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Dag Sint

7 december 2016

‘t Is mooi geweest...

Dag Sinterklaas, inmiddels
bent u alweer naar Spanje,
vertrokken met stille trom
zoals het hoort.
Wij zijn ervan overtuigd
dat u dit bericht
toch leest.
Wat waren we blij
toen u aan de Maas
arriveerde. Bijna iedereen was aan de
kade en zong al wat
het geven kan. Ook in
Groeningen was het een
mooi feestje. Alle kinderen
kregen een mooi cadeautje en juffrouw Marijke
wist u veel te vertellen over de kinderen. De harmonie speelde de bekende liedjes en we zongen
allemaal mee. Zelfs de papa’s die ook in de zaal
zaten. De burgemeester speelde het spel ook goed
mee en zong uit volle borst. De Pieten waren in
hun nieuwe pakjes super mooi. Zelfs een meisjes
Piet met een rokje. Zij zou bij de dansgarde niet
misstaan. We hebben de kleding bewonderd en
waren het erover eens dat het erg mooi geworden
was.
Misschien krijgt u volgend jaar ook een nieuwe jurk
want net zoals onze kinderen wordt u ook een
maatje groter. Ja, ook Sinterklaas heeft weleens
een nieuwe outfit nodig. Het is niet te geloven dat
u al zo lang in onze dorpen komt, ondanks alle
drukte in deze tijd. Wij vinden het erg fijn dat u
steeds de tijd vindt om hier
te komen en waarderen het
ten zeerste. Wij hopen dat u
een goede
terugreis hebt gehad
en tot volgend jaar.

Deze beginregel van een oud Sinterklaaslied
drukt heel goed mijn stemming uit bij dit afscheid.
Want na 25 jaar de functie van goedheiligman
in ons dorp vervuld te hebben, draag ik de staf
over aan mijn opvolger. Ik heb het altijd als
een grote eer ervaren en vaak intens genoten
van het spel; niet in de laatste plaats van het
plezier dat afstraalde van de kindergezichten!
Ik dank de mensen van het Sinterklaascomité en ook de vele vrijwilligers die er altijd maar
weer voor zorgden dat alles goed verliep!
Natuurlijk ook het legertje pieten dat mij in voorbije jaren vergezelde. Dank ook aan de gemeenschap van Vierlingsbeek en Groeningen
voor het in mij gestelde vertrouwen, de harmonie voor haar muzikale omlijsting en spreek de
wens uit dat het Sinterklaasfeest in ons dorp
tot in lengte van jaren een echt feest voor jong
en oud mag blijven!
Rein Verhoeven

L.K.
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Van de redactie:
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●

●

●

31 dec

afscheid na 25 jaar met een welgemeend
DANK JE WEL! Want iedereen is het
ongetwijfeld met U eens: 't is mooi
geweest.
"Koning Winter" is weer in het land.
Sinterklaas maakt plaats voor de Kerstman,
wie van snoep en zoetigheid houdt komt
deze hele maand aan zijn of haar trekken!
"Koning Winter" kan ook op het spoor tot
overlast leiden.... dáár rijden bij ons
voortaan de treinen van vervoersmaatschappij Arriva.
De volgende Globaal is de laatste van
2016! Houdt U er rekening mee dat dit
Kerstnummer alle nieuws t/m 22 Januari
2017 dient te bevatten!!!

31 dec
31 dec

Gryphus: Spel: De Grote Familie
Hendriks Gezelschapsspellen Strijd zaal
open: 20.30 uur
Ophalen oud papier: Gilde,
tel. 06-43246914
JOC: oliebollenactie, bezorgen
bestellingen
Deze maand geen ophaalronde oud
ijzer! In januari kunt u Valentinus
weer bellen.

