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31e jaargang no. 25      22 december 2016

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

10 januari 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Iedere 50 Plusser uit 
Vierlingsbeek en Groeningen 
zou zich aan moeten sluiten bij de 
KBO!!

Doordat er in Nederland gemeenten zijn, die de 
noodzakelijke zorgvragen van de ouderen steeds 
meer afwijzen, dienen wij als senioren vanaf 50 jaar
een vuist te maken om het recht op nodige zorg af
te dwingen bij de overheid. Dat kan alleen als we 
ons allemaal verenigen en dat kan het beste bij de 
plaatselijke Katholieke Bond van Ouderen 
Vierlingsbeek/Groeningen. Vanaf de oprichting, nu 
ruim 60 jaar geleden, heeft de KBO zich als doel 
gesteld de belangen voor onze senioren te behar-
tigen.

Door de nieuwe zorgwet dienen wij als senioren 
steeds langer thuis te blijven en te wonen. 
De overheid dient dit mogelijk te maken en de no-
dige zorg te verlenen door b.v. een traplift te plaat-
sen, materialen voor een veilig mogelijk gebruik van 
de sanitaire ruimtes in huis, artikelen om deel te 
nemen aan maatschappelijke activiteiten, of indien 
nodig een rollator of scootmobiel te verstrekken. 
Ook het eventueel aanpassen van de woning, zodat 
de thuiszorg de cliënten op een goede en veilige 
manier kunnen verzorgen.

Misschien voelt U zich als 50 Plusser nog te jong om
lid te worden! Voor de kleine contributie, € 20,00
per lid per jaar, bent U wel verzekerd van belangen-
behartiging en staat U bij diverse hulpvragen er niet 
alleen voor. KBO Vierlingsbeek/Groeningen heeft 
een overeenkomst kunnen sluiten met de  landelijke 
zorgverzekeraar CZ. U krijgt 5% korting op uw ba-
sispremie. Via KBO Brabant kunt U korting op Uw 
basispremie en aanvullende verzekering krijgen als 
U bij de VGZ aangesloten bent. U kunt door lid van 
de KBO te worden € 60,00 per persoon besparen.

De tijd dat de KBO een oubollige organisatie was, 
waar men alleen kon kaarten en kienen, is een ge-
passeerd station. Natuurlijk is die mogelijkheid er 
nog steeds, maar onze KBO staat inmiddels ook 
middenin de hedendaagse maatschappij. Het heeft
een opdracht om U nu en ook straks uit het isole-
ment te houden. Ook om U een handreiking te ge-
ven met hedendaagse activiteiten en scholingsmo-
gelijkheden op het gebied van computer gebruik, 
met lezingen bijvoorbeeld over veiligheid in huis en 
valpreventie. Bovendien zijn er bij de KBO nog veel 
meer hedendaagse activiteiten om U veilig en ge-
zond ouder te laten worden, zoals wekelijks een 
uurtje Meer Bewegen voor Ouderen onder deskun-
dige begeleiding, fietsdagen, wandeltochten, biljar-
ten, fitness, yoga, Jeu de Boules en diverse excur-
sies. En wat te denken aan een gezamenlijk over-
heerlijk Kerstdiner!

Natuurlijk vindt U zich (nog) niet oud en het (nog) 
niet nodig, maar Uzelf alvast aanmelden als lid bij 
onze KBO Vierlingsbeek/Groeningen kan geen 
kwaad. Samen staan we sterker in onze belangen-
behartiging voor U als senior of toekomstige senior. 
Wie weet kunt U ons morgen al nodig hebben!!

Misschien heeft U wel goede ideeën om de KBO 
nog meer bij-de-tijds te kunnen laten worden en 
bent U misschien wel de man of vrouw met ambitie, 
die bij onze activiteiten ergens ingezet kan en/of wil
worden!  Daarom roepen we jullie op, jonge senio-
ren van Vierlingsbeek en Groeningen, alle 50 plus-
sers, om bij onze KBO vereniging lid te worden. 
We roepen alle 50 Plussers op om solidair te zijn 
met alle huidige 360 leden en zich aan te sluiten bij 
onze KBO Vierlingsbeek/Groeningen.

Informatie en/of aanmelden kan bij de voorzitter 
Jan Spee, telefoon 631233, bij de secretaris Maria 
Rouwens, telefoon 631919, bij de penningmeester 
Jos van Boekel, telefoon 631839 of kijk op onze site: 
www.kbo-vierlingsbeek.nl voor het jaarprogramma.

U bent van harte welkom! 
Samen staan we sterk!

Vierlingsbeek/Groeningen
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Van de redactie:
●	 Aan het einde van dit jaar, willen we iedereen 

hartelijk bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan Dorpsblad Globaal. Niet alleen 
onze adverteerders, maar zeker ook al die 
verenigingen, instanties, bedrijven e.d. die er 
voor hebben gezorgd dat Globaal een goed 
gelezen dorpsblad is voor de gemeenschap 
van Vierlingsbeek en Groeningen.  

●	 2017 staat voor de deur, een jaar waarin we 
u graag weer voorzien van het nieuws van 
eigen bodem.

Voor de laatste dagen van het jaar 
veel gezelligheid met elkaar.                                                 

Voor de 365 dagen die dan volgen 
veel geluk en weinig zorgen. 

Wij wensen u een jaar met elke dag 
veel zon en alleen maar positieve dingen, 
als dat eens kon. Veel liefde, vriendschap, 

gezondheid en geluk, dan kan 
2017 zeker niet meer stuk!    

AGENDA:
2016:
Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zondag 
Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
9 t/m 
24 dec JOC: ophalen bestellingen oliebollenactie
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
29 dec Gryphus: Spel: De Grote Familie Hendriks 
  Gezelschapsspellen Strijd zaal open:   
  20.30 uur
31 dec Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
31 dec JOC: oliebollenactie, bezorgen 
  bestellingen

31 dec Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u Valentinus  
  weer bellen.

2017:
3 jan Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 jan Gryphus: Quiz: Witte Gei’t?: zaal open:  
  20.00 uur
7 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond
14 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant
14 jan Gryphus: Darts: The Gryphus  Open:   
  zaal open: 19.00 uur
18 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop 
  zittingsavonden
21 jan CV de Keieschieters: Reünie Jeugd   
  (55-jarig jubileum)
21 jan Gryphus: Concert: Beukfeest: zaal open:  
  20.30 uur
23 jan Groeningen: Köpkesmoandag
28 jan Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
28 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie
7 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 febr Gryphus: Cabaret: Begijn Le Bleu; 
  zaal open: 20.30 uur
12 febr CV de Keieschieters: Talentenjacht
17 en
18 febr CV de Keieschieters: Zittingsavond
24 t/m

28 febr CARNAVAL
25 febr Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
25 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
25 febr Gryphus: Carnaval: 33e  Kèèsteenebal:  
  aanvang: 21.09 uur
4 mrt Gryphus: Open podium:  Talententuin
7 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
11 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s  Eve
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
25 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 mrt Ladies Event in Zalencentrum Concordia  
  van 19.00 tot 22.00 uur
31 mrt Gryphus: Cabaret: Lucky Fonz III: 
  zaal open: 20.30 uur
4 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 apr Gryphus: Concert: Beukfeest



3

11-12 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
22 apr Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
29 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum  
  Concordia
24 mei Gryphus: Hard rock café: Maiden Night  
  2017
27 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
10 juni Gryphus: Metal BBQ
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
24 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51823265

24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof 
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof

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

Adventsactie 2016
Omzien naar de allerarmsten

De parochie Maria Moeder van de Kerk vraagt u 
aandacht voor de Adventsactie 2016. Deze Advent  
gaan we geld inzamelen voor de Missionarissen 
van Naastenliefde, oftewel de Zusters van Moeder 
Teresa in Amsterdam. De heilige Moeder Teresa 
richtte in 1950 deze katholieke congregatie op. De 
congregatie telt meer dan 4.500 religieuzen en is 
actief in 133 landen. Leden van deze congregatie 
leggen naast de drie traditionele geloften van kuis-
heid, armoede en gehoorzaamheid ook een vierde 
gelofte: om "oprecht en belangeloos de armsten 
van de armen te dienen". 

De zusters van Moeder Teresa in Amsterdam hel-
pen alcohol- en drugsverslaafden, eenzamen, 
mensen met een lichte verstandelijke beperking, 
zieken en al wie om andere redenen aan de rand 
van de maatschappij is komen te staan. Zij bieden 
open maaltijden, huisbezoek en vrouwenopvang. 
Hongerigen kunnen elke middag, behalve op don-
derdag, om 15.00 uur een warme maaltijd aan de 
Egelantiersstraat halen. Op zondag zijn er maal-
tijden om 15.45 uur en om 16.30 uur. Ook krijgen 
mensen die dat nodig hebben kleren en verwijzen 
de zusters door naar artsen of maatschappelijk 
werk. De zusters bezoeken zieken, bejaarden en 
prostituees. Bij de zusters kunnen vrouwen - met 
en zonder kinderen - terecht voor opvang. Bezoe-
kadres Egelantiersstraat 147, 1015 RA Amster-
dam, telefoon 020-6251952.   

