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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

29 december 2015, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

30e jaargang no. 24         9 december 2015

Op Zondag 
22 november was de 

allerlaatste 
Eucharistieviering 

in onze 
Laurentiuskerk.

We hebben op waardige wijze afscheid 
genomen van onze Parochiekerk.

De viering werd opgeluisterd door het 
dames- en herenkoor. Voor de laatste 
keer werd het Laurentiuslied gezongen.

Alle lectoren en misdienaars assisteer-
den tijdens deze viering die werd 
voorgegaan door pastoor van der Sluis.

Op het einde van de viering waren er 
dankwoorden voor alle vrijwilligers die 
zich jarenlang hebben ingezet voor onze 
parochie.

Na deze plechtige viering werd onze 
kerk aan de eredienst onttrokken en 
werden de Symbolen de kerk 
uitgedragen.

Er was koffie voor de parochianen en als 
herinnering kregen de kerkgangers een 
mooie kaars met afbeelding van 
Sint Laurentius aangeboden.

Met dubbele gevoelens keerde eenieder 
daarna huiswaarts.
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Van de redactie:
●	 De Kerk is dicht, het plein daar naast is 
 feestelijk en sfeervol verlicht. Voor het eerst 

geen feestelijk luiden van de kerkklokken 
tijdens Kerst. Akelig stil......

●	 Deze Kerstuitgave is tevens de laatste 
Globaal van 2015! Op dinsdagavond 

 29 december zitten wij weer voor U klaar 
voor de 1e uitgave van 2016. Voor ons is 
Uw kopij van essentieel belang, het maakt 
Globaal tot een écht dorpsblad, van en over 
Vierlingsbeek en Groeningen. 

 Mogen wij in het nieuwe jaar weer op 
 U rekenen?
●	 De Gemeentegids van Gemeente Boxmeer 

wordt niet meer huis-aan-huis bezorgd maar 
kan op centrale punten (Plus Verbeeten/ 
Herberg Thijssen/Joffershof) afgehaald 
worden. Gepland: eind januari 2016. 

●	 Rest ons U een gezellige decembermaand 
toe te wensen, mooie Kerstdagen, een 
veilige, feestelijke jaarwisseling en een goed 
begin van 2016!  Alles waar TE voor staat is 
niet goed... Een uitzondering op deze regel 
als hét motto van 2016?: TEVREDENHEID.

AGENDA:
2015:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Alles bijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in ‘t Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
11 dec Gryphus: Cabaret: Max van den Burg;  
  Amok; zaal open: 20.30 uur
13 dec VOVG: Kerstmarkt van 11.00 uur tot   
  16.00 uur bij Concordia
14 dec Dorpsraad Groeningen: Vergadering DR  
  aanvang 20.00 uur in de Zandpoort te  
  Groeningen
15 dec KBO: Kerstviering in Concordia
16 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Basisschool Laurentiushof en Harmonie  
  De Herleving; kerstviering in de 
  Laurentiuskerk. Opvoering van het 
  kerstverhaal van Dickens (Scrooge);   
  aanvang 19.00 uur

19 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
19 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u  Valentinus   
  weer bellen.
19 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
26 dec Gryphus: Wandelclub: KERSTWANDE- 
  LING; inschrijven: 14.00 uur
26 dec Gryphus: Concert: BJ’S WINTER 
  WONDERBAND; aanvang 17.00 uur
27 dec Gryphus: Talkshow: UUT UT KÕPKE   
  VAN JEU; zaal open: 19.30 uur
29 dec Gryphus: DE GROTE FAMILIE  
  HENDRIKS GEZELSCHAPSSPELLEN  
  STRIJD Zaal open: 20.00 uur
31 dec Gryphus: Nieuwjaar; OUD OF NIEUW;  
  Zaal open: 23.30 uur
2016:
2 jan RKVV-Volharding: nieuwjaarsreceptie   
  van 16.00 uur tot ca 21.00 uur met
   medewerking van het orkest “Met Mate”.
2 jan Gryphus: film: THE HOBBIT TRILOGIE;  
  zaal open: 14.30 uur; aanvang: 15.00 uur
5 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
8 jan Gryphus: Quiz: WITTE GEI’T?; zaal open: 
  20.00 uur; aanvang: 20.30 uur
9 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
13 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
16 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
16 jan Gryphus: Dartstoernooi: THE GRYPHUS  
  OPEN; aanvang: 19.00 uur
16 jan CV de Keieschieters: Liedjesavond
18 jan Groeningen: Köpkesmert
23 jan CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
24 jan CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting
29+30 jan CV de Keieschieters: Zittingsavond
30 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
5 febr CV de Keieschieters: Carnavalsvrijdag
5 febr Concordia: Hitteavond 2016; thema: 
  MIDDELEEUWS HITTEFEEST; Zaal open 
  21.00 uur; Vrij entree; Voor info: 
  helgo@ziggo.nl
7 febr Gryphus: carnaval: Kèèsteenebal
7 febr Herberg Thijssen: Vrêmde Vogelfestival
7t/m9 febr CARNAVAL
12 febr Gryphus: Cabaret: Thomas Smith; 
  Aanwezig (try-out); zaal open: 20.30 uur
27 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
27 febr Gêf ’t dûr: Beek an Toffel; 
  aanvang 19.00 uur; Eten bij de kok thuis.
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1 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
12 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
13 mrt NK Maasheggenvlechten te 
  Vierlingsbeek
18 mrt Gryphus: Cabaret: Omar Ahaddaf >   
  Grenzeloos; zaal open: 20.30 uur
26 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
5 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
5-6 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
  bloemenactie
8 apr Gryphus: Cabaret: Thijs van de 
  Meeberg; Er Mag Gedanst Worden 
  (try-out) zaal open: 20.30 uur
16 apr Gryphus: bandwedstrijd; Op Ut Tuffelke
30 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
3 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
12 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
28 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
2 - 4 juni Zanggroep Evergreen: Revue
7 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
19 juni Stichting Op De Tôffel: 
  Op De Tôffel 2016
25 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
30 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196 Deze maand geen
   ophaalronde oud ijzer! In augustus   
  kunt u Valentinus weer bellen.
27 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914 Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien!
6 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
11 sept Beek Beweegt: 4e editie Bekse 
  Bruggeloop
24 sept Oud ijzer te laden?  
  Valentinus 632426 draaien! 
29 sept Groenings koor: bloemenactie
4 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
29 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof

26 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20.00 uur in Joffershof
31 dec Deze maand geen ophaalronde oud  
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.

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

Kerkberichten.
Op Kerstavond, 24 december is er in de kapel te 
Groeningen een nachtmis om 21.00 uur.
Intenties: Pastoor G. de Vree, overl. ouders 
Camps-Gerrits en Toon, Overl. ouders Ars-Lamers, 
Kevin van Dieten. 

Opgave intenties:
Op 22 november hebben we met een mooie viering 
afscheid genomen van het kerkelijk gebruik van onze
Laurentiuskerk. Er worden dus geen eucharistie-
vieringen meer in de kerk gehouden. Wilt U een 
misintentie voor een viering in een andere kerk van 
onze parochie Maria Moeder van de Kerk opge-
ven, dan kunt U hiervoor voorlopig gewoon terecht 
bij mevrouw Marietje Hubers, Kreupelstaat 9: op 
maandagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur en op 
donderdag tussen 18.30 en 19.00 uur; tel. 631222. 
Intenties kunnen natuurlijk ook rechtstreeks naar 
de parochie worden doorgegeven: 

Parochiecentrum
Lepelstraat 13a
5845 BK  St. Anthonis
0485-471246

Een overzicht van de vieringen kunt u vinden op 
de website van de parochie Maria Moeder van de 
Kerk, onder de link Liturgische agenda. 

Overleden:
Lian Baltussen - van Meijel, 47 jaar.
“Alles is heimwee, wolken en water, Alles is heim-
wee, naar vroeger en later.
Vroeger is over, later is een ster, Gisteren is oud 
en morgen nog ver.”

(zie voor info ook de websites: 
www.parochievierlingsbeek.nl en
www.parochiemariamoedervandekerk.nl) 
De website van onze deelparochie blijft nog en 
jaar in de lucht.

Met deze bijdrage sluit ik de plaatsing van de kerk-
berichten betreffende de vieringen en intenties af. 
Deze rubriek zult u niet meer aantreffen in Globaal.