2017:
3 jan
6 jan
7 jan
14 jan
14 jan

AGENDA:
2016:

18 jan

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10.00 uur voor geïnteresseerden.
9 t/m
24 dec JOC: ophalen bestellingen
oliebollenactie
9 dec Gryphus: Cabaret: Kees van Amstel; 		
zaal open: 20.30 uur
11 dec VOVG: Kerstmarkt
11 dec Zorgboerderij 't Molenveld in
Groeningen: winterfair van 14.00 uur tot
19.00 uur
14 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Gryphus: Duitse avond: Biergarten Fest:
aanvang: 21.00 uur
18 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het Koningskerkje; aanvang 20:00 uur
20 dec KBO: Kerstviering in Concordia
26 dec Gryphus: Wandelclub: Kerstwandeling:
inschrijven vanaf 14.00 uur
26 dec Gryphus: Concert: BJ’s Winter
Wonderband: aanvang: 17.00 uur
27 dec Gryphus: Talkshow: Uut Ut Köpke Van
Jeu: zaal open: 19.30 uur

21 jan
21 jan
28 jan
28 jan
28 jan
4 febr
7 febr
9 febr
12 febr
17en
18 febr
24 t/m
28 febr
25 febr
25 febr
25 febr
4 mrt
7 mrt
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11 mrt
25 mrt
25 mrt
25 mrt
29 mrt
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Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: Quiz: Witte Gei’t?:
zaal open: 20.00 uur
CV de Keieschieters: Groeningseavond
CV de Keieschieters: Rondbrengen
carnavalskrant
Gryphus: Darts: The Gryphus Open:
zaal open: 19.00 uur
CV de Keieschieters: Kaartverkoop
zittingsavonden
CV de Keieschieters: Reünie Jeugd 		
(55-jarig jubileum)
Gryphus: Concert: Beukfeest: zaal open:
20.30 uur
Ophalen oud papier: Herleving,
tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: Cabaret: Begijn Le Bleu;
zaal open: 20.30 uur
CV de Keieschieters: Talentenjacht
CV de Keieschieters: Zittingsavond
CARNAVAL
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gryphus: Carnaval: 33e Kèèsteenebal:
aanvang: 21.09 uur
Gryphus: Open podium: Talententuin
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ladies Event in Zalencentrum Concordia
van 19.00 tot 22.00 uur

31 mrt
4 apr
8 apr
11 en
12 apr
22 apr
29 apr
29 apr
2 mei
4 mei
13 mei
24 mei
27 mei
27 mei
6 juni
10 juni
18 juni
24 juni
24 juni
29 juli
29 juli
26 aug
26 aug
5 sept
3 okt
7 nov
19 dec

Gryphus: Cabaret: Lucky Fonz III:
zaal open: 20.30 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: Concert: Beukfeest

VONDELNIEUWS

RKVV-Volharding: Jaarlijkse
bloemenactie
Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf
Koningskerkje
Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar
Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum
Concordia
Gryphus: Hard rock café: Maiden Night
2017
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: Metal BBQ
Stichting Op De Tôffel:
Op De Tôffel 2017
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51823265
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof

KERSTCONCERT
KONINGSKERKJE

Zondag 18 december 20.00 uur.
Voor het eerst op zondag dit keer, zal ook dit
jaar weer het Kerstconcert van het Vondelkoor
in de prettige ambiance van het Koningskerkje
worden gehouden.
Ofschoon het lastig zal zijn om de kwaliteit van
het concert van vorig jaar te evenaren, laat
staan te overtreffen, zal het Vondelkoor bij deze
7e editie daarvoor toch zijn uiterste best gaan
doen.
De voortekenen zijn namelijk vol beloften, want
naast de vaste medewerking van een ensemble
van Harmonie de Herleving, hebben we dit jaar
weer een "oude" bekende weten te strikken, die
velen zich ongetwijfeld nog plezier kunnen herinneren.
Niemand minder dan Chris Hilkens zal als soliste weer optreden.
Maar ook een muzikaal talentje van eigen bodem, Jesie Willems, zal met haar vioolspel uw
muzikale kersthart vast weten te beroeren.
De pianobegeleiding wordt verzorgd door Von
Reijnders en de muzikale leiding ligt in de kundige handen van onze dirigent Eric Roefs.
Het Vondelkoor is er weer alles aan gelegen om
u met een afwisselend repertoire van bekende en geliefde Kerstmuziek in de juiste sfeer te
brengen.
U ben van harte welkom.

Reserveren

Als u voor het concert op zondag 18 december
2016, aanvang 20.00 uur, wilt reserveren, dan
kan dat via vondel.secretariaat@home.nl of
bij Marie-José Kusters, tel. 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.
Wij wensen u bijzonder fijne feestdagen toe en
een zeer voorspoedig en gelukkig 2017.
De voorzitter,
Martin van Rijswijck.