Draagt u de Adventsactie 2016 een warm hart toe? 
Dan kunt u uw gift voor de zusters van Moeder 
Teresa overmaken op:  
NL65RABO 0155 9485 98                                                        
ten name van RK Parochie Maria Moeder van 
de Kerk onder vermelding van Adventsactie 
2016. 

Namens de zusters alvast hartelijk dank voor uw 
gift. De parochie zal de totale opbrengst kenbaar 
maken door publicatie in de Binding. 
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Beste keieschieters en 
keieschieterinnekes!

Zitting 2017 staat weer voor de deur en de 
commissie is al druk bezig met het 
organiseren.
Programma zit al in elkaar en we kunnen weer 
met trots zeggen dat alles wat op de planken 
staat artiesten zijn van eigen bodem.
De presentatie zal dit jaar weer verzorgd 
worden door onze eigen Sandra & Johan.

Al met al reden genoeg om naar deze 
geweldige pronkzitting te komen.

Voorverkoop: woensdag 18 januari 2017 
Datums zitting: 17 & 18 februari 2017

TOT DAN!
Commissie Zitting,
Maria, Stephan, Bas, Christa

De ballerina's van Bèèk en 
Gruuninge.

Nu de APK dit jaar weer een jubileum te vieren 
heeft komen de oude tijden weer een beetje bo-
ven.
Meer dan 30 jaar geleden betraden indertijd 11 
oud-Prinsen het podium om onder de bezielende 
leiding van Finy van Rens een prachtige dans te 
showen.
Nu de groep inmiddels als partners van de APK 
een aantal danseressen in het bestand heeft zitten 

leek het hen leuk om weer eens de oude schoe-
nendoos te openen.
En jawel. Een groep van een stuk of 15 ballerina's 
zijn al wekenlang bezig om een dansje en een spe-
ciale act voor de zittingsavonden van 2017 op het 
podium te gaan zetten. 
Laat u verrassen en zorg dat u erbij bent.
Half januari is reeds de voorverkoop van de kaar-
ten waarbij u zich altijd moet realiseren: wie het 
eerst komt die het eerst maalt en op=op.

Commissie APK 
Zittingsavond met een dansje.  
 

Een succesvolle Open dag! 

‘Alles bijeen’ biedt in de Joffershof in Vierlings-
beek kwetsbare ouderen, licht dementerende en/
of mensen met andere lichte beperkingen een da-
ginvulling die afgestemd is op de interesses en be-
hoeften van de gasten.

Alweer ruim een maand geleden, vrijdag 11 novem-
ber, was de open dag van Allesbijeen. Samen met 
de KBO werd het plan gemaakt om de open dag, 
de opening van de nieuwe jeu de boulesbaan, die 
is aangelegd bij de Joffershof en de opening van 
de tuin van Allesbijeen te combineren. 

Al vroeg waren verschillende vrijwilligers uit de ve-
ren om de baan, de tuin en Allesbijeen aan te kle-
den met lampjes, slingers en ballonnen. 
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Om de opening een officieel tintje te geven, was 
wethouder Willy Hendriks uitgenodigd om de ope-
ning te verrichten. Door enkele vrijwilligers van de 
KBO was een mooie verbindingsbrug gebouwd. 
De opening werd voltooid met het doorknippen 
van een lint in de verbindingsbrug. Samen met de 
kinderen van kinderdagopvang de Vuurtoren wer-
den, naast het doorknippen van het lint, ook de 
ballonnen die aan de brug waren gebonden in de 
lucht gelaten. Dit kenmerkte de mooie verbinding 
in de Joffershof. Jong en oud die samenwerken en 
samenzijn.

Na het officiële gedeelte was iedereen welkom om 
een kijkje te komen nemen bij Allesbijeen onder 
het genot van  een kopje koffie/thee met een plak 
echte Bèkse koek.

Na de opening van de jeu de boulesbaan en de 
tuin begon de open dag van Allesbijeen. Om 14:00 
uur gingen de deuren open en het was al direct 
gezellig druk. De dames in de keuken van de Jof-
fershof hadden het er druk mee om te zorgen dat 
er genoeg koffie en thee was. 

Het was fijn om te zien dat er zo veel mensen in de 
omgeving zijn die interesse toonden in Allesbijeen. 
Zo hebben een kleine 100 mensen gezien wat Al-
lesbijeen te bieden heeft voor  kwetsbare ouderen 
uit Vierlingsbeek en omliggende dorpen. 

Wij willen u graag bedanken voor de getoonde in-
teresse deze dag en we hopen dat u een beter 
beeld heeft gekregen van wat Allesbijeen doet. 
Mocht u nog benieuwd zijn naar wat Allesbijeen 
doet? Er staat altijd een kopje koffie klaar!

Per 1 januari 2017 zijn we 5 dagen in de week ge-
opend van 9.30 tot 16.30.

Groetjes Allesbijeen.

Bierproeverij van La Trappe en 
Brouwerij de Molen

Op  vrijdag de dertiende januari vindt alweer de 
derde bierproeverij plaats bij ons in de Herberg. 
Deze avond zal Funs Pubben vertegenwoordiger 
van La Trappe ons meenemen naar de wondere 
wereld van de Brouwerij van Abdij Koningshoeven, 
alwaar La Trappe wordt gebrouwen. Daarnaast 
zullen er ook diverse bieren aan u worden gepre-
senteerd van Brouwerij De Molen. De avond be-
gint om 20.30 uur, er zal van elke brouwerij een 
drietal Speciaal Bieren geproefd worden. Dit na-
tuurlijk in combinatie met diverse koude en war-
me hapjes. U kunt genieten van deze bierproeverij 
voor de speciale prijs van € 23.50 per persoon en 
daarvoor heeft u een geweldige avond met een 
zeer bijzondere beleving.

proeverijproeverij
La Trappe +
Brouwerij de Molen

       VRIJDAG
13 JANUARI

MÉT LEKKERE HAPJES VOOR SLECHTS € 23,50

RESERVEREN GEWENST:
WWW.HERBERGTHIJSSEN.NL

AANVANG 20.30 UUR

luister en proef
jij ook mee?

luister en proef
jij ook mee?

Op de Brouwerij van Abdij Koningshoeven uit Ber-
kel en Schot worden de navolgende bieren ge-
brouwen; La Trappe Witte Trappist, La Trappe 
Blond, La Trappe Dubbel, La Trappe Isidór, La 
Trappe Quadrupel en La Trappe Puur. 

Op Brouwerij De Molen uit Bodegraven worden de 
navolgende bieren gebrouwen; Op & Top, Hop & 
Liefde, Vuur & Vlam, Storm & Bliksem en Moord & 
Doodslag.

Funs Pubben zal uit dit ruime scala van bieren een 
mooie keuze maken en deze aan ons presenteren 
en laten proeven met een mooi en fascinerend be-
geleidend verhaal.

‘Kom en Proef de Stilte’ is de slogan van de Mon-
niken uit Berkel en Schot, waar La Trappe wordt 
gebrouwen. De stilte zal op vrijdagavond 13 janu-
ari plaatsmaken voor enorme gezelligheid. Luister 
en proef jij ook mee? Reserveer dan tijdig via onze 
website www.herbergthijssen.nl of bij Herberg 
Thijssen Spoorstraat 5 te Vierlingsbeek.
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EEN GEZELLIGE AOVEND 
MIT VEUL MUZIEK  
VAN ÉGE BÔJJEM 

11 DEELNEMENDE GROEPEN 
 

LIEDJESAOVEND 2017 

28 JANUARI 
ZAAL CONCORDIA 

20:00 UUR 

Zurg dêt ge d’r bei bint 
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Harmonie en Slagwerkgroep 
De Herleving uit Vierlingsbeek 

Wenst iedereen een gezellig 
kerstfeest en een voorspoedig 

en gelukkig 2017.

RABOkorfbalinstuif                                     
op 6 januari 2017

                                                             
Vrijdag 6 januari 2017 organiseert Korfbalvereni-
ging DES de jaarlijkse RABOkorfbalinstuif. Een 
gezellige spellenmiddag in de kerstvakantie 
voor alle kinderen die op de basisschool zitten.                             
Voor jongens én voor meisjes, met allerlei verschil-
lende spellen. Voor drinken en wat lekkers wordt 
gezorgd, je moet je wel even opgeven!!!!!

Kom jij ook?
Vriendjes en vriendinnetjes, neefjes of nichtjes ze 
zijn allemaal van harte welkom. Neem gymschoe-
nen mee en doe sportieve kleren aan. 

Waar en wanneer ? 
De spellenmiddag is bij de sporthal de 7 Sprong in 
Maashees en duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur.  