Peter Verdijk.
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Vierlingsbeek/Groeningen

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 
13 december om 14.30 uur in gemeenschapshuis 
De Pit te Overloon.
Om al een beetje in de Kerststemming te komen 
wordt de film: “A Christmas Carol” van Charles 
Dickens getoond. Het verhaal: wanneer de gierige 
Scrooge door drie geesten wordt meegenomen op 
een tocht die hem de ogen doet openen, komt hij 
erachter wat de ware betekenis van Kerst is. 

De film zal op groot scherm te zien zijn.
U bent allen van harte welkom! Gratis entree.

Kerstviering
Dinsdag 15 december is de kerstviering in zalen-
centrum Concordia. We beginnen om 14.00 uur 
met het kerstprogramma. Aansluitend is het kerst-
diner. 

Nieuwjaarsontmoeting
Vrijdag 8 januari willen wij graag het nieuwe jaar 
inluiden met onze leden. U bent van harte welkom 
vanaf 14.00 uur in gemeenschapshuis Joffershof.

KBO soos-inloop-middag
Iedere donderdagmiddag kunt u kaarten, rummikub 
spelen of sjoelen in gemeenschapshuis Joffershof. 
Ook voor een kopje koffie bent u van harte welkom 
van 14.00  tot 16.00 uur.
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HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH- VAN DEN BORN IS 
GESLOTEN VAN VRIJDAG 
25 DECEMBER T/M VRIJDAG 
1 JANUARI  2016.
Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, 
kunt u gebruik maken van de waarneming: 
 Letters A t/m J:  van den Boom  
 tel: 0478- 641202
 Letters K t/m Z:  Mooij               
 tel: 0478- 642382.

Bevers in Vierlingsbeek

De oplettende wandelaar die de afgelopen weken 
door de weilanden langs de Maas, richting 
Maashees liep, kon deze "vernielingen" met eigen 
ogen aanschouwen. Dat deze bomen zo zijn 
aangevreten, vinden we echter niet zo erg: het is 
een teken dat het goed gaat met de Maas. Goed 
genoeg voor de bevers, om zich weer in onze 
omgeving te vestigen.

Alleengaanden
Zondag 3 januari is er weer een bijeenkomst voor 
alleengaanden in het Joffershof. 
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom.

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 18 december en 15 januari 
Aanvang: 13.45 uur

Vaste activiteiten
Maandag- en donderdagmorgen: Biljarten
Dinsdag- en vrijdagmiddag: Biljarten in het 
Joffershof 
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
Donderdag: van 13.00-14.00 uur        Info 632190
Donderdag: SWOGB Meer bewegen voor 
Ouderen aangepast niveau van 11.00 - 11.45 uur 
in het Joffershof                                  Info 631839
Donderdag: Soos inloopmiddag van 
14.00 - 16.00 uur in het Joffershof
Vrijdag: SWOGB Meer bewegen voor Ouderen 
van 9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur in 
het Joffershof                                       Info 631232
Vrijdag: Kienen om de 14 dagen in het Joffershof 
13.45 uur Info 631986
1e Zondag van de maand: Bijeenkomst alleen-
gaanden om 14.00 in Joffershof    Info 632028

Seniorenbios
De volgende voorstelling is op dinsdag 12 januari 
om 15.45 uur met de leuke film: “Ruth & ALex”.   
Het verhaal:
Humoristisch drama met Diane Keaton en Morgan 
Freeman als een gepensioneerd koppel dat moeite 
heeft om hun appartement te verkopen. Ruth en 
Alex zijn een gepensioneerd koppel in New York. 
Een appartement vijf hoog in Brooklyn was het 
enige wat ze zich konden veroorloven toen ze jong 
trouwden, en ze zijn er nooit weggegaan. Maar 
inmiddels moeten ze toegeven dat een lift eigenlijk 
geen luxe meer is. De trappen en hun leeftijd wor-
den immers niet lager. Ze zetten het appartement 
te koop en hun nichtje, makelaar Lily, belooft ze 
alvast een miljoen. Maar hoe dichter Ruth en Alex 
bij een deal komen, hoe meer herinneringen hun 
huisje oproept en de melancholie toeslaat.

Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart geldt 
een gereduceerd tarief (€ 6,80 i.p.v. € 9,40). 

Het is noodzakelijk tevoren te reserveren (gratis); 
telefonisch via het nummer 024-622 13 46 
of via internet www.cinetwins.nl). 
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 
6581 AC Malden.
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Jeugdprinses Wiep 
en adjudante Emmie

Wiep Hermens (11) is bij De 
Keieschieters Vierlingsbeek-
Groeningen uitgeroepen tot jeugd-
prinses Wiep. Jeugdprinses Wiep wordt tijdens alle 
carnavalsfestiviteiten bijgestaan door haar adjudan-
te Emmie Geurts (12). Wiep en Emmie zijn vrien-
dinnen en voeren de jeugd van De Keieschieters 
aan met de leus: ‘Dizze carnaval mit Wiep en 
Emmie wurd sowieso te gek, en in de polonaise 
trekken wej mit zien alle un gekke bek J. Alaaf!’
Wiep Hermens is de dochter van Daniëlle en Wilco.
 Ze heeft twee zussen (Janne en Jilke) en een 
broer: Wout. Ze zit in groep 7 van basisschool 
Laurentiushof in Vierlingsbeek. Haar hobby’s zijn, 
naast het vieren  van carnaval,  dansen bij de 
Bekse Klinkertjes, dwarsfluit spelen en ‘gek doen’. 
Adjudante Emmie is de dochter van Marjan en 
Theo. Zij heeft twee zussen (Marieke en Willemien) 
en een broer (Joep).  Ook zij houdt van carnaval 
vieren. Net als Wiep danst ze bij de Bekse Klinker-
tje en ook adjudant Emmie speelt dwarsfluit. Zij zit 
in de brugklas van het Elzendaalcollege in 
Boxmeer. Jeugdprinses Wiep en adjudante Emmie 
voeren een prinselijk gevolg van ruim 40 kinderen 
aan. 
Hun receptie is carnavalsdinsdag 9 februari om 
11.11 uur in café-zaal De Wildeman in 
Vierlingsbeek. 

   

Foto: Paul Stiphout.

Prins Tonnie II 
van Keieschieters

Tonnie Ebben is bij carnavals-
vereniging De Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen 
uitgeroepen tot prins Tonnie II. Hij wordt tijdens zijn 
regeerperiode bijgestaan door zijn prinses Maike en 
zijn adjudant Vincent Vervoort. 

Tonnie Ebben (41) is de 61ste prins van De Keieschie-
ters en tevens de elfde prins uit Groeningen. Samen 
met zijn vrouw Maike, met wie hij al 12,5 jaar is ge-
trouwd, heeft hij vier kinderen: Merle, Silke, Jannus 
en Floor. Prins Tonnie II is agrarisch ondernemer in 
de aardappelsector. Zijn hobby’s zijn, naast carna-
val vieren, jagen en zijn eigen museum ‘Van postze-
gel tot tank’, waarin vooral aandacht wordt besteed 
aan de regio in de Tweede Wereldoorlog. 
Zijn adjudant en vriend Vincent (42) is getrouwd met 
Esther. Samen hebben ze twee kinderen: Lies en 
Biek. Adjudant Vincent heeft een eigen bedrijf, 
Grafisch Vierlingsbeek, en werkt daarnaast twee  
dagen in de week bij Graphiset in Uden. 
Zijn hobby’s zijn kamperen, carnaval vieren en festi-
vals bezoeken. 

Hun leus: ‘Ôk zonder piepers, museum of gejaag, 
worre dit kei mojje carnavalsdaag! Mit un friet en 
un pilske op zien tied, vergèète wej dizze 
vetgedrukte carnaval 2016 niet!’

 

Foto: Paul Stiphout.
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Carnavalstoto

Uitslag eerste trekking

Prijzen Lotnummer  Naam
1e Pries:  € 55,-  522   Venhuizen
2e Pries:  € 33,- 043         Tönnissen
3e Pries:  € 22,-  960      Willems  
4e Pries: 
Vrijkaart pronkzitting    212          van Vonderen
Extra Pries: waardebon van 
Restaurant de Vier Linden.
 008          De Wijse
Uitslag tweede trekking 
1e Pries:  € 55,-  262         Pingen
2e Pries:  € 33,-  778         Boekholt
3e Pries:  € 22,-  091        Van Bommel
4e Pries: 
Vrijkaart pronkzitting 608          Jansen  
Extra Pries: waardebon van 
Restaurant de Vier Linden.
 858         Reynen

Fysiotherapie van Dongen

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

Vitaal werken                               
Werkt uw lichaam niet altijd mee op uw werk? 
U bent niet de enige. In Nederland hebben 3,2 mil-

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs 
gaat verhuizen. 