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

maanden de gehele dag druk bezig met voedsel
zoeken.
Tijdens de voorbije winters heb ik ook regelmatig
Vinken, Groenlingen en Kepen op de voederplaats
gezien. Deze vogels hebben echter de voorkeur
voor voedersilo's gevuld met mengsels van zaden,
gehakte pinda's en zonnebloemkernen. Heel af en
toe kwamen er ook Sijzen op de voedersilo's af en
een enkele keer tijdens een periode van strenge
vorst en sneeuw kwam er een Appelvink op bezoek.

De dagen worden nu snel korter en langzaam daalt
de temperatuur. Daarom ben ik langzaam begonnen
met de wintervoedering van onze wilde tuinvogels.
De vogels kunnen nu nog wel zonder bijvoederen
overleven, maar het is gewoon leuk om de wintervoedering op te starten.
Je lokt daarmee behalve de algemene soorten ook
bijzondere vogels naar de tuin en je kunt ze op je
gemak van dichtbij observeren. Ik probeer de vogels op een zo natuurlijk mogelijke manier te voederen.
Van een vriendelijke buurman heb ik een paar houten klossen (stukken boomstam van ca 50 cm) gekregen. Hierin heb ik een aantal gaten geboord met
een doorsnee van 20 en 35 mm. Een van de klossen heb ik gemonteerd op een dunne, in de grond
gegraven, boomstam van 150 cm lengte. De andere
klossen heb ik opgehangen aan een boomtak. De
gaten heb ik gevuld met "vogelpindakaas met insecten".
De eerste vogels die hier massaal op afkwamen
waren Huismussen, maar ook Koolmezen en Pimpelmezen komen regelmatig snoepen van de vogelpindakaas. Sinds een paar weken komen ook
dagelijks een tweetal Grote Bonte Spechten op
bezoek en een paar dagen geleden was er zelfs
een Goudhaantje.

Appelvink
De Appelvink is te herkennen aan zijn forse postuur en aan zijn relatief zware snavel. Tijdens het
vliegen lijkt het net een grote snavel met een paar
vleugels. De Appelvink heeft een donkerbruine
rug en vleugels en een beige onderkant. Wat verder opvalt tijdens het vliegen is de witte eindband
op de staart en de witte vleugelstreep. Ook de Appelvink is het gehele jaar door aanwezig, maar ook
hij is vrij schuw en leeft in de zomer vaak hoog in
boomkruinen. Soms komt hij in kersenboomgaarden waar hij met zijn krachtige snavel kersenpitten kraakt.
Natuurlijk komen op onze voederplaats ook graag
Merels, Roodborsten, Heggenmussen, Houtduiven, Tortelduiven, Spreeuwen, Kauwen, Eksters en
af en toe een Winterkoning. En vanwege het grote
aantal zangvogels op een plek komt er ook elk jaar
een Sperwer langs.
Een paar dagen geleden, in de vroege ochtend,
was er ook plotseling een IJsvogel op de voederplek. Hij had echter meer belangstelling voor de
vissen in de vijver dan voor de door mij aangeboden zaden en pindakaas.
Dit maakt de wintervoedering in de tuin tot een
ideale gelegenheid om allerlei vogels en hun gedrag van dichtbij te bekijken en het is een mooie
aanleiding om op 28 en 29 januari 2017 a.s. deel
te nemen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zie
ook de betreffende website van Vogelbescherming: www.tuinvogeltelling.nl.

Goudhaantje
Het Goudhaantje is het kleinste inheemse vogeltje
van Europa met een lengte van slechts 8,5 cm.
Goudhaantjes zijn het gehele jaar aanwezig in Nederland, maar vallen in de zomer nauwelijks op vanwege hun schuwe verborgen leefwijze in naaldbossen. In de zomer valt eigenlijk alleen hun zeer hoge
piepende zang op. In de winter komen er ook Goudhaantjes uit het hoge noorden om hier te overwinteren. Dit vogeltje is donkergroen van boven en
vuilwit van onderen. Het meest typische is een geel
streepje op zijn kop omzoomd met een zwart randje. Omdat ze zo klein zijn hebben ze relatief veel
energie nodig . Daarom zijn ze vooral in de winter-

Ton van den Berg
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Sporten in het donker!

’s avonds voor de volwassenen.
Je hoeft niet per se lid te zijn van een vereniging,
iedereen kan meedoen en het toernooi is voor jong
en oud, zowel geoefend als niet geoefend.