Opgeven?
Geef je nu op via de website: www.sjorssportief.nl

Kerstavond in de kapel in 
Groeningen

Zaterdagavond 24 december is er om 21.00 uur 
een plechtige mis in de kapel in Groeningen. Het 
Groenings Koor zingt de toepasselijke gezangen 
en kerstliederen onder leiding van dirigent Hans 
van Zeeland en op de piano begeleid door Frans 
Stegers. De kapel is zoals ieder jaar feestelijk ver-
sierd. Voorafgaand aan de mis (ongeveer 20.45 
uur) speelt Frans Stegers kerstliederen op de pi-
ano en is er samenzang. De mis begint om 21.00 
uur.
Na afloop is er (als het weer het toelaat) buiten bij 
de kapel nog gelegenheid om na te genieten en 
bij te praten onder het genot van een glaasje glüh-
wein. Alles bij elkaar een mooi begin van de kerst-
dagen.

Het Groenings Koor 
wenst u allen 

mooie kerstdagen 
en een 

gelukkig, gezond 
en vooral ook 

muzikaal 2017.

Wij wensen iedereen
Fijne kerstdagen een
goede jaarwisseling

en alle goeds voor 2017

Bestuur en Leden KBO
Vierlingsbeek/Groeningen
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21 Januari 2017
Reünie

i.v.m. 55-jarig jubileum jeugdcarnaval 
“De Keieschieters”.
Deze avond zal geheel in het teken staan van de 
oud-Jeugdprinsen en -prinsessen en oud-adju-
danten, in zoverre zij bekend zijn.

En natuurlijk de oud-leden van de Jeugdleiding, 
want zonder hun inzet geen Jeugdcarnaval.

Uiteraard zal de nog steeds zo beroemde stoelen-
dans, op deze avond niet ontbreken. Wat er ver-
der nog op het programma staat, houden we nog 
even geheim.

DJ Mark (van Berlo) zal zeker muziek draaien uit 
de tijd van weleer.

We hopen veel oud-prinsen en -prinsessen en 
oud-adjudanten te mogen begroeten. Wij, de 
Jeugdleiding van C.V. “De Keieschieters”, zullen 
alles in het werk stellen om er een kei-gezellige 
avond van te maken.

Dit alles vindt plaats in Zaal de Wildeman.
Aanvang 20.00 uur, einde ……….?????

Onze Jubileum leus is 
Al 55 JAOR KEI GOED GEMUTST.
Jeugdleiding CV De Keieschieters
Vierlingsbeek-Groeningen

Namens de jeugd van Vierlingsbeek en Groeningen 
willen wij onze sponsoren bedanken.
Dankzij hen hebben wij onze raad helemaal in het 
nieuw kunnen steken.

- Arno Thijssen stukadoor
- Bardoel BV boomkwekerij
- Bergen Pharmaceutical Services
- Bliksemtechniek Montagebedrijf
- Blommestein Hoveniers
- Melkveebedrijf JML Willems
- Creemers Schildersbedrijf
- Boomkwekerij de Schans

- De Vos Containerservice
- Dorpsraad Vierlingsbeek
- Ebben Aardappelen
- Evers Installatieburo BV
- Autoschade Service Fransen Boxmeer
- Gradje Tweewielers
- Grafisch Vierlingsbeek
- Groenkompas
- Harm Martens Autobedrijf
- Internactief
- M.Jenniskens Dakbedekkingen
- Autobedrijf Kusters
- Louis Leeijen Metsel en Tegelwerk
- Lima Meubelmakerij
- Plus Verbeeten
- Maatschap Jenniskens-Lamers
- Jip concept&creatie
- Mar-Oil
- Tandartspraktijk Molenbeek
- Mulders Auto's
- Rombouts Schilderwerken
- Dierencentrum Ommehof
- The Phone House Boxmeer
- Schildersbedrijf Romeo Hendriks
- Eric Lamers Veehouderij
- Siebert Wonen
- Timmermans
- Peter en Anita Theunissen
- Van der Wouw Design
- Van den Akker-Blenckers Stucadoors
- Van den Boogaard Veerdienst
- Van Dongen Fitnesscentrum

Jeugdleiding CV De Keieschieters
Vierlingsbeek-Groeningen 

A touch of America, a big 
success!

Concordia leek op zondagmiddag 27 november 
even op een stukje Amerika. Met Las Vegas op de 
achtergrond, Amerikaanse vlaggetjes en marsh-
mallows op de tafeltjes, kraampjes met hotdogs, 
popcorn en zelfvervaardigd gebak bevonden de 
aanwezigen zich in hogere Amerikaanse sferen. 
Harmonie en slagwerkgroep De Herleving hebben 
getracht een gevarieerd, sfeervol, feestelijk (Piet 
en Riet Verbeeten 40-jaar getrouwd!), middagvul-
lend programma neer te zetten met onder ande-
re pop, volksmuziek, jazz, hard rock, drums, zang, 
solo’s en humor. Getuige het veelkoppige publiek 
en de positieve reacties is dit aardig gelukt!
Iedereen die heeft meegeholpen om dit concert tot 
een supergeslaagd evenement te maken: hartstik-
ke bedankt!

Hieronder een impressie van een mooi concert!

Meer foto’s zijn te vinden op www.herleving.nl
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Foto’s: 
Simone Swinkels
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Peter van der Hurk bij Herberg 
Thijssen. (Het zesde zintuig )

Op woensdag 8 maart zal paranormaal entertai-
ner Peter van der Hurk zijn geheel nieuwe show 
presenteren bij Herberg Thijssen aan de Spoor-
straat 5 te Vierlingsbeek. Gezien de kleinschali-
ge opzet presenteert Peter niet vanaf een podium 
maar direct tussen u als publiek in. Al jaren bereikt 
hij een miljoenenpubliek zoals bij het RTL 4 pro-
gramma ‘Het Zesde Zintuig – Plaats Delict’. Maar 
ook in een kleinschalige opzet weet hij zijn gasten 
te boeien, te ontroeren en te entertainen. Na twee 
succesvolle seizoenen in de theaters door het hele 
land, kiest van der Hurk nu voor een nieuw pu-
bliek. Een nieuwe show geschikt voor volgers en 
sceptici.

Van der Hurk heeft een voortreffelijk zesde zintuig, 
dat hij combineert met scherpe Haagse humor. U 
als gast mag -op eigen risico-  voorwerpen inleve-
ren waar Peter van der Hurk mee aan de slag gaat. 
Dit kunnen zijn; een foto, voorwerp, tekening of 
kledingstuk van een overledene of levend persoon. 
Hiervoor hebben wij een grote tafel gereserveerd. 
Verder is er ruimte voor een vragenronde waarbij 
een deelnemer een levensvraag mag stellen. ‘Vind 
ik dit jaar de liefde van mijn leven?’, ‘Moet ik mijn 
baan opzeggen?’ etc. Peter vertelt aan de hand 
van een simpele tekening op een whiteboard de-
tails over een persoon. Kortom genoeg elementen 
voor een smaakvolle avond.

Peter zal vanuit de zaal de avond presenteren en 

zich begeven onder zijn gasten in de zaal. U bent 
van harte welkom op deze zeer bijzondere avond 
welke plaats vindt bij Herberg Thijssen. Kaarten 
zijn online te bestellen via www.herbergthijssen.nl 
of bij Herberg Thijssen Spoorstraat 5 te Vierlings-
beek.  Vanwege het speciale karakter en de klein-
schaligheid van de show zijn er een beperkt aantal 
kaarten  beschikbaar. Op 8 maart gaan de deuren 
open om 19.00 uur en de avond begint om 20.30 
uur. Kaarten hiervoor kosten € 34,50, dit is inclu-
sief één kop koffie of thee, één consumptie en tus-
sendoor wordt er rondgegaan met diverse hapjes.

Tot ziens op deze bijzondere avond bij Herberg 
Thijssen. 

Nieuwjaarsontmoeting
Wij luiden het nieuwe KBO-jaar in met een Nieuw-
jaarsontmoeting op vrijdag 6 januari 2017 van 
13.30 tot  ± 16.00 uur in gemeenschapshuis 

Joffershof. 
U bent van harte welkom!

Alleengaanden
Zondag 8 januari is er weer een bijeenkomst voor 
alleengaanden in het Joffershof. 
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom.

Snertwandeling
Donderdag 19 januari wordt de jaarlijkse snert-
wandeling gelopen. De wandeling duurt zo’n 1 
½ uur, daarna wordt u een heerlijke snert aange-
boden, die net als vorig jaar bereid wordt door 
Jeanne Vervoort. De start is om 13.30 uur bij het 
Joffershof. Voor degene die niet mee kunnen wan-
delen is er de mogelijkheid om vanaf 13.30 uur in 
het Joffershof een kaartje te leggen of te sjoelen. 
Daarna kunnen we dan gezamenlijk genieten van 
de snert. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 12 januari 
bij Maria Leijssen, Laurentiusstraat 43. 