De wielerspeciaalzaak is voor iedere fietslief-
hebber, sportief, recreatief of competitief een 
Utopia.  

Wielerspeciaalzaak Frans Thijs is al bijna 32 jaar 
een begrip  in Vierlingsbeek en verre omstreken. 
Vanuit de hobby fietsen (wedstrijdrenner ama-
teurs) is Frans begonnen met het repareren van 
fietsen. Frans zelf zit dus al lang in het vak. Hij is 
nog steeds vol van energie en erg bedreven met 
zijn wielerspeciaalzaak. Hij denkt en kijkt dan ook 
kritisch naar de toekomst van zijn bedrijf. Dat is de 
reden dat hij al een paar jaar geleden is gaan zoe-
ken naar een opvolger of een samenwerking. Een 
mooie samenwerking is daaruit voortgekomen met 
de firma Profile Weys uit Siebengewald. 

Doordat de samenwerking met Profile Weys 
steeds groter wordt zijn we samen gaan zoeken 
en in Gennep terecht gekomen. Een A locatie!
Na enige emotie aan de kant gezet te hebben en 
wat wikken en wegen, is uiteindelijk besloten dat 
Frans naar Gennep zal gaan. Alle medewerkers 
gaan mee, ons team zal worden versterkt door 
Joey. Allen zijn erg enthousiast en bedreven door 
de nieuwe ontwikkelingen.  

Voortaan zal Wielerspeciaalzaak Frans Thijs, Profi-
le Gennep powered by Thijs en Weys gaan heten.

Op 30 december 2015 zullen de deuren voor de 
laatste keer openen in Vierlingbeek, natuurlijk gaan 
we hieraan een feestelijk tintje geven. 
Van vrijdag 4 december t/m woensdag 30 de-
cember a.s. zullen wij een verhuizingsopruiming 
houden. 
Wij hopen u in deze weken te mogen begroeten in 
Vierlingsbeek. 
Het weekend daar opvolgend gaan wij verhuizen.
Op dinsdag 5 januari 2016 gaan we open in 
Gennep.
Wij zullen als Profile Gennep, de servicebeurten en 
andere afspraken die wij met onze klanten hebben 
gewoon voortzetten. Er zal een servicepunt komen 
en een haal- en brengservice. U kunt ons via de 
mail of telefoon bereiken en de rest zal in samen-
spraak met u worden geregeld. 
Wij, Frans Thijs en medewerkers, willen u bedan-
ken voor uw jarenlange vertrouwen en willen u 
graag verwelkomen vanaf dinsdag 5 januari in de 
nieuwe winkel in Gennep.

Graag tot ziens in Gennep

  

GENNEP
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joen werkenden last van RSI-klachten, zo blijkt uit 
onderzoek van TNO Arbeid. Of u nu met de com-
puter werkt, op een heftruck zit of zorg draagt voor 
patiënten. Door een verkeerde houding, herhalende 
bewegingen, trillingen of intensieve belasting kunt 
u lichamelijke klachten ontwikkelen. Wie zich tijdig 
laat adviseren door de fysiotherapeut, kan verzuim 
op het werk en hinder bij andere activiteiten in het 
dagelijks leven voorkomen. 

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

Snel weer op de been na een operatie 
Hebt u een operatie ondergaan? Of heeft u een 
deel van uw lichaam langere tijd niet goed kunnen 
gebruiken door bijvoorbeeld een breuk of blessure? 
Dan kan de fysiotherapeut u helpen bij het herstel. 
Hij adviseert en begeleidt u bij de oefeningen die 
nodig zijn om uw spierkracht en -conditie weer te-
rug te krijgen.

Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
leven
Onafhankelijk zijn en kunnen genieten van uw vrij-
heid. Hoe ouder u wordt, hoe minder vanzelfspre-
kend dat wordt en hoe meer moeite u moet doen 
om zelfstandig te kunnen leven. De fysiotherapeut 
helpt ouderen en chronisch zieken om hun lichaam 
soepel te houden en fit te blijven. 

Uw kind gezond laten opgroeien
Hebt u een kind met een acute of chronische aan-
doening? De fysiotherapeut kan uw kind begelei-
den, zodat het snel weer beter functioneert en zo 
min mogelijk tijd hoeft te missen op school. Is uw 
kind voor langere tijd uit de roulatie of heeft het een 
lichamelijke handicap? Met gerichte bewegingsthe-
rapie helpt de fysiotherapeut u om ontwikkelings-
achterstanden bij uw kind te voorkomen. 

Zo bent u goed verzekerd voor 
fysiotherapie 
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering be-
perkt vergoed. Veel Nederlanders (zo’n zeventig
procent) hebben dan ook een aanvullende verzeke-
ring voor fysiotherapie. Vooral voor mensen die veel 
naar de fysiotherapeut (denken te moeten) gaan, 

is het goed om na te denken over een aanvullende 
verzekering met een ruime dekking. 

Als fysiotherapeut zien we nu al dat mensen zorg 
gaan mijden vanwege de kosten die zij zelf moeten 
dragen. Uitstel van deze zorg leidt uiteindelijk vaak 
tot meer en hogere kosten. Daarom is er een aan-
vullende verzekering in ons land, waarmee de risi-
co’s -die niemand kan voorspellen- en daarmee ge-
paard gaande hoge zorgkosten, afgedekt zijn tegen 
een relatief lage premie.

Door de vele zorgverzekeraars en nog meer verschil-
lende aanvullende pakketten is het voor ons als 
zorgaanbieder -laat staan voor u als consument- 
moeilijk om door de spreekwoordelijke bomen het 
bos nog te zien. Tevens bestaat er veel onduidelijk-
heid wanneer iets uit de aanvullende verzekering en 
wanneer uit de basisverzekering vergoed zal wor-
den. In feite is het verstandig er vanuit te gaan dat 
fysiotherapie altijd vanuit de aanvullende verzeke-
ring vergoed zal worden. Dit betekent dat het aantal 
behandelingen wat per kalenderjaar vergoed wordt 
afhankelijk is van het afgesloten aanvullende pakket 
bij de zorgverzekeraar. Uitzondering hierop zijn jon-
geren tot 18 jaar. Tot deze leeftijd is er een vergoe-
ding mogelijk van maximaal 2x 9 behandelingen per 
kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Een twee-
de uitzondering hierop is behandeling bij een chro-
nische indicatie. LET OP: het is een misverstand 
dat iedere chronische klacht/blessure door de ver-
zekeraar gezien wordt als een chronische behande-
lindicatie. Deze behandelingen zullen vergoed wor-
den vanuit de basisverzekering maar pas op het 
moment dat de eerste 20 behandelingen zijn ver-
goed vanuit de aanvullende verzekering. Indien dit 
aanvullende pakket ontoereikend is zal dit zelf be-
taald of aangevuld moeten worden. 

Het wel of niet afsluiten van een aanvullende verze-
kering is persoonlijk. Hierbij moet een afweging ge-
maakt worden wat de kans is dat er van de zorg uit 
de aanvullende verzekering gebruik gemaakt moet 
worden. Daarbij moet men zich afvragen welke van 
deze zorgkosten eventueel zelf betaald kunnen 
worden. Het is zeker de moeite waard om verschil-
lende aanvullende pakketten van verschillende ver-
zekeraars te vergelijken, men kan ieder jaar over-
stappen naar een andere verzekeraar. Als u een 
aanvullende verzekering heeft zit hier altijd fysiothe-
rapie in opgenomen. Hoeveel behandelingen is af-
hankelijk van het aanvullende pakket. In het geval 
dat er fysiotherapie voor u verzekerd wordt zult u 
minder snel met fysieke klachten rondlopen waar-
door de kans kleiner is dat deze klachten een chro-
nisch karakter kunnen gaan krijgen. Op deze ma-
nier zult u minder snel zorg consumeren die ten 
koste gaat van het eigen risico en nog belangrijker 
zult u een snellere bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven. Wij schatten het risico op het maken van 
kosten buiten uw verzekering (wat betreft fysiothe-
rapeutische zorg) als volgt in: 
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Oliebollenactie J.O.C.

