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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 3 januari 2023,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

37e jaargang no 24 14 december 2022

Kerstmis
De Sint is inmiddels vertrokken. De kerstboom 
wordt uitgegraven en een dag of wat in de garage 
gezet om aan de binnentemperatuur te wennen. 
De kerstspullen komen van de zolder en staan al in 
de kamer. Na wat schuiven met een paar stoelen is 
er een plek gemaakt waar de boom in al zijn glorie 
kan staan. De radio aan, geeft mooie muziek en de 
lampjes worden uitgezocht. Die dingen zitten altijd 
weer in de knoop, hoe goed je ze ook opruimt. 

Na wat gestoei ziet de boom er al anders uit. De 
lampjes doen het, nu de versiering nog. Gelukkig 
zijn er weinig kapot en na een poos hebben we 
een mooie boom, versierd met van alles wat er in 
de dozen opgeborgen zat. 

De kamer wordt gezellig aangekleed met waxine-
lichtjes en dennentakken. Een paar kleine huisjes 
en kerkjes met een lichtje erin zorgen dat er geen 
lamp aan hoeft. De sfeer is ineens veranderd.

We verheugen ons op de tijd van lekker met een 
dekentje en een mooi boek op de bank. Dat doen 
we anders ook, maar dit geeft een ander gevoel. 
De Kerst Sing-Walk Along komt eraan en we gaan 
zeker de route wandelen door de versierde straten. 
Voor de mensen uit Oekraïne is het vast een 
verrassing en mooi om mee te maken in een land 
waar relatief vrede is.

Vrede op aarde blijven we zingen.

Wij wensen jullie allemaal een mooie Kerstmis.

L.K.

Kerststal in de kerk
Al meer dan 40 jaar wordt er in de kerk een 
kerststal gebouwd. (zie bijgaande foto van de oude 
Schoenendoos uit 1981). Wij zien aan de grote 
aantallen bezoekers, dat dit jaarlijkse initiatief, zeer 
gewaardeerd wordt. Dat geeft ons als commissie, 
dan ook de energie om dit opbouwen elk jaar weer 
te doen. 

Dus ook dit jaar, wordt de kerststal in de kerk weer 
opgebouwd. Het is een kwestie van op tijd beginnen, 
nieuwe ideeën bespreken, attributen verzamelen 
(de zware beelden uit de kelder sjouwen),  bepaalde 
dingen kopen, bouwen, inrichten en aankleden. 

De laatste jaren is ook geprobeerd een beetje kersts-
feer te brengen in de lege kerk. Een werkgroep gaat 
hiermee weer aan de slag, middels kerstbomen, kerst-
stukjes, takken, etc. 

Een passend muziekje maakt de zaak compleet.

Wij hopen dat Vierlingsbeek en Groeningen, zoals 
elk jaar, weer in grote getalen de kerk / kerststal zal 
bezoeken.

De kerk zal zowel Eerste als Tweede Kerstdag 
geopend zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur. Natuurlijk 
kunt u  ook een kaarsje op (laten) steken. Het (extra) 
geld wat u geeft, gebruiken wij om onze kosten te 
dekken. Alvast bedankt.

Hopelijk kunnen we ook dit jaar Kerst weer gezellig, 
in huiselijke sferen vieren. Loop gerust op om onze 
Kerststal te bezoeken. Op- of aanmerkingen maar ook 
de complimenten zijn welkom.

Prettige Feestdagen
De Kerststalcommissie
Jac, Bert, Wim, René, Joop, Jan, Hans en Sjaak

Werkgroep “kerk in de kerstsfeer brengen”
Margriet, Gerry en anderen
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Van de Redactie:

De donkere dagen voor Kerst. De dagen wor-
den korter en de zon verschuilt zich steeds va-
ker achter een dikke wolkendeken. Op straat zie 
je in de avonduren dat veel inwoners al bezig zijn 
geweest om de kerstversiering aan te brengen. 
Het brengt je al vroeg in de juiste stemming. Kun 
je je voorstellen hoe het er uit zal zien tijdens de 
Kerst Sing & Walk Along! 

De foto op de voorpagina is vroeg in de ochtend 
genomen, turend over de weilanden tussen het 
kerkhof en de Maas. Iedere morgen, als de zon 
op komt, ziet alles er weer anders uit……..