Samen eten    
Het eerstvolgende samen eten vindt plaats op 
woensdag 18 januari om 17.00 uur  bij “’t Genot”
in Vierlingsbeek. Kosten €15,00. Aanmelden kan tot
11 januari bij Jan Spee, Cath. de Berthoutstraat 10.

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.

Vierlingsbeek/Groeningen
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Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 23 december   20 januari  Aanvang:  
13.45 uur

Vaste activiIteiten
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

Seniorenbios
De volgende voorstelling is op dinsdag 10 januari 
2017 met de film: “Sully”.
Op 15 januari 2009 was de wereld getuige van een 
noodlanding op de Hudson-rivier in New York toen 
piloot Chesley Sully Sullenberger (Tom Hanks) zijn 
defecte vliegtuig op het ijskoude water wist te lan-
den. Hij redt met deze spectaculaire manoeuvre de 
levens van alle 155 passagiers aan boord. Maar 
terwijl Sully geroemd wordt door het publiek en de 
media om zijn buitengewone reddingsactie en vlieg-
prestatie, is er een onderzoek gaande dat zijn re-
putatie en carrière dreigt te vernietigen.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw 
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€ 7,00 i.p.v. €9,80). Het is noodzakelijk tevo-
ren te reserveren (gratis); telefonisch via het num-
mer 024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.
nl. Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 6581 
AC Malden. In de buurt is volop parkeer-gelegen-
heid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.

Vrienden van De Herleving

Harmonie en slagwerkgroep de Herleving is een 
actieve vereniging die niet alleen voor de leden 
(die met veel plezier en inzet hun partij meeblazen 
of meeslaan) maar ook voor onze eigen dorpsge-
meenschap niet weg te denken is. 

Wat is een dorp of stad zonder de eigen Harmonie 
die activiteiten opvrolijkt. 

Denk maar eens aan het inhalen van Sinterklaas, 
Sint Maarten, de Eerste Heilige Communie, op-
tochten met Koningsdag of Carnaval, Kerstcon-
cert, Jubilea, kampioenschappen, enz.

Maar. . . . een Harmonie kost veel geld: dirigenten, 
uniformen, instrumenten, muziekstukken, enz. Een 
nieuwe bas bijvoorbeeld, kost ruim € 7000,00; een 
nieuwe saxofoon ruim € 2.500,00. Er wordt door 
de eigen leden ontzettend veel gedaan om de be-
nodigde eurootjes (buiten de contributie en de 
subsidie om) binnen te halen door: The Voice van 
het Vrijthof, Goederen- en Dienstenveiling, Vlaaie-
nactie en deelname aan het ophalen van oud-pa-
pier. Hiermede kunnen de jaarlijkse kosten redelijk 
worden afgedekt. Echter, extra uitgaven als bij-
voorbeeld aanschaf uniformen of instrumenten 
kunnen hiermede nauwelijks worden bekostigd.

Al meer dan 15 jaar geleden is er daarom de 
“Vrienden van de Herleving” opgericht, een vrien-
denclub die de Harmonie ondersteunt door een 
jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal                
€ 45,00. Uit deze schenkingen heeft de Harmonie 
de afgelopen jaren onder andere twee baritons en 
recentelijk drie trompetten mogen ontvangen.

De Vrienden krijgen daar ook wat voor terug:
•  Gratis toegang voor de The Voice van ’t Vrijthof.  
•  Gratis toegang voor de Pop Swing Night
•  Uitnodigingen voor concerten, buitenconcert, 

concoursen en kerstconcert.
•  Periodiek het magazine “Bloasproat” dat u op 

de hoogte houdt van het reilen en zeilen van de 
harmonie en slagwerkgroep. 

•  Vermelding van (bedrijfsnaam op het Billboard 
 van de Vrienden en in het magazine 
 “Bloasproat”.                                                                                                                                        

             
Daarnaast kunt u als bedrijf sponsor worden door 
een jaarlijkse financiële bijdrage van € 100,- te ge-
ven. Hiervoor ontvangt u natuurlijk de zaken die 
aan de Vrienden worden verstrekt, maar uw naam 
en logo kunnen op een Banner worden gedrukt 

Harmonie
de
Herleving
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die bij de binnen-optredens van de harmonie in de 
zaal wordt opgesteld. Tevens bestaat de mogelijk-
heid om uw bedrijf te linken aan de website van de 
harmonie zodat er voor u een extra reclame-mo-
gelijkheid ontstaat. 
Kortom: de Herleving wordt een beetje UW har-
monie.

Samenvattend: graag willen wij de inwoners en 
bedrijven  van Vierlingsbeek en Groeningen meer 
bij de Harmonie betrekken en jaarlijks enige vaste 
inkomsten voor de vereniging verwerven.

Indien u vragen hebt, of geïnteresseerd bent 
om Vriend of Sponsor te worden en daarmee 
onze vriendenclub jaarlijks te steunen, dan 
kunt u contact opnemen met één van onder-
staande personen:

Jac Willems tel.: 631566
Jan Stoffelen  tel.: 632205

De ondernemer die niet stemt op 
de SP is een dief van zijn eigen 
portemonnee

Met die uitspraak begon Emile Roemer zijn chal-
lenge in de vorm van een pitch die hij al staan-
de op een krat uitsprak op vrijdag 25-11-2016 in 
Sportcafe De Raaijhal tijdens het ondernemers 
café van de OVRV (OndernemersVereniging Regio 
Overloon/Vierlingsbeek). 

Het politiek ondernemerscafé van de OVRV werd 
georganiseerd door Lisette Verploegen, Ellen 
Smits, en Rob Noij. Met behulp van een speciaal 
geformeerd (leden)panel werden kritische vragen 
aan Emile gesteld om de politieke uitgangspunten 
van de SP helder te krijgen.

Het MKB heeft hart voor de zaak!  
Beter dan grote bedrijven is het kleinbedrijf vol-
gens de SP in staat de menselijke maat voorop te 
stellen. Door hun schaal en aard bevinden zij zich 
midden in de samenleving, tussen de mensen. 
Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor 
werkgelegenheid in dorpen en voor de leefbaar-
heid van het platteland. De SP wil daarom dat de 
politiek meer oog krijgt voor de belangen en pro-
blemen van kleine bedrijven. De machtspositie van 
het kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is 
vaak zwak daar waar het gaat om onderhandelin-
gen over prijzen, het huren van gewilde bedrijfslo-
caties of het dingen naar overheidsopdrachten. 
Aanbestedingsregelingen moeten MKB-vriendelijk 
worden. Het besef van hoe belangrijk het is om 
kleine bedrijven te behouden moet daarom in de 
politiek doordringen. De SP wil dat er bij het ma-
ken van regels en wetten meer rekening wordt 
gehouden met het kleinbedrijf. 

Stem je op de tent of op de vent!
Er werd met deelnemers uit de zaal gesproken 
over de ontwikkelingen en de consequenties van 
het populisme wat ook in Nederland flink gaande 
is.  Daar waar het imago van de SP toch niet direct 
een PRO-ondernemers is, maakte Emile duide-
lijk dat zij juist een lans breken voor het midden- 
en kleinbedrijf. O.a. kwam aan bod dat zij ervoor 
pleiten om de doorbetaling van het ziekteverzuim 
te verkorten tot een half jaar i.p.v. twee jaar.  Ook 
het streven naar lokaal inkoopbeleid van de asiel-
zoekerscentra is een punt waarover de SP met het 
COA in gesprek is. Verder kwamen de consequen-
ties voor het MKB van de flexcontracten en de be-
lemmeringen voor de Europese aanbestedingen 
aan bod. Op het gebied van de lokale ontwikkelin-
gen in de zorg; denk o.a. aan gezinshuizen en de 
opzet van dagbesteding, kwam naar voren dat de 
keuzes van de lokale politiek en de ondersteuning 
vanuit de Gemeentelijke overheid van doorslag-
gevende rol zijn voor het succes van de initiatie-
ven. De ondersteuning van de Gemeente Boxmeer 
werd als positief ervaren.

Zet je ego opzij en doe mee met het 
Nationaal ZorgFonds! 
Emile sloot zijn aanwezigheid af om de deelne-
mers te attenderen op de landelijke aftrap (op za-
terdag 26-11-2016 jl.) van het nationaal zorgfonds. 
De SP wil de zorgverzekeraars omvormen tot één 
landelijke zorgvoorziening. Daardoor kunnen de 
premies omlaag, de kwaliteit van de zorg omhoog 
en wordt de macht van de zorgverzekeraars ge-
broken.