Kan dat? Jazeker, in de donkere dagen tussen Kerst
en Oud en Nieuw wordt in samenwerking met
Sportivo, de Raaijmeppers, Korfbalvereniging DES
en SSS’18 in de Raaijhal een blacklighttoernooi
georganiseerd. Volleyen, badminton, korfballen,
voetballen en dat allemaal in het donker.
De Raaijhal wordt volledig verduisterd met alleen
blacklight verlichting. De belijning, netranden, ballen, shuttles, korven en goals worden beplakt met
fluoriserende tape en beschilderd met lichtgevende
verf. Door een 3500 watt UV-light kun je dit dus allemaal wél zien, maar verder is het in de hal pikke
donker. Om te voorkomen dat iedereen tegen elkaar aan loopt en er voor te zorgen dat je weet wie
je tegenstander is, moet je daarom zelf ook goed
zichtbaar zijn en als team herkenbaar. Je mag hierbij helemaal los gaan, dus hoe origineler hoe beter.
Gebruik neon schmink, haarspray en zwarte of
juist reflecterende kleding, wel of niet bewerkt met
neon verf, en zorg dat je in het donker goed te zien
bent. Mocht je zelf geen schmink hebben, dan kun
je voor €1,00 bij ons schmink kopen. Het mooist
uitgedoste team per toernooi wint een prijs.

Als je zin hebt in een uitdaging en de kilo’s van het
kerstdiner weer snel kwijt wil zijn, schrijf je dan in.
Vorm een team met vrienden, buren, familie of je
sportmaten en kom naar de Raaijhal. Ook als je alleen maar wilt kijken, ben je van harte welkom!
Vanaf de tribune kun je, onder ’t genot van ’n drankje of hapje alle wedstrijden volgen en we zorgen
voor gezellige muziek. Enkele Dj’s waaronder Ricky
Corony zullen hieraan hun medewerking verlenen.
Meer informatie vind je op onze site www.raaijhal.nl
Hier kun je je ook inschrijven
Als je wilt mee doen wees er dan op tijd bij, want
VOL = VOL.

HUISARTSENPRAKTIJK
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN
BORN is gesloten van
19 tot en met 23 december 2016.

Uiteraard worden er ook sportieve prijzen vergeven.
Het toernooi duurt vier dagen en per dag komt er
een andere sport aan bod. De volleyers bijten het
spits af op derde Kerstdag. Op de 28e zijn de badmintonners aan de beurt, gevolgd door de korfballers op de 29e en de voetballers sluiten af op de
30e. Overdag zijn de toernooien voor de jeugd en

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- 640840.

5

Jubileumconcert 20 november
Op 20 november was er storm en regen, maar dat weerhield publiek en koren er niet van om
naar Groeningen te komen en het jubileumconcert van het Groenings Koor bij te wonen.
4 Koren met verschillende stijlen en verschillend repertoire. Elk koor zette een mooi optreden
neer. Het publiek heeft genoten, de koren hebben van elkaars optreden genoten.
Het Groenings Koor kijkt trots en tevreden terug op de viering van het 70-jarig bestaan.

Groenings Koor

Vomuzi

Vondel

Festijnse Maegden

Kerstavond:

24 december om 21.00 uur is het Groenings Koor te beluisteren tijdens de mis in de kapel in
Groeningen. Wij nodigen u van harte uit hierbij te zijn.
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Welkom

Deelnemers fair:

• Zorgboerderij ‚t Molenveld
• Thomashuis Boxmeer
• Bijzonder
• Rembrandt chocolaterie
• Vero Artworks
• Peter Janssen woodproducts
• Tasse Truus
• Sander Graat uw Topslijter
• Marly Robesin keramiek
• MOA interieur & styling
• Mani Padme

op de

Winter

fair

marshmallows
boven de vuurkorf,
warme chocomel
en ertwensoep!

Wij kijken uit naar de
komende periode van het jaar
met volop winterse gezelligheid.
Laat je verassen!

ZONDAG 11 DECEMBER - 14.00 TOT 19.00 UUR
BIJ ZORGBOERDERIJ 'T MOLENVELD
VOORTWEG 1B GROENINGEN
Ingang verharde pad tussen Voortweg 1 en 1a.
Fietsen kun je op het terrein kwijt.
Auto's graag ergens anders parkeren.

