Vierlingsbeek en Groeningen. 
Het leven van alledag belichaamd door diverse 
gasten. Gesprekken over politiek, sport, werk, cul-
tuur, hobby’s en andere dingen die U of Uw dorps-
genoten bezig houden. 

Momenteel legt de redactie de laatste hand aan 
het programma waarvan de meest actuele ver-
sie te vinden zal zijn op www.gryphus.nl. In elk ge-
val zullen tijdens deze editie van Ut Köpke recla-
memaker Gijs van den Berg en menkampioen Jan 
Loenen aanschuiven en komt Jeroen Weijmans 
vertellen over zijn groenkompassie.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

maandag 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 ei-
genlijk 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 war-
me chocolademelk met appeltaart, gebakken door 
oma Hendriks zelf.
aanvang: 20.00 uur > entree: gratis

vrijdag 2 januari > quiz > WITTE GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek ge-
schikt om eens een avond lekker lang te quizzen. 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

Na het succes van de voorgaande edities daarom 
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 10 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef U voor 10 januari op voor dit gezellige darts-
toernooi voor iedereen. Deelname aan The Gryp-
hus Open kost 5,00 euro en opgave is mogelijk via 
06.29261253 of info@gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis

vrijdag 16 januari > cabaret > ELLEN 
DIKKER > GROENE VINGERS (try-out)
Ellen Dikker is onbetwist ‘typetjes-specialist’. Ze 
maakte reeds drie programma’s, sleepte een nomi-
natie voor de prestigieuze cabaretprijs Neerlands 
Hoop in de wacht, won de Persoonlijksheidsprijs tij-
dens Cameretten en is columniste op Radio 2.

Met Groene Vingers’ schoffelt Ellen de boel eens 

lekker om. Op zoek naar vaste grond duikt ze in de 
wondere wereld van bio, eco en oer. Een wereld 
waar de tragikomische, hypervrolijke of licht doorge-
draaide types van Ellen uitstekend tot bloei komen. 
Soms hard als snoeihout, dan weer breekbaar als 
bloesem, maar altijd met het gezicht naar de zon.

Ellen Dikker is uniek in het huidige cabaretlandschap
 en wordt alom gewaardeerd om haar kwalitatief 
hoogwaardige programma’s. Haar vaste schare be-
zoekers breidt zich telkens uit. Als u haar gezien 
heeft wilt u dit programma ook zien, als u haar niet 
heeft gezien wordt het de hoogste tijd!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reser-
veren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl 
> win gratis kaarten via Facebook Welcome Bij 
Janssen en Facebook PLUS Verbeeten

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

Medewerkers van Gryphus 
wensen U allen 

een gezond en zorgenloos 2015!

Te koop:

AUDI A3 1.9 
turbo diesel / zilver metallic

Bouwjaar: 2000

Uiterlijk / technisch uitstekend, 
dealeronderhouden

€2500,--

Tel: 06 - 505 876 32 
Mail: Hans-2014@outlook.com
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KERSTINLOOP
Zaterdag 13 december

 
Deze middag kunt U geheel vrijblijvend 

binnen lopen. Er is veel verschillend 
bloemwerk te zien en te koop.

U bent van harte welkom tussen 
15.00 uur en 17.00 uur

 
Hermien Prinsen

Groeningsestraat 23
5826 AB Groeningen

tel.0478 546368      

 

Werkgever gezocht 
(Gehandicaptenzorg, forensisch, psychiatrie, amateur toneel regisseur, simulatiepatiënt) 

Aangeboden: 26 jarige, enthousiaste HBO dramatherapeut & Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3 en 4. 
Stapje voor stapje… MBO 3, MBO 4 en uiteindelijk HBO!  
Ik ben er trots op dat ik deze ontwikkeling heb doorgemaakt.  

Wanneer je écht iets wilt, kun je alles  
Helaas is het in tijden van bezuinigingen lastig om werk te vinden. Dit is bij mij ook het geval. 
Ik heb een creatieve opleiding gevolgd, dus waarom geen creatieve sollicitatie? 
Ik bezit: 

 Jarenlange ervaring in de begeleiding van verstandelijk gehandicapten.  
 Dramatherapie ervaring binnen kinder- en jeugdpsychiatrie. o.a. SOVA/weerbaarheid/Ego 

versterking. 
 Minor en afgestudeerd met een 8.8 op het onderwerp ‘huiselijk geweld’.  
 Veel acteer ervaring.  
 Ervaring als simulatiepatiënt.  
 Erg veel zin om te werken!  