Wie gaat er stemmen op SP op 
13 maart 2017?
Voor aanvang peilde de organisatie wie wel eens 
op de SP gestemd had en na afloop wie zijn me-
ning enigszins veranderd was na de uitleg van 
Emile. Zo’n 10% van de aanwezigen kon na afloop 
bevestigen dat die ene stem voor de SP toch een 
mogelijke zou kunnen zijn. 
Tijdens het debat maar ook tijdens de afterparty 
kwam menigeen tot de conclusie dat er veel pun-
ten in het programma van de SP zitten die juist 
heel goed zijn voor ondernemers. 
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Na afloop werd nog gezellig geborreld onder het 
genot van enkele lekker hapjes.

Het ondernemerscafé van OVRV wordt 4x per jaar 
georganiseerd. Op vrijdag 20 januari a.s. is het 
volgende politieke ondernemers café van OVRV 
waarbij Erik Ronnes acte de presence zal gaan ge-
ven. 

NACHTMIS IN GROENINGEN                                         
OM 21.OO UUR 

INTENTIES

Fam. Rutten - Tielen                                                          
Wim en To Gerrits                                                        
Johannes  Deenen en Gerardina en Mina Jans 
Pastoor de Vree                                                                        
Fam Elbers - van de Cruysen                                                      
Fam  Huybers                                                                          
Dries en Toos van den Bosch - Elbers                                      
Thij de Hoog en zoon Martien                                                 
Overl. Fam Ars - Lamers                                                          
Nelly  Hellegers - Deenen Sjang Jansen                                                                          
The  Hubers                                                                         
Kevin van Dieten                                                                     
Wim en Truus de Hoog - Schoofs

Bestuur en vrijwilligers van 
gemeenschapshuis Joffershof

wenst iedereen 
een gezond en actief 2017!

Oudejaarsviering

De liturgiegroep Vierlingsbeek-Maashees no-
digt u uit voor een Oudejaarsviering op oude-
jaarsavond 31 december in de Mariakapel van 
de Laurentiuskerk. 
Op de drempel van oud naar nieuw zien we om 
en kijken we uit naar. 
De gebedsdienst met volkszang begint om 
19.00 uur.
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Oude foto’s en Bidprentjes 
zoeken en bekijken via www.
stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Velen van u zullen ongetwijfeld wel al eens via in-
ternet door de historische fotoverzameling van 
Stichting De Oude Schoenendoos gebladerd heb-
ben en daar de mooie foto herinneringen, over hoe 
het vroeger was, gevonden hebben. 

Graag nodigen wij u uit om onze Foto’s  en Bid-
prentjes nu voortaan nog beter via onze eigen 
website te bekijken. Misschien wilt u zo maar even 
rondkijken of misschien bent u zelfs op zoek naar 
een oude foto van uw huis of de omgeving waar u 
woont of zoek u meer naar familieleden of beken-
den uit vroegere dagen. U kunt dit doen door het 
doorzoeken van ons Foto- en Bidprentjesarchief 
op: www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Het Fotoarchief:
Het is mogelijk om d.m.v. de zoekbalk in het foto-
archief met elk denkbaar woord foto’s te zoeken. 
Hierbij kan gedacht worden aan b.v. straatna-
men, gebouwnamen, familienamen enz. (uiteraard 
moet dit zoekwoord wel al in onze tekstbestanden 
voorkomen). De zo gevonden foto’s  kunnen via 
het zetten van vinkjes in een speciaal filter (rechts 
naast de foto’s) meer en meer uit geselecteerd 
worden. Door op de foto te klikken is er meer in-
formatie over de foto te lezen. Via extra knoppen 
kan elke foto beeldschermgroot bekeken worden. 
Wij zijn constant uit op verbetering. Treft u fo-
to’s aan die voor u herkenbaar zijn en ziet u dat 
wij geen of onjuiste informatie hebben over wat er 
op de foto te zien is, dat horen wij dit graag van u. 
Wij zullen uw informatie dan gebruiken om de fo-
totekst te verbeteren. Via de menu optie – Contact 
-  kunt u dit aan ons doorgeven, vergeet u a.u.b. 
hierbij niet het Objectnummer van de foto te ver-
melden zodat wij weten over welke foto het gaat. 

Het Bidprentjesarchief:
Door het gebruiken van de: Index op familiena-

men, kunt u rechtstreeks een familienaam se-
lecteren en van daaruit verder zoeken. Na het 
aanklikken van een naam komt u op een pagina 
met meer uitgebreide gegevens. Vaak, maar niet 
altijd, kunt u op deze pagina op een kleine afbeel-
ding van het bidprentje klikken waarna het bid-
prentje in groot formaat op uw beeldscherm te 
zien zal zijn. Als blijkt dat wij van de gevonden per-
soon over gegevens van familieleden beschik-
ken, dan zijn deze ook zichtbaar gemaakt en kunt 
u zijn of haar bidprentje (indien aanwezig) ook ver-
der bekijken.
U kunt elk onderstreept woord, geboorte- of sterf-
datum, plaatsnaam enz. verder aanklikken waar-
na veelal interessante informatie of een tijdsbeeld 
weergegeven zal worden. (beslist eens uitprobe-
ren).
Mede namens de vrijwilligers van Stichting de 
Oude Schoenendoos wens ik u veel kijk- lees- en 
zoekplezier in ons steeds verder uitgroeiend digi-
taal archief, fijne kerstdagen, een prettige jaarwis-
seling en een voorspoedig 2017.

Loed Rongen.

Op 2 december kregen de huurders de sleutel van 
hun nieuwbouwwoningen aan de Merletgaarde. 
Aansluitend was er een informele en gezellige bij-
eenkomst waar huurders persoonlijk afscheid kon-
den nemen van opzichter Gerard Willems, die nu 
van zijn vroegpensioen geniet. Gerard (of “Grad”, 
zoals de meesten hem kennen) werd die middag 
verrast. Hij mocht de allerlaatste steen inmetselen 
en gaf zelf aan dit een hele mooie afsluiting van 
zijn loopbaan als opzichter bij Wonen Vierlings-
beek te vinden.
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"Van Heure Zinge"
Wenst jullie een hele gezellige kerst 

en een 
gelukkig 2017 

in goede gezondheid.

ZIEKENCOMMUNIE
 
Met Kerstmis voor de deur kan het niet anders 
dan dat het gemis van de kerk in Vierlingsbeek 
wordt gevoeld. Daar is helaas niet veel aan te 
doen. Wel kunnen wij iets doen aan het verlan-
gen naar het ontvangen van de communie bij 
ouderen die slecht te been zijn, of zieken die 
niet in staat zijn naar een kerk elders te gaan 
met Kerstmis. Indien u thuis de ziekencommu-
nie zou willen ontvangen met Kerstmis kunt u 
contact opnemen met het Parochieel Centrum, 
tel. 0485-471246. Dan zal ondergetekende of 
pastoor van der Sluis met u een afspraak ma-
ken.
 
Namens het pastorale team,
Kapelaan Donder

Wij willen iedereen
Fijne Kerstdagen 

en een gezond en gelukkig 
2017  toewensen

Bestuur en Vrijwilligers 
Zonnebloem

Vierlingsbeek = Groeningen

Berichten uit het veld

Voor enkele vogels, zoals de uilen, moet je in de 
duisternis van de nacht op pad. Dat valt echter in 
deze tijd van het jaar helemaal niet mee en het is 
ook niet mijn meest favoriete bezigheid.
Gelukkig laten sommige uilen zich ook wel in de 
avondschemering en soms zelfs overdag zien. An-
deren laten zich horen vlak na het invallen van de 
duisternis. Soms, met een beetje geluk, vind je 
een roestplaats (slaapplaats) van uilen. Meestal 
zijn dat dan Ransuilen.

Een poosje geleden kreeg ik een telefoontje over 
een jonge Ransuil die op klaarlichte dag zat te rus-
ten op een bouwsteiger. Nou ja rusten. Hij was 
best alert.

Jonge Ransuil

De Ransuil leeft het meest verborgen van onze 
Nederlandse uilen. Dat komt vooral door zijn ge-
drag en goede camouflage. Hij jaagt in het volle-
dige donker en meestal ver van de bebouwing in 
halfopen bosachtige terreinen. Broeden doet hij 
bij voorkeur in oude kraaiennesten in dennenbo-
men. De Ransuil is een slanke uil, bruingevlekt en 
gestreept met 2 grappige oorpluimen op zijn kop. 
Deze pluimen hebben overigens niets met zijn 
oren te maken, hoewel dat soms gedacht wordt. 
Zijn oren, waarmee hij heel scherp kan horen, zit-
ten aan de zijkant van de kop vlak achter de oog-
kransen. In de winter slapen ze overdag vaak in 
groepen, goed gecamoufleerd in naaldbomen of 
coniferen. Door hun kleur en houding zijn ze vaak 
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moeilijk te ontdekken. Een handige methode om 
zeker te weten dat er uilen zitten is dan om eerst 
op de grond onder een dennenboom te kijken. Zie 
ik daar braakballen liggen, dan weet ik dat er uilen 
zitten en kijk ik naar boven en probeer de uilen te 
ontdekken.