Ook dit jaar zullen de vrijwilligers van het JOC tra-
ditiegetrouw op oudejaarsdag oliebollen bakken 
voor de gemeenschap van Vierlingsbeek en 
Groeningen. Dit jaar vindt deze actie voor de 52e 
keer plaats. Evenals de laatste jaren zullen er ook 
oliebollen zonder rozijnen worden gebakken.
De oliebollen -met of zonder rozijnen- zullen weer 
gebakken worden op 31 december en vervolgens 
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 7 
en 20 december.
Hebt u deze vrijwilliger gemist, geen paniek. 
U kunt de oliebollen ook telefonisch bestellen bij 

Heeft u géén aanvullende verzekering dan is de 
kans groot dat u zelf kosten maakt voor fysiothera-
peutische zorg. Bij noodzakelijk langdurige fysiothe-
rapie vanuit de chronische lijst (bijvoorbeeld na een 
breuk of operatie) betaalt u de eerste 20 behande-
lingen zelf (ongeveer 600 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op 
9 behandelingen dan is de kans reëel dat u zelf 
kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. Bij 
noodzakelijk langdurige fysiotherapie vanuit de 
chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of opera-
tie) betaalt u de eerste 11 behandelingen zelf (onge-
veer 330 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op 
15 behandelingen dan is de kans klein dat u zelf 
kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. Bij 
noodzakelijk langdurige fysiotherapie vanuit de 
chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of opera-
tie) betaalt u de eerste 5 behandelingen zelf (onge-
veer 150 euro).
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op 
20 behandelingen dan is de kans uiterst klein dat 
u zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. 
Ook voor noodzakelijk langdurige fysiotherapie van-
uit de chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of 
operatie) hoeft u geen extra kosten te maken.
Heeft u vanuit uw aanvullende verzekering recht op 
35 behandelingen of meer, dan is de kans nihil dat 
u zelf kosten maakt voor fysiotherapeutische zorg. 
Ook voor noodzakelijk langdurige fysiotherapie van-
uit de chronische lijst (bijvoorbeeld na een breuk of 
operatie) hoeft u geen extra kosten te maken.
Belangrijk is nog te vermelden dat behandelingen 
vanuit de aanvullende verzekeringen niet vallen on-
der het Verplichte Eigen Risico.
Wij voelen ons maatschappelijk erg betrokken in 
onze gemeenschap en op deze manier proberen 
we u van dienst te zijn in het maken van een goe-
de keuze.
Voor vragen over onze specialisaties en/of produc-
ten kunt u altijd contact met ons opnemen of een 
kijkje nemen op onze site. Om gebruik te maken 
van onze diensten is het raadzaam om voor het jaar 
2016 uw verzekering tegen het licht te houden;
BENT U IN 2016 VOLDOENDE VERZEKERD 
VOOR FYSIOTHERAPIE?

Veel relevante informatie kunt u ook vinden op 
www.defysiotherapeut.com met name onder het 
kopje “fysiotherapie in 2016”.

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

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

TIP: heeft u een aanvullende verzekering voor het 
huidige jaar 2015 en nog niet of beperkt gebruik 
gemaakt van fysiotherapie? Blijf dan niet met 
(pijn-)klachten rondlopen. Door dit jaar nog een af-
spraak te maken kunnen we kijken of we iets voor 
u kunnen betekenen en gaan de behandelingen 
nog niet ten koste van het aanvullende budget van 
2016!

Ik weet iets goeds van jou

Zou de wereld niet beter zijn
Als iedereen die ik ontmoet

Zou zeggen “ik weet iets 
goeds van jou”.

Zoiets doet toch eigenlijk 
iedereen goed

Zou het niet fantastisch heerlijk zijn
Als  iedere handdruk zeggen zou

“Zeg kind ik weet iets 
goeds van jou”.

Zou het leven niet blijer zijn
Als men het goede 
steeds prijzen zou?

Want werkelijk bij al het kwaad
Is er zoveel goeds in mij en jou

Zou het niet een fijne houding zijn
Als iedereen denken zou

“jij weet een beetje goed van mij,
En ik, ik weet iets goeds van jou”.
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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 zon-
der rozijnen) en de naam en adres opgeeft, wor-
den de oliebollen op oudejaarsdag afgeleverd en 
verrekend.
Tevens zijn er op 31 december van 
08.30 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 2016.

Wijzigingen voetzorg bij Diabetes 
Mellitus (2016) 

Met ingang van 2015 is, zoals u wellicht weet, de 
vergoeding van de voetzorg veranderd. In 2016 
blijven de bestaande vergoedingen in stand. Er zijn
wel een aantal nieuwe afspraken die zorgverleners 
in de Noordelijke Maasvallei met elkaar gemaakt 
hebben. Graag wil ik Irma Verweijmeren van Bij de 
voetjes Pedicurepraktijk te Vierlingsbeek u via 
deze brief hierover informeren. 

U heeft diabetes mellitus en bent hiervoor onder 
behandeling bij uw huisartsenpraktijk. De huisarts 
heeft u hiervoor geïncludeerd in de diabetes keten-

zorg. Eén van de controles die jaarlijks plaats vindt 
is de voetcontrole. Door uw huisarts of praktijkon-
dersteuner wordt vastgesteld of u een laag, mid-
delmatig of hoog risico heeft op een wond aan uw 
voeten (de zgn. Simm’s classificatie).

Indien u een Simms 1 classificatie heeft met daar-
aan gekoppeld zorgprofiel 2 of hoger is verdere 
voetzorg medisch noodzakelijk. In dit geval krijgt u 
een doorverwijzing naar de podotherapeut die een 
uitgebreide voetcontrole uitvoert. 

De podotherapeut beoordeelt of u medisch noodza-
kelijke zorg nodig heeft van de podotherapeut of pe-
dicure. Zo nodig verwijst de podotherapeut naar een 
pedicure waarmee hij of zij een samenwerkingsover-
eenkomst heeft. Medisch noodzakelijke voetzorg 
wordt vergoedt vanuit de ketenzorg. Niet-medisch 
noodzakelijke voetzorg die u wel wilt ontvangen, zo-
als het knippen van gezonde teennagels, kan door 
de pedicure tegen betaling uitgevoerd worden. 

Vergoeding voetzorg 
Ook in 2016 zijn de vergoedingen voor de voetzorg 
afhankelijk van de Simm’s classificatie en het 
Zorgprofiel. Deze zijn als volgt ingedeeld: 
Simm’s 0: U komt niet voor vergoeding in aan-
merking. 
Simm’s 1 met zorgprofiel 1: Uw huisarts of prak-
tijkondersteuner controleert eenmaal per jaar uw 
voeten. Verdere voetzorg van een podothera-
peut of pedicure is niet medisch noodzakelijk 
en wordt niet vergoed vanuit de basisverzeke-
ring. De voetbehandelingen door de pedicure 
worden mogelijk vanuit uw aanvullende verzeke-
ring vergoed. Daarnaast heeft uw huisarts of prak-
tijkondersteuner de mogelijkheid om u eenmalig 
naar de podotherapeut te verwijzen voor het bepa-
len van het zorgprofiel. Dit wordt vanuit de basis-
verzekering vergoed. 
Simm’s 1 met zorgprofiel 2 en hoger: U komt in 
aanmerking voor vergoeding via de basisverzeke-
ring en wordt doorverwezen naar een podothera-
peut. Deze zal naar aanleiding van een uitgebreid 
onderzoek een behandelplan opstellen. Hierin 
wordt vermeld wie de voetbehandelingen uitvoert 
(de pedicure of de podotherapeut zelf), en hoe 
vaak er controles en behandelingen plaatsvinden.

Let op: Vanaf 2016 is het een voorwaarde om 
voor vergoeding in aanmerking te komen dat u 
eenmaal per jaar naar de podotherapeut gaat 
voor voetonderzoek. 

In de meeste gevallen kunt u voor uw voetbehan-
deling terecht bij de pedicure die u nu ook al be-
handelt. De pedicure dient een samenwerkings-
overeenkomst te hebben met de podotherapeut. 
De podotherapeut houdt uw medisch dossier bij 
wat betreft de voetbehandelingen en stelt de huis-
arts hiervan in kennis via het KetenInformatieSys-
teem.
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Bestuur en vrijwilligers van 
Gemeenschapshuis  “Joffershof”

wenst iedereen                                                  
een gezond en goed 2016!