Boxmeer

te Sint Anthonis waartoe onze Laurentiuskerk behoort, heeft het bestuur negatief geantwoord op
het PLAN VAN AANPAK wat door de Stichting
Laurentiuskerk Vierlingsbeek bij dit bestuur is ingediend. Het huidige parochiebestuur heeft geen
vertrouwen in het voorgelegde plan en gaat volledig voorbij aan het gegeven dat 975 mensen uit
Vierlingsbeek-Groeningen achter het plan staan.
Eigenlijk geeft het parochiebestuur aan geen vertrouwen te hebben in de bewoners van Vierlingsbeek-Groeningen. Dat is niet alleen erg jammer,
maar juist ook funest voor de verdere relatie die
het Stichtingsbestuur nodig acht voor het zoeken
en werken aan een gemeenschappelijk kerkgebouw wat juist WEL een functie kan dienen in onze
leefgemeenschap.

Kerststal in open kerk
Beste mensen,
Zoals al aangekondigd in de vorige Globaal wordt
de kerststal door de werkgroep kerststal weer
opgebouwd. Ondanks dat de Kerk aan de eredienst onttrokken en aldus gesloten is, hebben
toch een groep mensen zich bereid verklaard de
mooie kerststal die tot de inventaris van onze
Laurentiuskerk behoort, op te bouwen. Dit uiteraard met toestemming van het parochiebestuur
MMvdK in Sint Anthonis. 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 door de rust
en ruimte die de Laurentiuskerk je biedt. Er kan
ook een kaarsje opgestoken worden. Immers
een klein kaarsje geeft meer licht dan een schijnwerper op het voetlicht.

Maar het Stichtingsbestuur legt zich daar niet bij
neer. Zij blijft de deur open houden en blijft zoeken
naar mogelijkheden om het plan zoals dat is voorgesteld en waar zoveel inwoners van Vierlingsbeek
en Groenigen achter staan, bewerkstelligd te krijgen.
Stichting Laurentius Vierlingsbeek beraadt zich op
de te nemen vervolgstappen. Wij houden u op de
hoogte.

Openingsuren Laurentiuskerk;
1e Kerstdag; 11.00 uur - 16.00 uur.
2e Kerstdag; 11.00 uur - 16.00 uur.
Wij wensen U allen fijne en sfeervolle
Kerstdagen,
Stichting Laurentius Vierlingsbeek i.o.

Het antwoord van het parochiebestuur op het
PLAN VAN AANPAK is te lezen op de site: http://
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verenigingen/
stichting-laurentius-vierlingsbeek/

Parochiebestuur negatief over
PLAN VAN AANPAK

Wij hopen dat ondanks dit negatieve antwoord,
vele inwoners op 1e of 2e Kerstdag even de
kerststal in onze Kerk een bezoekje komen

Ondanks alle inspanning en vooroverleg met leden
van het parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk
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brengen. Vooral ook om te laten blijken dat een
breed functionele Kerk zoals dat in het PLAN
van AANPAK is vertaald een must, een recht,
een noodzaak, een sociaal-maatschappelijkcultureel-mediatief middelpunt is voor en van
ons dorp.

Vierlingsbeek/Groeningen

Bestuur Stichting Laurentius Vierlingsbeek
Joop Verbeeten - Rene Schaeffers Sjaak Verstegen

Kerstviering

Dinsdag 20 december houden we de kerstviering
in zalencentrum Concordia. Aanvang 14.00 uur.
De muziekgroep “Pluzier“ uit Schaijk zal een optreden verzorgen. Zij spelen kerstliederen in het
Brabants dialect. Rond 15.45 uur mogen we aanschuiven voor een heerlijk kerstdiner.
De middag wordt om 18.30 uur afgesloten.

Oliebollenactie
J.O.C.

KBO soos-inloop-middag

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

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 53e 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 zaterdag 31 december en vervolgens
thuisbezorgd. Om de oliebollen in huis te halen
hoeft u het huis niet uit. Ze worden u thuisbezorgd
door de vrijwilligers van het JOC, als u een bestelling heeft geplaatst bij een van onze vrijwilligers die
bij u aan de deur zal komen of inmiddels is geweest
tussen 9 en 24 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
rozijnen) en de naam en adres opgeeft, worden de
oliebollen op oudejaarsdag afgeleverd en verrekend.
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 € 5,50 per zak met 8 olie
bollen. 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!