Mijn favoriete uil is echter nog altijd de Kerkuil. 
Aan de onderzijde is de Kerkuil beige-wit en de 
bovenzijde is grijs tot okergeel. Met zijn hartvormi-
ge krans rond de ogen wekt hij meteen sympathie 
op. Het geeft hem een vriendelijke uitstraling.

Kerkuil

Als ik ‘s avonds laat nog onderweg ben zie ik 
soms een Kerkuil vliegen. Hij valt dan vooral op als 
een witte schim in het licht van de straatlantaarns. 
Een aantal jaren geleden broedde er jaarlijks een 
paartje Kerkuilen in de kerktoren. In de zomer als 
de jongen al wat groter waren was er voortdurend 
geblaas en gezucht te horen vanuit de toren. De 
laatste jaren heb ik helaas geen Kerkuil meer ge-
zien in Vierlingsbeek.

Het meest grappige uiltje vind ik het Steenuiltje. 
Het is tevens de kleinste uil die we in Nederland 
hebben. Een klein pluizig bolletje met twee gro-
te ogen, dat zich goed laat horen met zijn schel-
le roep. Vaak is hij in de schemering al actief. De 
laatste tijd zie ik hem af en toe op daken van hui-
zen binnen de bebouwde kom van Vierlingsbeek. 
Nu is hij nog tamelijk stil maar in het voorjaar zal 
zijn roep, een kort pieuw pieuw, weer regelmatig 
te horen zijn in de avondschemering.
Een andere, veel grotere uil, is de Bosuil.

Bosuil

Hij komt vooral voor in oudere bossen en grotere 
parken, omdat het een holenbroeder is.
De Bosuil is een vrij stevige uil die uitsluitend in 
het donker jaagt. Zijn verenkleed is donkerbruin 
gevlekt met een ronde kop en grote ogen. Van ja-
nuari tot maart is zijn verdragende spookachti-
ge roep goed te horen. Het is de roep van deze 
uil die vaak gebruikt wordt in films om de span-
ning van  nachtscenes te verhogen. Tijdens helde-
re winternachten heb ik deze roep vaak gehoord 
komend vanuit de Ezelshemel. Hij broedde daar in 
een grote nestkast die speciaal voor hem was op-
gehangen. Onlangs heb ik de roep van de Bosuil 
weer gehoord vanuit de Ezelshemel. Hij is dus te-
rug.

Tenslotte de Velduil. Deze uil wordt af en toe ge-
zien in de maasheggen. De Velduil is de enige Ne-
derlandse uil die op de grond broedt en die ook 
overdag jaagt op veldmuizen. Het is een geelbruin 
gevlekte vogel met een mooie ronde kop. Hij heeft 
de grootte van een Buizerd en lijkt er in de vlucht 
ook wel wat op. De gele priemende ogen bevinden 
zich aan de voorkant van de kop en zijn omgeven 
met een krans van lichtbruine veertjes. De Velduil 
zit vaak horizontaal in tegenstelling tot de andere 
uilen die meestal verticaal zitten. Een paar weken 
geleden hoorde ik dat er een Velduil gezien was 
bij de Vilt in Beugen. Misschien komt hij wel deze 
kant op. Goed opletten dus de komende tijd.

Ton van den Berg
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Locatie Grave van BHIC sluit 
deuren per 1 januari 2017

De locatie Grave van het Brabants Historische 
Informatie Centrum (BHIC) sluit per 1 januari 
2017 definitief haar deuren. Door bezuinigingen 
is het BHIC genoodzaakt de  archieven van het 
Land van Cuijk die in Grave geraadpleegd kun-
nen worden te verhuizen naar de centrale ves-
tiging in ’s-Hertogenbosch. 

Donderdag 29 december is de laatste dag dat de 
studiezaal in Grave open is. Alle archieven die nu 
in Grave staan, verhuizen naar onze locatie in ’s-
Hertogenbosch. Bezoekers kunnen deze stukken 
weer vanaf 7 februari 2017 opvragen en raadple-
gen in ’s-Hertogenbosch. Het overgrote gedeel-
te van de boeken uit de locatie Grave gaat naar de 
Bibliotheek Grave.

Wil je weten welke archieven naar                                 
’s-Hertogenbosch verhuizen, kijk dan op 
www.bhic.nl/sluiting-grave. 

De afgelopen maanden is er samen met betrokke-
nen intensief gekeken naar manieren om gebruik 
te kunnen blijven maken van de archiefstukken die 
in Grave liggen. Zo zal het meest geraadpleegde 
materiaal gedigitaliseerd worden waardoor het in 
de toekomst via onze website geraadpleegd kan 
worden.

Foto: Stadhuis Grave met de locatie van het BHIC, 
(EEA) Erick van Egeraat associated architects 

Informatiemiddag 
Lourdesreis 2017          
  
Heeft U er ook wel eens over  ge-
dacht om naar Lourdes te gaan?

Maar U weet niet hoe dat het allemaal gaat?
Ook vanwege de grote verandering dat er geen 
treinen meer naar Lourdes rijden, bieden wij weer 

heel veel andere manieren aan, om toch naar 
Lourdes te gaan.
Wilt U er meer van weten, kom dan naar de infor-
matiemiddag van Lourdesgroep Maas en Peel op 
22 januari 2017 om 14.30 uur in het Pelgrimshuis 
in Smakt, een gezellige middag over de Lourdes-
reizen.

Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 17 t/m 25 
mei met de bus naar Lourdes en van 19 t/m 24 
mei en van 2 t/m 7 september met het vliegtuig. 
Maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkhe-
den.
Dit zijn medisch verzorgende reizen, dit wil zeg-
gen dat er Nederlandse artsen en verpleegkun-
digen met ons mee gaan, voor de zorg van onze 
mensen.

Bent U CZ verzekerd, vraag dan naar de hoge kor-
ting die voor U door ons aangevraagd kan worden.
Deze reizen zijn geschikt voor jongere en oudere, 
zieke en gezonde mensen.
Lourdesgroep Maas en Peel reist onder de vlag 
van de O.L.B.  (Organisatie Limburgse bedevaart).
Voor al deze reizen kunt U  informatie krijgen bij  
Cristien Goumans Tel: 0478-636676
Of kijk op  www.lourdesgroepmaasenpeel.
jouwweb.nl of kom naar de informatiemiddag,                                               
U bent van harte uitgenodigd op 22 januari 2017.

WIE DOET ER MEE MET DE 
CLUB VAN LELIJKE KINDEREN?

Wil jij zingen, dansen en acteren? Dan kun je een 
proefles musical voor kids meedoen op maan-
dag in Overloon! De repetities zijn net begonnen 
voor de musical “De club van lelijke kinderen”. Een 
spannend verhaal voor groot en klein over een mi-
nister-president in Nederland die alle lelijke kinde-
ren het land uit wil hebben.
Op een gemene manier stuurt hij alle lelijke kin-
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deren weg…maar Paul, een jongen met flaporen, 
heeft hem door en gaat plannen bedenken om de 
kids te bevrijden…
Heb je zin? Bel voor een proefles! 06-51034019 
Voor tieners vanaf 13 jaar is er les om 20.30 uur 
op dinsdag.
Maar ook kinderen vanaf 5 kunnen nu meedoen! 
Die les is op maandag om 16.45.

Prestatieafspraken Mooiland, 
Wonen Vierlingsbeek en gemeen-
te Boxmeer getekend
 
Het realiseren van voldoende, betaalbare en 
kwalitatief goede woningen. Dat zijn de doel-
stellingen waar de gemeente Boxmeer en 
woningcorporaties Mooiland en Wonen Vier-
lingsbeek zich de komende jaren voor gaan 
inzetten. Vandaag heeft de gemeente hiervoor 
de prestatieafspraken 2017 met de corporaties 
ondertekend. 
Wethouder Peter Stevens: ‘Dit is een positieve 
start voor verdere afspraken de komende peri-
ode’.

Mooiland heeft op dit moment 2295 sociale huur-
woningen in Boxmeer. Dat is ongeveer 82% van 
het totaal aantal sociale huurwoningen in de ge-
meente. Wonen Vierlingsbeek heeft 485 sociale 
huurwoningen in 6 kleine kernen van de gemeente. 
In 2017 neemt de sociale woningvoorraad in Box-
meer toe door een aantal nieuwbouwprojecten van 
Mooiland zoals Hart van Beugen (fase 2), Hofstede 
Elderom (fase 5 en 6) en Jan Tooropstraat (Paulus-
kerk). 

De gemeente en beide corporaties gaan in 2017 
op zoek naar aanvullende locaties voor nieuw-
bouw in de komende jaren. Wonen Vierlingsbeek 
wil in de komende jaren, bij voldoende aantoonba-
re behoefte, een aantal kleinschalige projecten in 
de kleine kernen realiseren. 