Köpkesmert nieuwe stijl

Maandag 18 januari 2016 is het zoals ieder jaar 
Köpkesmert in Groeningen. De organisatie heeft 
de koppen bij elkaar gestoken en na een 
brainstormsessie is er een nieuw concept 
uitgekomen. Nu krijgen meer mensen de gelegen-
heid om deze gezellige avond te bezoeken. 
De opzet blijft hetzelfde, de tijden veranderen.

In de kapel is om 16.00 uur een viering waarbij de 
dag wordt geopend. Deze viering is toegankelijk 
voor iedereen die daar behoefte toe voelt, u bent 
van harte welkom. 

Na de viering is er bij de Zandpoort gelegenheid 
om de inwendige mens te versterken. Er wordt 
allerlei aangeboden, een keuze is niet moeilijk, er 
is genoeg. 

We beginnen om 18.00 uur met het bieden op de 
varkenskoppen. In totaal zijn er 30 rondes met na 
de 15e een pauze. Na iedere ronde ontvangt een 
ieder die geboden heeft een lot waarbij een 
vleespakket te winnen is. Rond 22.00 uur zal het 
programma afgelopen zijn en worden de
vleespakketten verdeeld onder de winnaars.

Meer leven in uw tuin!
Draagt u vogels en andere tuindieren een warm 
hart toe? Dan bent u bij Vivara in Vierlingsbeek aan 
het juiste adres. Vivara is namelijk dé specialist in 
producten voor een diervriendelijke tuin. U kunt 
hierbij denken aan vetbollen, vogelpindakaas, 
voederhuisjes en nestkasten, maar ook diervriende-
lijke planten en nog veel meer andere tuinproduc-
ten. U vindt bij ons dan ook een zeer ruim aanbod 
tegen een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding. 
U kunt hiervoor een kijkje nemen op www.vivara.nl. 

U kunt echter ook onze bezoekerscentrum en Na-
tuurtuin in Vierlingsbeek bezoeken. Het bezoekers-
centrum is elke donderdag en vrijdag geopend van 
09.00 tot 17.00 uur. U kunt hier terecht met al uw 
vragen rondom meer leven in uw tuin en u kunt de 
artikelen ook meteen kopen en meenemen, deze 
worden namelijk direct voor u klaargemaakt in ons 
magazijn.  Daarbij krijgt u op uw aankopen in de 
fysieke winkel in Vierlingsbeek ook nog eens 
10% korting.           
En u steunt bovendien goede doelen zoals Vogel-
bescherming Nederland en Natuurmonumenten. 

Voor meer informatie over het bezoekerscentrum 
kunt u ook terecht op 
www.vivara.nl/bezoekerscentrum 
Graag tot ziens

Het varken waarop geboden wordt is groot 
geworden op Groeningse grond en heeft alleen 
biologisch voedsel gegeten. Het was dol op eikels, 
kastanjes, appels, enzovoort enzovoort. Diverse 
Groeningse mensen hebben meegeholpen om te 
zorgen dat het beestje goed gevoed werd en 
gezond kon opgroeien. 

De opbrengst van deze avond komt in zijn geheel 
ten goede aan het onderhoud van de kapel. 
Een aparte rekening is geopend en wordt beheert 
door Stichting Kapel Groeningen. 

De 24e december is er ’s avonds om 21:00 uur 
een mis in de kapel in Groeningen. Zoals u ge-
wend bent en volgens traditie, zingt het Groenings 
Koor. We rekenen op een volle kapel!
Met deze mis sluiten we als koor 2015 af. Het was 
een mooi jaar om op terug te kijken met als hoog-
tepunt natuurlijk in september Culinaire Klanken. 
We starten op 4 januari weer met de repetities. De 
11e januari vindt de jaarvergadering plaats. De 18e 
januari is er geen repetitie in verband met de Kop-
kesmaandag van het Gilde in Groeningen. 
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) pro-
beren! U bent van harte welkom. Kijk ook eens op 
onze website www.groeningskoor.nl voor het laat-
ste nieuws of foto’s.

Het Groenings Koor wenst u 
mooie feestdagen en 

een gezond, 
gelukkig en muzikaal 2016.
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Speciaal bier Proeverij, 
met div. hapjes.
Op vrijdagavond 11 december om 20.30 uur vindt 
er in Herberg Thijssen een Speciaal bier Proeverij
plaats met als titel ‘Het verhaal van Het Anker’. 
Naast het proeven van verschillende speciaal 
bieren zullen er tijdens het proeven diverse hapjes 
worden geserveerd passende bij de bieren. 

‘Het verhaal van Het Anker’.

Het Anker is een bierbrouwerij uit het Belgische 
Mechelen waar al sinds 1471 bier wordt gebrou-
wen. Dit vond plaats op het begijnhof van de stad, 
onder dit begijnhof bevonden zich het “Kranken-
huis” en de Abdij van Hemiksem. Sinds 1872 
wordt er onder toeziend oog van de Familie Van 
Breedam naast bier ook nog een Single Malt 
Whisky gestookt. Het bekendste merk bier wat 
brouwerij Het Anker brouwt is De Gouden Carolus 
Classic maar daar naast hebben ze nog 9 verschil-
lende bieren.

Wil jij het gehele verhaal horen, beleven en er mee 
van genieten kom dan 11 december om 20.30 uur 
naar Herberg Thijssen, alwaar Rico van Mourik u 
meeneemt naar vervlogen tijden van weleer.

Ps. daar er voor deze avond maar een beperkt 
aantal personen deel kunnen nemen aan deze 
proeverij is reserveren gewenst. Kosten voor 
deelname bedragen € 18,50. Reserveren kan via 
onze site www.herbergthijssen.nl 

Zondag 13 december: 
Kerst/ Hobby Markt

De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek en 
Groeningen houdt op zondag 13 december weer 
haar jaarlijkse Kerst / Hobby Markt in 
Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek.                                                           
De markt begint om 11.00 uur en eindigt 
om 16.00 uur. Dit jaar organiseert de VOVG deze 
markt voor de 25e keer!

Op de markt worden mensen die een hobby uitoe-
fenen in de gelegenheid gesteld om hun hobby te 
laten zien en hun zelfgemaakte spullen te verkopen 
of hun vereniging of goede doel onder de aandacht 
te brengen. 

Ook dit keer is er weer aan de kinderen gedacht.                                                                                                                       
De kinderen kunnen gratis een glittertattoo krijgen 
en er kan geknutseld worden.

De optredens worden onder andere verzorgd door 
zanggroep “Joyful” uit Sambeek.                                                        
Zij treden op om 11.30 uur en om 13.00 uur.

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.

Vivara Bezoekerscentrum 
Overloonseweg 11c, 5821 EE Vierlingsbeek 
Telefoonnummer: 0478 - 517 791 
Email: bezoekerscentrum@vivara.nl

Extra openingstijden in december
In verband met de naderende feestdagen hebben 
wij extra ruime openingstijden. Bent u last minute 
nog op zoek naar een origineel sinterklaas- of 
kerstcadeau? Aarzel dan niet en bezoek onze 
winkel. Het cadeau wordt daarbij ook nog eens 
mooi voor u ingepakt.
Dinsdag 22 december      11.00 – 17.00 uur
Woensdag 23 december 11.00 – 17.00 uur 
Donderdag 24 december  09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 25 december   gesloten
Donderdag 31 december  09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 1 januari gesloten

Graag tot ziens 
op zondag 
13 december! 
Concordia 
Vierlingsbeek
11.00 - 16.00 uur
Gratis entree

DENKT U ER AAN !
OUD PAPIER ZATERDAG 19 DECEMBER

(VOLGENDE RONDE IS PAS 30 JANUARI)
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VONDELNIEUWS

KERSTCONCERT 
KONINGSKERKJE

Zaterdag 19 december 20.00 uur.

Voor de 6de keer op rij, zal ook dit jaar weer het 
Kerstconcert van het Vondelkoor in de knusse am-
biance van het Koningskerkje worden gehouden.
Het adagium van het met waardering ontvangen 
Kerstconcert van vorig jaar luidde,  “pure kwaliteit 
uit eigen dorp(en)” en werd ook dit jaar weer tot 
leidraad genomen. Daarom zullen ook dit keer de 
warme en melodieuze kerstklanken van een en-
semble van Harmonie de Herleving natuurlijk niet 
ontbreken. Aangename herinneringen aan optre-
dens vorig jaar van de bekende en gewaardeerde 
soliste, Caroline Ermers, zullen dit jaar ongetwijfeld 
een vervolg krijgen. Thans echter in de vocale 
verrichtingen van een jonge mannelijke solist van 
eigen bodem, Lars Reen. 