 
Heel graag kom ik naar u toe voor een vrijblijvende kennismaking 

   aniek.88@hotmail.com 
   nl.linkedin.com/pub/aniek-daniëls/8b/581/b3a/ 
 

 

 
 
 

OPRUIMINGSWEKEN 
 

Van 19 DECEMBER 2014 
t/m 

3 JANUARI 2015 
Extra open op de dinsdagen 

 

Aanbiedingen tot wel  
70% korting 

 
Kom gewoon eens kijken! 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 adverteren
doet verkopen
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 uit de keuken van  
 gezinshuis Aventurijn
 jam
 dessertsaus
 siroop
 compote
 chutney
 zoetzuur

Alles wordt huisgemaakt van eigen fruit en groenten (of hier uit de buurt). 
We maken onze producten zo natuurlijk mogelijk en voegen weinig suiker toe.
We verkopen aan huis.
Bel gerust een keer aan of bel van te voren als u zeker wilt zijn dat we thuis zijn. 
We hebben nu ook mooie cadeaupakketjes gemaakt. Leuk als kerstcadeautje!

Spoorstraat 12   5821 BD Vierlingsbeek   0478-512205  
www.gezinshuis-aventurijn.nl             

Bandenhandel Groeningen 

Voor al uw zomer- en 
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17 
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237

Openingstijden:
Maandag         18.00 - 22.00 uur
Woensdag        18.00 - 22.00 uur
Zaterdag         08.00 - 16.00 uur

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

 KERSTBOMEN
 te koop

 
5 soorten tot 3 mtr 

 met kluit of pot 
  

 Gebr. Janssen 
 Grotestraat 33 
 Vierlingsbeek 

tel. 0478-631218 

 
 

        

      

Medisch Pedicure  
Bij de voetjes Pedicurepraktijk 

Irma Verweijmeren 
De Roei 11 
5821 GN Vierlingsbeek 
Tel: 0478 – 63 14 78 
 Gecertificeerd voor Reuma, Diabetisch- 

en overige risicovoeten. Met oncologie 
aantekening  Ik werk nauw samen met 
o.a. podotherapeuten,fysiotherapeuten  
en orthopedische schoenmakers. 

Te Koop
Kerstbomen

In alle maten, alle bomen in pot 
én in plastic zak, maar liefst

5 verschillende soorten!

Picea omorika
Abies nordmaniana (naaldvast, tot 2,75 meter!!)

Abies koreana (naaldvast, tot 2,50 meter)
Abies fraserii (naaldvast)
Abies grandis (naaldvast)

Hans Ebben, De Schans 3 Groeningen
Tel: 06-13820298
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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 

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

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

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Mannen in beweging!
Je laat graag zien wie je bent en je bent actief!

Die eigenheid en beweging zien we dit najaar terug in de 
kapsels. Meer beweging en een voller effect; wij creëren 
de juiste look voor jou! Kijk op de website voor meer 
informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl



28

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

WWW.AUTOKUSTERS.NL

GROENINGEN - OVERLOON - VIERLINGSBEEK

✔  SCHADEHERSTEL

✔  ONDERHOUD & REPARATIE

✔  COMPLETE REINIGING

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

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

Donderdag - Maandag 
16.30-19.00 uur.
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Gespecialiseerd in:
● Elektrisch ontharen (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De diabetische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  De reumatische voet (Ziektekostenvergoeding 

mogelijk)
●  Hotstone en orang Malu massage
●  Microdermabrasiebehandelingen
●  Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368












HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233 
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

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

Dag en nacht 
jouw bankzaken 

beheren
Veilig en snel 
via internet

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

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN KLEURRIJK NIEUWJAAR!
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Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.30 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl  

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Warme Bakker Degen
Reclame: 15 t/m 20 december
 ● Kruimelvlaai € 7,25 
 ● Zonnebrood € 2,25 
 ● Luxe Winterbrood € 4,75
Reclame: 22 t/m 27 december
 ● Schuimtaart € 12,50 
 ● 8 Worstenbroodjes + 2 gratis  
 ● 8 Zachte broodjes + 2 gratis
Reclame: 29 t/m 3 januari
 ● Kleine kruimelvlaai € 4,50 
 ● Volkorenbrood € 1,80  
 ● 5 harde broodjes gesort. € 1,90

Hele fijne feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2015 gewenst!!

Irenestraat 2 
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl
 











 
 
  
 





      



       



Restaurant - Feestzaal - Catering

Kijk voor onze menukaart en 
mogelijkheden op

www.devierlinden.nl

Soetendaal 5, 5821 BL Vierlingsbeek
Tel. 0478-631637

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.v.m. Kerst is de inloopavond dinsdag 23 december 
van 16.30 tot 19.30 uur i.p.v. woensdag en zijn we 
zaterdag 27 december gesloten . 
Verder wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen en  
de beste wensen voor 2015 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.v.m. Kerst is de inloopavond dinsdag 23 december 
van 16.30 tot 19.30 uur i.p.v. woensdag en zijn we 
zaterdag 27 december gesloten . 
Verder wensen wij iedereen hele fijne kerstdagen en  
de beste wensen voor 2015 

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