Voldoende slaagkansen voor de doelgroep
Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zetten zich in 
om de sociale huurwoningen in Boxmeer voor-
al beschikbaar te houden voor de doelgroep. 
Daarom starten de partijen in 2017 gezamenlijk 
een monitor om bijvoorbeeld nieuwbouwprojec-
ten goed te kunnen laten aansluiten bij de opga-
ven binnen de doelgroep. Over de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen gaan de corporaties, de 
gemeente en zorgorganisaties in 2017 verder in 
gesprek. 

Betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en 
leefbaarheid  
Mooiland streeft naar betaalbare woonlasten voor 
huurders. Om betaalbaarheid te garanderen zijn 
afspraken gemaakt over het huurbeleid van Mooi-
land. De komende jaren beoogt Mooiland slechts 
een beperkte huurverhoging in de gemeenten in 
Noordoost Brabant voor de doelgroep. Wonen 
Vierlingsbeek sluit zich bij dit uitgangspunt aan.
 
De sociale huurwoningen van beide corporaties in 
Boxmeer hebben een goede en duurzame kwa-
liteit. De woningen zijn ruim, goed onderhouden 
en hebben gemiddeld al een goed energielabel. 
De corporaties blijven investeren in leefbaarheid 
in Boxmeer, binnen de mogelijkheden die de Wo-
ningwet nog biedt. Afstemming van de investe-
ringen tussen de gemeente en de corporaties is 
daarbij heel belangrijk.

Woningwet 
Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks af-
spraken met gemeenten en huurdersorganisaties 
over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in 
de herziene Woningwet. Basis voor de prestatieaf-
spraken is de actuele Woonvisie. 

Op de foto van vlnr: wethouder Peter Stevens, 
Anne Wilbers, bestuurder Mooiland, José Lichte-
veld, bewonersraad Mooiland, Peter Verhoeven, 
bestuurder Wonen Vierlingsbeek en Sjen Frederix, 
bewonersraad Wonen Vierlingsbeek.

Expertteam Maasziekenhuis helpt 
kinderen met zindelijkheidspro-
blemen

Verstopping, een natte broek of een nat bed. Als 
je kind niet op tijd zindelijk is, kan dit erg vervelend 
zijn voor het kind, maar ook voor de ouders. Op 
school kan dit problemen geven. Ondanks alle in-
spanningen kan het een hardnekkig probleem zijn 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd en soms 
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zelfs op de middelbare school. Gelukkig is er iets 
aan te doen. Het Boxmeer Kinderincontinentie 
Team (Bo-KIT) van het Maasziekenhuis organi-
seert op woensdag 18 januari 2017 een voor-
lichtingsavond over zindelijkheidsproblemen. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot on-
geveer 21.00 uur.

Boxmeer Kinderincontinentie Team
Het Bo-KIT bestaat uit kinderartsen, urotherapeu-
ten, kinderbekkenfysiotherapeuten en kinderpsy-
chologen. Elk teamlid behandelt het probleem 
vanuit een andere invalshoek. Zo komen zij samen 
tot een succesvolle aanpak van de zindelijkheids-
problemen. Tijdens de voorlichtingsavond maakt 
u kennis met het team en vertellen zij wat ze voor 
uw kind en u kunnen betekenen.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercen-
trum op de begane grond van het Maasziekenhuis 
en is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de 
website www.maasziekenhuispantein.nl/voorlich-
tingsavonden.

Start computercursussen:

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 
(SWOGB) start in januari 2017 weer met,
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 (7, 8.1, 10), Word, Excel en speciaal op 
Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-
bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling.
U kunt ook deelnemen aan een cursus “Gebruik 
van iPad of Tablet”.

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur.                              
U betaalt hiervoor slechts € 40,00.
Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tus-
sen de € 15,00 en € 20,00.

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijf-
formulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coör-
dinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 
0485-362311.

Omgeving kerk

Het Parochiebestuur Maria Moeder van de Kerk 
komt terug op een eerder besluit met betrek-
king tot het onderhoud van de omgeving van de  
kerk en gaat in op het voorstel van de werkgroep 
Groen van de Dorpsraad om de ruimte tussen 
kerkmuur en kerk te beplanten. Dit betekent dat er 
géén worteldoek met grind komt. 
De werkgroep  heeft aan het Parochiebestuur een 
plan gepresenteerd met betrekking tot het ‘aankle-
den’ van de omgeving van de kerk als ook  het on-
derhoud. Wij zijn erg blij dat het parochiebestuur 
dit plan heeft geaccepteerd en zelfs een donatie 
beschikbaar gesteld heeft voor aanplant. 
De werkgroep gaat, in overleg met plaatselijke ho-
veniers en Herberg Thijssen er voor zorgen dat de 
omgeving van de kerk verzorgd, groen en onder-
houden blijft. 

Met dank aan de initiatiefnemers
Stichting Dorpsraad Vierlingsbeek
Frans Spiekman

Kom kijken naar de Kerststal 
in de kerk 

Beste mensen,
Zoals al aangekondigd in de vorige Globaal wordt 
de Kerststal door de werkgroep Kerststal weer op-
gebouwd.  Ondanks dat de Kerk aan de eredienst 
onttrokken en aldus gesloten is, hebben toch een 
groep mensen zich bereid verklaard de mooie 
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HET KERSTPAKKET VAN 2016

maandag 26 december > wandelclub > 
KERSTWANDELING
Na anderhalve dag van eten, drinken en uitbuiken 
is het de hoogste tijd voor een frisse neus. Een 
frisse neus van zo’n twee uur welteverstaan. Met 
het traditionele bordje erwtensoep na afloop in ge-
dachten, moet dit voor ieder van U een peulen-
schil zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 3,00 euro

maandag 26 december > concert > 
BJ’S WINTER WONDERBAND
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 24e 
(!) keer op rij is deze Boxmeerse snarenplukker te 
gast met de kerst, het begint bijna een traditie te 
worden. En ook dit jaar neemt BJ weer een aantal 
fijne gasten mee: gitarist Eric Devries, bassist Ge-
rald van Beuningen, drummer Sjoerd van Bommel 
en zangeres Henny Oudensluijs. Bijzondere gasten 
voor een bijzonder kerstconcert.

Kerststal die tot de inventaris van onze Lauren-
tiuskerk behoort, op te bouwen.  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 stil-
te te zijn, omgeven met de rust en ruimte die de 
Laurentiuskerk je biedt. Er kan een kaarsje opge-
stoken. Immers kan een klein kaarsje meer licht 
geven dan een schijnwerper voor het voetlicht. 

Openingsuren Laurentius Kerk;
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

Raaymeppers badmintontoernooi 
2017 

Het is weer zover: het Raaymeppers Badminton-
toernooi 2017 komt er aan; hèt toernooi voor de 
regio Boxmeer en Venray.                        
We verwachten dat de opkomst net zo hoog wordt 
als vorig jaar en daarmee ook het succes. Wees 
dus op tijd met het inschrijven van je team voor 
deelname aan het toernooi! 
 
Na de feestdagen en de opstart van het nieuwe 
jaar, is het tijd om je sportief te bewegen. 
Doe daarom mee aan het toernooi op: zondag 
22 januari 2017. 

Het toernooi is geschikt voor iedereen; van recre-
ant tot ervaren speler en van junior vanaf 16 jaar 
tot senior. Je kunt bijvoorbeeld met een vrienden-
groep deelnemen, maar schijf je in per koppel. 
Let wel: alleen gemengde teams worden toege-
laten, wat inhoudt dat een team moet bestaan uit 
één dame en één heer. 
 
Ons toernooi is recreatief, competitief, maar voor-
al sportief. We geven recreatieve spelers de kans 
deze dag sportief te badmintonnen. Ze kunnen 
daarbij allerlei speladviezen en tips krijgen. 

De spelers die normaal gesproken in clubverband 
spelen, of hebben gespeeld, worden naar niveau 
ingedeeld en strijden de hele dag tegen elkaar. Dit 
allemaal onder voorbehoud van het aantal teams 
dat zich aanmeldt. 

De wedstrijden beginnen om 10.30 uur tot 
16.00 uur in Sporthal De Raayhal te Overloon. 
Naast de spelers zijn uiteraard ook de toeschou-
wers van harte welkom. Zij kunnen alle wed-
strijden vanaf de tribune of vanuit de kantine 
aanschouwen.   
 