U zult genieten.
Het Vondelkoor onder de bezielende leiding van 
de dirigent Alexej Romanov,  is er ook dit jaar na-
tuurlijk alles aan gelegen om u met een afwisse-
lend repertoire van bekende  en geliefde Kerstmu-
ziek in de juiste sfeer te brengen.
U bent daartoe van harte welkom. 

Reserveren
Als u voor het concert op zaterdagavond 19 decem-
ber 2015, aanvang 20.00 uur, wilt reserveren, dan 
kan dat via vondel.secretariaat@home.nl of telefo-
nisch bij Marie-José Kusters, via 0478-632213.
De toegangsprijs is weer € 10,--.
Het aantal plaatsen is beperkt, reserveren wordt 
daarom aanbevolen.

✩
Graag bedanken wij iedereen die met 
zijn/haar steun en betrokkenheid het 

Vondelkoor het afgelopen jaar weer heeft 
geholpen en wij wensen u bijzonder fijne 
feestdagen toe en een zeer voorspoedig 

en gelukkig 2016.

De voorzitter,
Martin van Rijswijck.

KERSTCONCERT 2015      
BOXMEERS 
VOCAAL 
ENSEMBLE            

Op tweede Kerstdag, zaterdag 26 december 2015 
verzorgt het Boxmeer Vocaal Ensemble o.l.v. Ton 

Zwemmen 55 plussers.

Dit is de gelegenheid voor iedere 55 plusser om 
een uurtje te zwemmen in 32 graden warm 
water in Stevensbeek. We zwemmen op 
maandagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Door ziekte zijn er enkele plaatsen vrij gekomen.
Wij zijn een groep senioren (20 personen), zowel 
dames als heren, die het ontspannend voor 
lichaam en geest vinden, tevens sportief en 
gezond bezig te zijn .
De laatste 15 minuten doen we een balspel.

Wilt U meer weten of lijkt het U wel wat, 
schroom dan niet maar kom gewoon 
zwemmen, een kijkje nemen of bel: 0485 
575816 t.n.v. Els Kremers (contactpersoon).

De romantiek van Kerst.
Is toch wel een heel klein wonder.

De romantiek van Kerst.
Maakt ons leven heel even bijzonder.

Ons jachtige leven haalt even adem.
De tijd lijkt stil te staan.

Mijmeringen over het voorbije jaar.
Toekomstplannen voor de weg te gaan.

De kerstboom staat,
De kaarsjes branden.

De beste wensen uitgesproken
voor het nieuwe jaar.

En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt:
we hebben even, heel even maar,

weer aandacht voor elkaar.

Die rust, die tijd,
die interesse, die warmte.

Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder?
Als we dat weten vast te houden.

Is de romantiek van Kerst
niet een klein,

maar juist een heel groot wonder.
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van de Weem voor de 60e keer zijn traditionele 
Kerstconcert in de kapel van de Zusters van Julie 
Postel aan de Veerstraat 49 in Boxmeer. 
Traditioneel? Het koor verlaat dit jaar de gangbare 
muzikale kerstpaden en zal met een aantal nieuwe 
nummers laten horen dat het volop in ontwikkeling 
is. Wie denkt er nu aan nummers van bijv. Robbie 
Williams en Queen in een Kerstconcert? Het Box-
meers Vocaal zal laten horen dat dit prima past in 
de sfeer die Kerst bij ons oproept: die van vrede, 
verdraagzaamheid maar ook het even stil staan bij 
wat er om ons heen gebeurt. Nummers die door 
recente gebeurtenissen een  extra dimensie krijgen.
Het koor wordt ook dit keer op orgel en piano 
begeleid door Geert Verhallen uit Mill. 

Het concert krijgt, naast de verrassende nieuwe 
nummers die zullen worden gebracht, nog een ex-
tra dimensie door de medewerking van de Slag-
werkgroep van Semper Unitas uit Sambeek. Deze 
jonge Slagwerkgroep, sinds 2012 o.l.v. Bart van 
Bree, speelt graag muziek die voor iedereen toe-
gankelijk is. Recent trad deze groep nog op bij de 
Rabo Music Sensation en op tweede Kerstdag is 
gekozen voor een bijzondere samenwerking met 
het Boxmeers Vocaal Ensemble. 

Het concert begint om 15.00 uur en de entree 
bedraagt € 12,50. In de voorverkoop, uitsluitend 
via de website www.boxmeersvocaalensemble.nl, 
bedraagt de entree € 10,00.

Het Boxmeers Vocaal Ensemble is volop bezig 
met de voorbereidingen voor het uitbrengen van 
een Kerst-cd. Dat wil het koor graag doen samen 
met WishfulSinging, female a capella.
Kijk eens op www.voordekunst.nl hoe U het koor 
kunt helpen dit te verwezenlijken.

Wie helpt ons aan 
1 miljoen 
koffiespaarpunten?

Ook dit jaar gaat Lionsclub Land van Cuijk en 
Overmaze weer Douwe Egberts koffiepunten inza-
melen voor het goede doel. Deze punten worden 
bij Douwe Egberts verzilverd tegen pakken koffie 
voor de vele voedselbanken in Nederland. 
De kerstactie van vorig jaar leverde landelijk op 
deze manier maar liefst 120.000 pakken koffie op.

Ondanks het feit dat de economie weer  aantrekt 
leeft in Nederland nog ruim een miljoen mensen 
(waarvan ongeveer 35.000 kinderen) onder de 
armoedegrens. Helaas ook in onze regio. Deze 
mensen komen in aanmerking voor voedselpak-
ketten van de Voedselbank in hun buurt. “Maar 
koffie bederft niet en wordt dan ook maar zelden 
aangeboden door supermarkten en andere toe-
leveranciers. En als je van €40 in de week moet 
rondkomen is een pak koffie vaak veel te duur”, 
aldus van Turnhout.

Bijna 2.400 pakken koffie in 2014
Vorig jaar haalde de regionale Lionsclub óók al 
meer dan 1 miljoen spaarpunten van Douwe Eg-
berts op. Deze werden ingeleverd bij DE die er nog 
eens een bonus van 30 procent bovenop deed. 
Deze punten werden ingewisseld voor 2.392 pak-
ken koffie, die hun weg vonden naar de Voedsel-
bank Land van Cuijk (gemeenten Boxmeer, Cuijk, 
Grave, Mill en St. Anthonis) en Voedselbank 
Noord-Limburg (Mook, Gennep en Bergen).

Actie 2015 is reeds gestart
Tot eind december zullen op 
tientallen plaatsen in het 
Land van Cuijk en Noord-
Limburg inzamelpunten ko-
men in winkels, supermark-
ten, bakkers, slagers, etc. 
Een volledige lijst van inza-
melpunten staat op 
www.lions.nl/DE-actie. 
Op de totale opbrengst zal 
Douwe Egberts weer een 

bonus geven. Voor elke 500 punten ontvangt de 
Voedselbank een pak koffie van 250 gram. Een 
welkome gift voor de bijna 700 mensen die in de 
regio afhankelijk zijn van de Voedselbank. Voor 
meer informatie, ga naar www.lions.nl/DE-actie. 

Over Lionsclub Land van Cuijk en 
Overmaze
Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is lid van de 
serviceorganisatie Lions Clubs International, een
wereldwijde associatie van Lionsclubs met meer 
dan 1,3 miljoen leden waarin mensen vanuit 

Wij wensen 
iedereen
Fijne kerstdagen 
een 
goede 
jaarwisseling
en alle goeds 
voor 2016    
 

Bestuur en Leden KBO
Vierlingsbeek/Groeningen
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vriendschap -zonder politieke, godsdienstige of 
beroepsmatige binding- op vrijwillige basis verschil-
lende initiatieven nemen voor een betere samen-
leving onder het motto “We Serve”. Alle bijeenge-
brachte gelden komen direct bij het goede doel 
terecht. Lionsclub Land van Cuijk en Overmaze is 
een gemengde Lions Club, en is opgericht op 
26 april 1994. De doelstelling van Lions Club Land 
van Cuijk en Overmaze is het ontwikkelen en 
ondersteunen van goede doelen in en rond het 
Land van Cuijk. Voor meer informatie, ga naar 
www.lions.nl/land.van.cuijk.overmaze

Start computercursussen:
Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2016 weer met, nieuwe 
speciaal op ouderen gerichte, cursussen van maxi-
maal 1 cursist per docent.