Kiendata

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

Vaste activiteiten

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

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
2017.
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Conclusie werkgroep
Particuliere Huur.

de kraampjes. Er is weer vanalles te koop: keramieke kerstartikelen, tassen, houten speelgoed,
bloemstukjes, figuren in glas in lood, sieraden,
make-up et cetera. Kortom voor ieder wat wils.
Natuurlijk is er voor de kinderen weer iets te doen
en kunt u onder het genot van een glaasje Glühwein
of een kopje koffie met een heerlijke vers gebakken
wafel genieten van mooie muziek.

Afgelopen 3/4 jaar hebben we gepolst of er belangstelling was voor particuliere huur in Vierlingsbeek/
Groeningen. In eerste instantie hadden we 12 zeer
geïnteresseerden (zij hadden de enquête ingevuld).
Van deze 12 zijn er, bij nader inzicht misschien 5
over (deze 5 reageren niet meer op e-mails).
Het is een constatering dat, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Overloon, er dus minimale behoefte
is in Vierlingsbeek aan particuliere huur.
Diegene die echt iets zoeken, vinden zelf wel wat.
Overige denken er nu niet over na, zien wel wat de
toekomst brengt of overwegen tot zelfbouw c.q.
koop.
Jammer in deze is dat Jansen Ontwikkeling, die
achter Concordia aan het bouwen is, plannen/
ideeën heeft om mogelijk een appartementencomplex te realiseren langs Concordia aan het Vrijthof.
Deze plannen kunnen voorlopig de la in, daar de
(zichtbare) belangstelling op dit moment onvoldoende is.

14 December vieren we samen met onze leden
Kerst. Een enthousiaste groep vrijwilligers is al een
poosje bezig met het organisatie.
De Kerstviering begint om 19.30 uur en vindt
plaats bij Concordia. Alle leden hebben al een
persoonlijke uitnodiging gekregen.

Zaterdag 24 DECEMBER KERSTAVOND is
er in de Kapel in Groeningen om 21.00 uur een
PLECHTIGE NACHTMIS, waarin Pastoor van
der Sluis voorgaat in de viering, en het
GROENINGS KOOR voor de toepasselijke
gezangen zorg draagt.

Deze werkgroep zal tot nader order geen verder
werkzaamheden in deze verrichten. Mocht de situatie zich voordoen, kunnen we snel schakelen. We
wensen U allen voor de toekomst veel woongenot
(hopelijk in Vierlingsbeek).

Als U voor deze viering intenties op wilt geven
is daar de mogelijkheid voor op maandag van
10.00 uur tot 11.30 uur en donderdagavond
van 18.30 uur tot 19.00 uur bij:
Marietje Hubers,
Kreupelstraat 9,
telefoon: 631222

Gr
Namens Commissie particuliere Huur
Sjaak Verstegen
DR Vierlingsbeek

Wandelen met
Mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert
op vrijdagmiddag 16 december 2016 in
samenwerking met de IVN een wandeling voor
mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u
ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers.
We verzamelen om 14.00 uur bij Bronlaak,
Gemertseweg 36, 5841 CE Oploo.
Parkeren:
vooraan op de parkeerplaats rechts.
Van hieruit maken we een mooie wandeling over
de Grote Slink.

Kerstmarkt zondag 11 december
Sinterklaas is inmiddels afgereisd naar Spanje en
in verschillende huiskamers staan al mooi opgetuigde kerstbomen. Bij onze vereniging zijn we
weer druk bezig voor de kerst.
Deze maand vinden de laatste ‘activiteiten‘ van dit
jaar plaats: de Kerstmarkt en de Kerstviering.

U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit.
De wandeling zal tot ongeveer 16.00 uur duren.
Hierna bent u van harte welkom op de kerstmarkt
op het terrein van Bronlaak. U kunt hier op eigen
rekening koffie, thee of een andere warme drank
gebruiken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of u kunt
mailen naar info@mantelzorglvc.nl Aanmelden is
niet nodig.