Inschrijven voor deelname kan tot uiterlijk zon-
dag 8 januari 2017. Het inschrijfgeld bedraagt 
€5,- per persoon. Schrijf je in per team. Wie het 
eerst komt wie het eerst maalt. Het inschrijfformu-
lier en meer informatie vind je op de website van 
de badmintonvereniging De Raaymeppers 
www.raaymeppers.nl
 
Wees op tijd met je inschrijving voor jouw team. 
Tot ziens op zondag 22 januari 2017!
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Dit jaar op het programma van Ut Köpke onder 
andere vliegtuigcrashes in WOII met Piet Kaanen 
en Tonnie Ebben, gameboys en designers Roel 
Verbroekken en Bart van den Berg, het gras is al-
tijd groener bij Hans Ebben, de hippe Bèkse Brei 
Grannies en het afscheidsinterview met St. Ni-
colaas. Het volledige programma is te vinden op 
www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 uur > en-
tree: gratis

donderdag 29 december > spel > DE 
GROTE FAMILIE HENDRIKS GEZEL-
SCHAPSSPELLEN STRIJD
De familie Hendriks houdt van spelletjes. Gezel-
lig samen rond de tafel, het speelbord openge-
klapt en dobbelen maar. Vanavond ligt er weer 
een enórme berg grote en kleine gezelschaps-
spellen klaar waaruit het moeilijk kiezen is. Toch 
is dat precies de bedoeling en mag je gezellig met 
je vrienden en vijanden rond de tafel. Een tafel die 
ook nog eens gevuld is met volop lekkers, warme 
chocolademelk en appeltaart. En met het WK 
Darts op grootbeeld op de achtergrond voelt het 
net als thuis. 
 
En natuurlijk draait het ook weer om de strijd tus-
sen de verschillende teams. Er worden meerdere 
spelrondes gespeeld waarin punten zijn te verdie-
nen. Na de laatste ronde weten we wie er met de 
prijzen naar huis gaat. De onderlinge strijd die er 
tussen de teams gevoerd wordt maakt deze spel-
lenavond nóh leuker!
aanvang: 20.00 uur > entree: gratis

vrijdag 6 januari > quiz > WITTE GEI’T?
De donkere dagen rond Kerst zijn bij uitstek 
geschikt om eens een avond lekker lang te 
quizzen. Na het succes van de voorgaande edities 
daarom vanavond andermaal een aflevering van 
Witte Gei’t?. Een quiz voor teams want twee 
weten immers meer dan één, en drie nóg veel 
meer. De vragen zijn pittig, de onderwerpen zeer 
uiteenlopend. Laat maar werken die grijze massa, 
laat het maar kraken daarboven. 
Hersengymnastiek voor gevorderden. Heerlijk!

Doe mee met dit grootse kennisspel en meld U 
met Uw team (maximaal acht personen) aan via 
www.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 14 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef U voor 13 januari op voor dit gezellige darts-
toernooi voor iedereen. Deelname aan The 
Gryphus Open kost 5,00 euro en opgave is 
mogelijk via 06.16716291 of www.gryphus.nl.

BJ's Winter Wonderband is dit jaar Hidden Agenda 
Deluxe met gastzangeres met een speciaal op de 
feestdagen afgestemd repertoire. Hidden Agenda 
Deluxe maakte onlangs een album met een aantal 
kerstklassiekers maar ook eigen werk dat qua the-
matiek in de tijdsgeest past. Oudejaarsmijmerin-
gen, nieuwjaarswensen, herinneringen en dromen, 
gezelligheid maar ook familietragiek gaan daarin 
hand in hand. Covers zijn er van Bing Crosby, 
Elvis en Dolly Parton naast Steve Earle, Jesse 
Winchester en Chris Rea.

Het album heet Christmas From Amsterdam To 
Oklahoma, een title die verwijst naar de Ameri-
kaanse zangeres Carter Sampson die een promi-
nente rol heeft op de plaat en eerder in december 
op toer ws met de band. Vandaag zal Henny Ou-
densluijs de rol van Sampson met verve invullen. 
Country, rootsrock en soulliedjes als vanouds in 
een net ander (kerst)licht!
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

dinsdag 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 diver-
se gasten. Gesprekken over politiek, sport, werk, 
cultuur, hobby’s en andere dingen die U of Uw 
dorpsgenoten bezig houden. 
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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                                                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Warme Bakker Degen
Reclame: 26 t/m 31 december
	 ●  Kleine abrikozenvlaai €4,50
	 ●  Grof volkorenbrood €1,95
	 ●  Croissant €0,65

Reclame: 2 t/m 7 januari
	 ●  Kersenvlaai €7,25
	 ●  Lônse Mik €2,30
	 ●  4 Mueslibollen + 1 gratis

Reclame: 9 t/m 14 januari
	 ●  Abrikozenvlaai €7,25
	 ●  Pompoenpittenbrood €2,30
	 ●  4 Krentenbollen + 1 gratis

Reclame: 16 t/m 21 januari
	 ●  Chocoladekruimelvlaai €7,35
	 ●  Extra/dubbeldonker brood €2,30
	 ●  Suikerbrood klein €1,85

 Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214
 www.bakkerijdegen.nl

aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > 
aanmelden: www.gryphus.nl

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

Medewerkers van Gryphus                 
wensen U allen 

een gezond en zorgenloos 2017!
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EN EEN KLEURRIJK 2017!

FIJNE FEESTDAGEN

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

Gezocht: 
Winkelmedewerkers

Ben jij minimaal 15 jaar en op zoek naar een leuke bijbaan? Lijkt het je leuk 
om klanten te verrassen met de beste service én steek jij graag de handen 
uit de mouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
                                                                                                        
Wij zoeken medewerkers voor de volgende functies: 

• Vulploeg
• Verkoper / verkoopster brood-vleeswaren-kaas (minimaal 16 jaar)
• Kassa werkzaamheden (minimaal 16 jaar)

❍	 Mocht je interesse hebben dan kunnen wij in een persoonlijk gesprek aangeven wat 
bovenstaande functie inhouden en wat we per functie van je verwachten.

Functie eisen:
• Je bent minimaal 15 jaar
• Je bent wekelijks minimaal 1 avond én 1 hele dag in het weekend beschikbaar 
 (zaterdag en/of zondag)
• Je bent ruim beschikbaar in de vakanties en hebt maximaal 3 weken zomer vakantie gepland.
• Je bent klantgericht, klantvriendelijk, initiatiefrijk, sociaal aangelegd, flexibel, energiek en je kunt  

goed samenwerken binnen een gezellig team, 

De supermarkt is een zeer leerzame werkomgeving, welke ideaal is als start van je carrière. 
Je maakt kennis met het hebben van een baan en wat er daarin van je verwacht wordt, je leert omgang 
met klanten en je leert omgang met collega’s. PLUS Verbeeten kenmerkt zich als een betrouwbare 
werkgever met een uitgebreid opleidingsaanbod.  

Ben jij diegene die ons gezellige team wil versterken?
Solliciteer dan direct door het  invullen van een sollicitatieformulier.

Dit is verkrijgbaar bij de servicebalie in de winkel of 
via de mail op te vragen door een mail te sturen naar 

verbeeten-vierlingsbeek@plussupermarkt.nl
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Fons Peltenburg

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

Gradje Tweewielers 
 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Bikkel Dealer 
Voor al u fietsreparatie 

Onderdelen op voorraad 
 
 
 

 

Gradje Tweewielers
Vierlingsbeek

Prettige Kerstdagen
En een

Gelukkig Nieuwjaar
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TE KOOP in Vierlingsbeek:

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Vergeet
mij niet

Kijk gerust eens op onze website: www.grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Als een graf zelf verzorgen 
niet meer kan of gaat

Bel vrijblijvend met 
Margriet Winkelmolen: 
M: 06 17 64 03 28
T: 0478 - 63 21 25

of met 
Diny Bartels: 
M: 06 48 21 77 96

U mag ons ook een e-mail sturen:
info@grafverzorgingvergeetmijniet.nl

Zelfverdediging in Vierlingsbeek
met technieken uit 
Tae kwon do - Kung fu - Aikido

Interesse, meld je aan 
bij Maarten Evers
06-48367188

Donderdag
van 20.00-21.30 uur

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de 
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor 
heldere ontwerpen.”
www.jipvormgeving.nl

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Overloon - Mill
0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze 
installatievakwinkels!

Klimaat
Verwarming

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL
Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl



31












OPENINGSTIJDEN KERST EN NIEUW 
2016-2017 

MAANDAG 26 DECEMBER GESLOTEN (TWEEDE KERSTDAG) 

Dinsdag 
Woensdag 

27 December  GEOPEND   VAN 8.00 –  12.00 UUR 
28 December  GEOPEND   VAN 8.00 –  12.00 UUR 

Donderdag 29 December  GEOPEND   VAN 8.00 –  12.00 UUR 
Vrijdag 30 December  GEOPEND   VAN 8.00 –  12.00 UUR 

ZATERDAG 31 DECEMBER GESLOTEN 

VANAF 2 JANUARI GELDEN WEER DE NORMALE OPENINGSTIJDEN….. 

WIJ WENSEN U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
VOORSPOEDIG 2017 !!!

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

Pilates
Get (back) in shape!
op maandagochtend met 
Inge in de Blauwe Saffier, 
Spoorstraat 8
Inl. 06-45424689

i.jong@ziggo.nl
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