De cursussen worden op verschillende plaatsen in 
de gemeente Boxmeer gegeven. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid 
van docenten zal een cursus starten in: Overloon, 
Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, 
Beugen en Oeffelt.
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op 
de hoogte worden gebracht.

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor 
Windows (Vista, 7, 8. 8.1, 10), Word, Excel en spe-
ciaal op Internet gerichte cursussen. Ook de cursus
Foto-bewerken (met Picasa) geniet veel belangstel-
ling. U kunt ook deelnemen aan een cursus "ge-
bruik van iPad of Tablet". Programma’s als Skype, 
Facebook, Twitter, Linkedin enz. komen dan aan 
bod.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. 
U betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Het cursus boek kost tussen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijffor-
mulier aanvragen bij de heer  P. Ermers (coördina-
tor) via: permers@ziggo.nl of bellen: 
tel.nr. 0485-362311.

Slagwerkgroep Vortum Mullem 
presenteert: “Drumnight 2016”
Het draaiboek is up-to-date, de zaal is al gereser-
veerd en ook de muzikanten van het combo heb-
ben weer enthousiast hun toezegging gedaan. 
Kortom, de voorbereidingen voor Drumnight 2016 
zijn in volle gang.
Op zaterdag 21 mei 2016 wordt Zaal Concordia in 
Vierlingsbeek weer voor één dag het domein van de 
slagwerkgroep van Fanfare Sint Cornelius uit 

Vortum Mullem en zullen veel percussie-, slagwerk- 
en drumliefhebbers hun weg naar deze feesttempel 
weten te vinden. Op die avond vindt namelijk voor 
de 2e keer Drumnight plaats: een avondvullende 
show met spektakel, zang, dans, combo, blazers 
en vanzelfsprekend heel veel slagwerk. 
Na het overweldigende succes van de eerste show 
in 2012, die toen ter gelegenheid van het 12,5 jarig
bestaan van de slagwerkgroep werd georgani-
seerd, zijn de leden alweer enkele maanden druk 
bezig met de voorbereidingen voor deze compleet 
nieuwe show. En voor wie deze (6) percussionisten 
van slagwerkgroep Vortum Mullem een beetje kent, 
zal het duidelijk zijn dat het ook dit keer weer geen 
doorsnee avond gaat worden. Zij zijn namelijk niet 
zo van het traditionele slagwerk, maar proberen 
juist altijd buiten de gebaande paden te treden. 
En dat zal ook dit keer ongetwijfeld weer resulteren 
in een afwisselende, wervelende en professionele 
show. Het is aan te raden om deze avond alvast in 
uw agenda te reserveren. 
Kaarten voor de avond zijn vanaf maart 2016 te 
koop. De ontwikkelingen zijn te volgen op facebook: 
www.facebook.com/swgvortum . 

Sinterklaas bij de jeugd van het 
Gilde

Nee, de Sint kon niet komen op het schietterrein. 
Hij had andere verplichtingen in het land. Zoiets 
kan gebeuren en de jeugd was er niet zo blij mee 
maar zij werden getrakteerd op een lekker frietje 
en een snack. De avond begon gezellig. Iedereen 
zat aan tafel en smulde van wat er door Maik op 
hun bordje werd gelegd. Een glaasje drinken er-
bij en de pret kon beginnen. De “groten” aten mee 
en instructeur Hans schoof ook aan. Nu even geen 
repetitie nee, een mooi spel in de vorm van een 
groot ganzenbord. Een spel met hindernissen en 
doorgeven van cadeautjes. In het begin was het 
lachen maar naar gelang de tijd verliep werden ze 
ongedurig. Rinie bedacht een plan en pleegde een 
telefoontje. Ja ja, hij komt, we moeten nog een 
poosje wachten want hij is nog in Venray. 

De jeugd werd nieuwsgierig. Zij kregen in de ga-
ten dat er iets te gebeuren stond. Rinie vroeg of zij 
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iemand kenden die op You Tube iets belangrijks 
deed. Nou, er werd wat geraden en opeens wist 
eentje wie er zou komen: Teun Peterselie! Laat die 
Teun nou het petekind van Rinie zijn. 

De ouders kwamen al om hun kroost op te halen 
maar niemand ging mee. Zelfs de kapper die bij 
iemand thuis zat te wachten moest dat nog maar 
wat langer doen. Ineens waren het schatjes van 
kinderen die vol verwachting wachtten op wie er 
komen ging. 

Na een klein half uurtje stond Teun voor het raam 
te kijken. Wouw! De jeugd vloog naar de deur en 
daar was hij dan. “Wat ben je klein”, zei er een. 
“Ja, jij ook”, zei hij. Het ijs was gebroken en ze 
vroegen hem het hemd van lijf. Alle telefoons ston-
den aan, selfies vlogen door de lucht en Teun 
vond het allemaal prima. Met z’n tweeën, alleen, 
de hele club, met prinses Maike, noem maar op. 
Verschillende telefoons zijn helemaal leeg geraakt. 
Handtekeningen op een bierviltje, op de armen, in 
de nek, in het pas gekregen schrift, hij werd niet 
moe. “Hij is links, net als ik”, zei er een.

Teun is heel lang gebleven en vertelde hoe het zo 
gekomen was. De jeugd was veel te laat naar bed 
maar ze hadden de avond van hun leven. 

Wilt u een ontspannen en een 
fijne bedevaartreis, ga dan met
Lourdesgroep Maas en Peel op 
reis

De Lourdes bedevaart  is een reis
De Lourdes reis is een bedevaart
De Lourdes bedevaart is een 
ontmoeting, met Maria en 
Bernadette
De Lourdes bedevaart is een feest.

                                                                                 
Als U, Uw familie, kennissen en vrienden 
belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, 
dan bent U allen van harte welkom op onze 
informatiebijeenkomst.   
Op deze middag  kunt U alles te weten komen 
over de reizen. 
Er wordt dmv. een film en een powerpoint-
presentatie informatie gegeven over de reis, het 
leven van Bernadette en  de bedevaartplaats 
Lourdes.

U bent welkom op:
Zondag:    17 januari  2016                    
Locatie:     Pelgrimshuis 
Adres: St.Jozeflaan 52  Smakt
Aanvang:  14.00 uur  
  
De reizen  die begeleid worden door de 
vrijwilligers van de Lourdesgroep zijn:
9 daagse busreis van 20 t/m 28 mei 2016
   Vertrek vanuit Venray .   
6 daagse vliegreis van 22 t/m 27 mei 2016
    Vertrek vanuit Eindhoven.                   
6 daagse vliegreis 7 t/m 12 september
                  Vertrek vanuit Eindhoven.
De  pelgrims van het  vliegtuig en  de bus pelgrims 
verblijven allemaal in het zelfde hotel.

Voor verdere inlichtingen en het aanvrage van een 
brochure kunt U terecht bij:
Cristien Goumans
Telefoon: 0478-636676   Mobiel: 0623532814

Onze reizen worden georganiseerd in 
samenwerking met de Limburgse Bedevaarten.
Veel informatie kunt U vinden op onze website: 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl                                                                                  

De vrijwilligers van de 
Lourdesgroep Maas en Peel  

wensen U een
Zalig Kerstfeest 

en 
een gezegend 

en 
gezond 2016

Kerststal in kerk toch 
te bezichtigen

Beste mensen,

Ondanks dat de kerk aan de eredienst 
onttrokken is, hebben toch een groep mensen 
zich bereid verklaard onze mooie kerststal op 
te bouwen.
Weer een andere groep mensen heeft 
aangeboden in en buiten de kerk sfeervolle 
versiering aan te brengen.

Om dit alles te kunnen bekijken is de Kerk en 
Kapel tijdens de kerstdagen geopend.
Ook een moment om even stil te staan bij alle 
hectiek van vandaag de dag, en met jezelf in 
stilte te zijn, omgeven met de rust en ruimte 
die de Laurentiuskerk je biedt. Een klein 
kaarsje geeft meer licht dan een schijnwerper 
op het voetlicht. 