Zondag 11 december houden we weer de jaarlijkse kerstmarkt. Bij deze nodigen we alle leden en
natuurlijk alle andere belangstellenden uit om vanaf 11.00 uur bij Concordia te komen snuffelen in
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vrijdag 9 december > cabaret > KEES
VAN AMSTEL > DE MAN DIE IK NIET
WILDE WORDEN

zaterdag 17 decemberr > duitse avond
> BIERGARTEN FEST

Helmut, Heino und Heidi weten het al lang: im
Biergarten ist es zu tun! Niet voor niets dat in ieder zichzelf respecterend dorp in die Heimat er
wel eentje te vinden is. So auch Heuteabend in
uns eigenes Vierlinksbach. Partylokal Gryphoes ist
gevuld met viel Gemütlichkeit, ganz große pullen
Spaten Münchner Hell, Diebels Alt oder Franziskaner Weizener, kalte Platte, ein Wettstreid Armringen, vele Überaschungen en nicht zu vergessen
de Musik von über-dj Koen. Alpen Spatzenbubenrock & Poprebellenschlager! Lustige Polkas, schöne Schlagers en de blödste Ballermann Hits! Spaß
und Spannung. Ein supertolles und affentittengeiles Fest!
aanvang: 21.00 uur > entree: gratis

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

in petto

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

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

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

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

Op korte termijn zijn wij op zoek naar
weekend- en vakantiehulpen
vanaf 15 jaar, voor ons restaurant
Museumcafé Overloon.
U kunt mij bellen op
tel.nr. 0654310292.
Aggie Toenders

Gevraagd
Huishoudelijke hulp,
voor 2 x 4 uur per week.
Maandagochtend 08.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend 08.30 - 12.30 uur.
€ 10,00 netto per uur. Betaling wit,
In Vierlingsbeek tel: 06-22988869

TE KOOP in Vierlingsbeek:

Warme Bakker Degen
Reclame: 12 t/m 17 december
● Kruimelvlaai € 7,25
● Vezelbrood € 2,30
● 4 Krentenbollen + 1 gratis
Reclame: 19 t/m 24 december
● Hazelnootschuimtaart € 12,95
(hazelnootschuim gevuld met
praline en afgewerkt met
chocolade ganache)
● 8 Zachte broodjes + 2 gratis
● 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Catharina de Berthoutstraat 12
Ruime 2-onder-1-kap met aanbouw op
perceel van 270 m2 .
€ 229.500,- k.k.
voor interesse of bezichtiging bel:
06-51272633.
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bouwadvies en -begeleiding
T: 06-53883255 | E: info@ketelaarsbouwhulp.nl | W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

Tapijtreiniging
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)

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur

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

Marc Oudenhoven 0478- 631940 / 06-22201989

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Gradje Tweewielers
Winterbeurt
vanaf €30
Bikkel Dealer

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

VoorPoetsbeurt
al u fietsreparatie
€25
Onderdelen op voorraad
De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek
06-17769196
gradjewelbers@kpnmail.nl

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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20% KORTING
OP VLOEREN
Actie geldt van 5 t/m 17 december 2016

Vraag naar de voorwaarden

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

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

Ook dan kunt u op ons rekenen!

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
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

Klimaat
Verwarming

Sanitair
Bezoek ook onze
Elektra installatievakwinkels!

Overloon - Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Café - Zaal

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

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

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

Wellness & Beauty

kijk op de website www.salontoine.nl

Bouw

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

s
u
l
k
en o p m a a t

op maat

René Gerrits

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







18.00 - 22.00 uur
18.00 - 22.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Opzoek naar nieuwe meubels?
Neem eens contact op met ons. Wij maken
meubels speciaal voor u op maat.
Schootsveld 5

Vierlingsbeek

0478-632232

Uw gezondheid... mijn zorg!
Restaurant - Grand café - Proeverij
reflexzonetherapie

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Voor al uw bedrijfsuitingen!

BROEREN

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.

Boukje Weel

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

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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ontspanning
dansen
genieten
vrij zijn
Joffershof Vierlingsbeek

www.movewise.nl

iedere maandagavond

06 10235305

Verven of texen
In de vakantie?

Judith Rouwens

Kom naar ABC!

Laurentiusstraat 57
5821 AV Vierlingsbeek
06-14050298
www.Lekkerbeks.nl
info@lekkerbeks.nl
Maandag t/m vrijdag dagverse
maaltijden 16.30-18.00 uur
Weekend catering op
bestelling

TUSSEN KERST EN NIEUW AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN:
DI T/M VRIJDAG VAN 8.00 TOT 12.00 UUR!!
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722
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E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