Openingsuren Laurentius Kerk;
1e Kerstdag; 11.00 uur -  16.00 uur.
2e Kerstdag; 11.00 uur -   16.00 uur.
3e Kerstdag;  11.00 uur  - 16.00 uur.
Wij wensen U allen fijne en sfeervolle 
Kerstdagen,
Stichting Laurentius Vierlingsbeek i.o.  
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Kleurplaatje
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-songwriters, realitysterren en B-artiesten die u de 
maat willen nemen. Tijd om eens goed op te tre-
den,  laat dat maar aan de showman Max over! 
Humoristisch, muzikaal, theatraal, maar bovenal: 
100% Max!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 11,00 euro | <20 jaar: 8,00 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 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 
gedachten, moet dit voor ieder van U een peulen-
schil zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 2,00 euro

zaterdag 26 december > concert > BJ’S 
WINTER WONDERBAND
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 23e(!) 
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 
Gerald van Beuningen en drummer Sjoerd van 
Bommel. Bijzondere gasten voor een bijzonder 
kerstconcert.

HET KERSTPAKKET VAN 2015

vrijdag 11 december > cabaret > MAX 
VAN DEN BURG > AMOK
Welkom bij Max van den Burg; de pretentieloze 
entertainer, de komiek, de innemende verhalenver-
teller, de zanger, de gitarist, de danser, de imitator,
 de absolute topperformer. Al zijn kanten komen 
aan bod in zijn derde avondvullende show Amok; 
een veelzijdig theatraal en muzikaal eenmansspek-
takel dat u een heerlijk avondje no-nonsense 
cabaret gaat bezorgen.

De Brabantse ruwe bolster blanke pit Max dendert 
niets- en niemand ontziend over het podium. 
In deze dynamische one man show neemt hij u mee 
in zijn wereld die ook de uwe is; vol slechte singer

Plastic dopjes sparen voor 
actie hulphond!!

Groene dopjes, blauwe dopjes, gele dopjes....
Gooi ze niet weg!
Immers met het geld van de ingezamelde 
dopjes kan een puppie worden aangekocht en 
opgevoed! 
Kijk voor meer informatie op de site van:
 Actie hulphond 
(doppenactie voor hulphond 19-10-2014).

Doppen van frisdrank, mineraalwater, melk, 
fruitsappen etc. 
Niet geschikt zijn o.m. dubbele en niet schone 
doppen! 
Ikzelf geef de ingezamelde doppen weer 
verder/door.

Waar inleveren: Vlasakker 25, 
deponeren in de afvalbak bij de poort.
Doet /helpt U ook mee?

Dank u wel namens actie hulphond!

Ivonne van Sambeek.
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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. 

Nieuw dit jaar is het spelen in teamverband en de 
kleine onderlinge strijd die er gevoerd gaat worden 
tussen de teams onderling. Maakt het allemaal nóg 
spannender! Wat blijft is die echte Familie Hendriks 
winterse knusse sfeer. Met volop lekkers zoals 
warme chocolademelk met appeltaart, gebakken 
door oma Hendriks zelf.

Voor meer informatie of voor het opgeven van een 
team (vijf personen), mail naar info@gryphus.nl. 
Natuurlijk kun je ook gewoon zonder team binnen 
wippen, er is altijd wel een plekje vrij of er wordt 
gewoon een nieuwe club geformeerd.
aanvang: 20.00 uur > entree: gratis

donderdag 31 december > nieuwjaar > 
OUD OF NIEUW
Afscheid nemen van het vorige jaar en gezamen-
lijk op weg naar het volgende. Een new yearz party 
vol oliebollen, champagne, hapjes lekkere muziek 
en de beste wensen. Zaaalig neijjoar!
zaal open: 23.30 uur > entree: gratis

zaterdag 2 januari > film > THE HOBBIT 
TRILOGIE
De liefhebber lust er wel pap van: The Hobbit-films. 
Vandaag de ultieme kans de drie films An Unex-
pected Journey, The Desolation Of Smaug en The 
Battle Of The Five Armies in één ruk te zien. Met 
tussendoor een lekkere warme maaltijd en andere 
lekkernijen waarbij de smaakpapillen een vreugde-
dansje zullen maken. Wij gaan er eens goed voor 
zitten. En U?
zaal open: 14.30 uur > aanvang: 15.00 uur > 
entree: 6,00 euro | <20 jaar: 4,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

vrijdag 8 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!

Dit vijfsterren ensemble is een verkapte versie van 
Hidden Agenda Deluxe en speelt nummers van 
hun binnenkort te verschijnen album Pan Alley 
Fever en put voorals ook uit zijn eigen roots en 
rock Top 2000 met krakers van onder andere Bob 
Dylan, JJ Cale, Steve Earle, Eric Clapton, Van 
Morrison, Crosby Stills Nash & Young, Allman 
Brothers Band, Little Feat, Ry Cooder, The Band 
en Gilbert O'Sullivan. Prachtige liedjes vol meer-
stemmige zang en sprankelend gitaarwerk als van-
ouds. Zoals het een echt kersconcert betaamt.
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

zondag 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, 
cultuur, hobby’s en andere dingen die U of Uw 
dorpsgenoten bezig houden. 

Momenteel legt de redactie de laatste hand aan 
het programma waarvan de meest actuele versie 
te vinden zal zijn op www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

dinsdag 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 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

 adverteren
doet verkopen

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

Open dagelijks: 
16.30-18.00 uur
Woensdag gesloten

 
 

        

      

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. Geriatrisch 
voetzorg verlener i.o. Samenwerking met 
Podo- en Fysiotherapeuten en 
Orthopedisch schoenmakers. 

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 > 
entree: gratis

zaterdag 16 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef U voor 14 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 > aanmel-
den: www.gryphus.nl

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

Medewerkers van Gryphus 
wensen U allen 

een gezond 
en 

zorgenloos 2016!

AQUAROBS bij de Vers in Overloon.
Er start 7 januari een extra groep Aquarobics, 
op de donderdagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur.  
Bij aquarobics worden diverse oefeningen gedaan 
om de spieren te versterken. Het accent ligt bij 
Aquarobics dus op: conditie , spieren versterken, 
figuurcorrectie, maar vooral op plezier.
Voor meer informatie of aanmelding kijk op de 
website www.irenederietsport.nl

Of bel: 0478-642203 IRENE DERIET SPORT
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Ook dan kunt u op ons rekenen!

Minder mobiel?

Bankieren bij Rabobank betekent 
bankieren zoals u dat wilt.

Via de mobiele telefoon, via de computer of door een bezoek aan onze 

kantoren in Boxmeer, Cuijk, Gennep en Mill. Dat laatste is niet voor iedereen 

mogelijk, bijvoorbeeld door ziekte, ongeval, ouderdom of een lichamelijke 

beperking.

In dat geval komt Irene van Dijck, Annie van Dijk, Ingrid Ermers, Hermien 

Lemmens of Anja van Kempen u graag thuis helpen bij het regelen van  

uw bankzaken.

Bel voor een bezoekafspraak 
met (0485) 450 450

Een aandeel in elkaar

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

          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 
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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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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.

Warme Bakker Degen
Reclame: 14 t/m 19 december
	 ●  Kruimelvlaai €7,25
	 ●  Volkorenbrood €1,85
	 ●  Luxe winterbrood €4,95

Reclame: 21 t/m 26 december
	 ●  Kerst schuimtaart €12,50
  (ook heerlijk als dessert)
	 ●  8 Zachte witte broodjes + 2 gratis
	 ●  8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Reclame: 28 december t/m 2 januari
	 ●  Kleine abrikozenvlaai €4,50
	 ●  V-kornbrood €2,30
	 ●  Croissant €0,65

Wij wensen iedereen 
een gezond 2016!

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.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
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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

Voor al uw
Binnen en buiten
Zonwering
Markiezen
Rolluiken
Insecten horren

v.o.f.

ZONWERING
Voor informatie of afspraak
Mobiel 06 239 49 853

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

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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HOTEL  
EETCAFÉ  
ZALENCENTRUM
CONCORDIA

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!

Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

6
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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












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

Opzoek naar nieuwe meubels?

Neem eens contact op met ons.

Wij maken meubels speciaal 
voor u op maat.

Schootsveld 5   Vierlingsbeek  0478-632232

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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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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

NIEUW: GRATIS PECH 
ONDERWEG HULP

-  100% service
-  klantvriendeli jk
-  kwaliteit
-  betrouwbaar
-  persoonli jk
-  luisteren naar  uw wens
-  goede pri js/kwaliteit  verhouding-  goede pri js/kwaliteit  verhouding

WWW.AUTOKUSTERS.NL

Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis  |  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente en 

heerlijk fruit voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Wij staan iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur 

met onze marktkraam op het Vrijthof in Vierlingsbeek!  