Terug kijkend op het afgelopen jaar, is het weer 
een bewogen jaar geweest. Eindelijk waren we 
grotendeels verlost van de beperkingen die we 
tijdens de Corona-periode hebben ondervon-
den. Daar tegenover stonden de gebeurtenissen 
in Oekraïne, die ook voor ons de nodige conse-
quenties hadden, en nog steeds hebben. 

De mens is gelukkig steeds in de gelegenheid 
om zich aan te passen, met hulp van onze me-
demens. Deze medemens wordt steeds belang-
rijker in onze samenleving. Vooral de senioren 
onder ons kunnen gelukkig een beroep doen op 
anderen en lokale organisaties, zodat ze langer 
zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen. 

Tot slot wensen we u allen een mooie Kerst-
dagen, een rustige jaarwisseling en een voor-
treffelijk 2023 toe. Vanaf 3 januari staan we 
weer voor u klaar. De eerste uitgave van 2023 
verschijnt dan op 11 januari.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 15,00
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

Kijk voor de actuele informatie op de websites 
van de betreffende organisatie

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

Hulp nodig?
Zin in gezelschap?
Bel op maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.30 uur 0478-792011
Werkgroep Zorg nú voor later

2022

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof. Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

17 dec Gryphus: Concert: THE GRINCH;  
 zaal open: 20.30 uur
19 dec Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
23 dec Kerst Sing Walk Along
24 dec Groenings Koor: Nachtmis;
 aanvang 22.30 uur  
 in de kapel van Groeningen
25 en Laurentiuskerk:
26 dec open tussen 11.00 – 17.00 uur,  
 voor bezoek aan kerststal
26 dec Gryphus: wandelclub; Kerstwandeling;
 inschrijven 14:00 uur
26 dec Gryphus: BJ Baartmans kerstconcert;  
 BJ’s WINTER WONDERLAND;
 Aanvang 17:00 uur
27 dec Gryphus: talkshow:  
 UUT UT KÖPKE VAN JEU;  
 zaal open: 19.30 uur; aanvang: 20.30 uur
31 dec JOC oliebollenactie:  
 Thuisbezorging van bestelde oliebollen  
 tussen 8:30 uur en 14:00 uur
31 dec JOC oliebollenactie: Verkoop oliebollen  
 in de tent bij de Plus ingang

2023

1 jan Gilde Groeningen: Nieuwjaarsborrel
2 jan Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
6 jan KBO: Nieuwjaarsbijeenkomst
6 jan Gilde Groeningen: Jaarvergadering
6 jan Gryphus: quiz: WITTE GEI’T?;
 zaal open: 20.00 uur
9 jan Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
13 jan Gryphus: cabaret; Kees van Amstel;  
 Vluchtweg Altijd Vrijhouden;
 zaal open: 20.30 uur
14 jan Gryphus: darts: THE GRYPHUS OPEN;  
 aanvang: 19.00 uur
16 jan Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
18 jan CV de Keieschieters: Kaartverkoop zitting;  
 locatie Herberg Thijssen
19 jan KBO: Presentatie Pol van Boekel  
 (WK en VAR)
22 en Gilde Groeningen: St. Tunnisfeest 
23 jan
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23 jan Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
25 jan VIVA Vierlingsbeek-Groeningen;  
 Voor alle inwoners van Vierlingsbeek en  
 Groeningen; Presentatie resultaten  
 vanuit de domeinen
28 jan Gryphus: concert: BEUKFEEST: X-TINXION  
 + RAZORBLADE MESSIAH +  
 HEADLESS HUNTER;  
 zaal open: 20.30 uur
29 jan CV de Keieschieters:  
 Rondbrengen carnavalskrant
30 jan Huiskamer in Vitaliteits Centrum Brabant  
 van 14:30 tot 16:30 uur
2 febr KBO: Snertwandeling
4 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie;  
 locatie Laurentiuskerk
5 febr CV de Keieschieters: Jeugdzitting;  
 locatie Laurentiuskerk
10 en CV de Keieschieters:  
11 febr Zittingsavond locatie Laurentiuskerk
17 febr KBO: Carnavalsmiddag
17 febr CV de Keieschieters: D’n Doop;  
 locatie Laurentiuskerk
18 febr CV de Keieschieters: Kèèsteene-bal;  
 locatie Gryphus
19 febr CV de Keieschieters:
 11:11 uur Vlag Hijsen; Bekse Kei
 12:11 uur Receptie Jeugdprinses;  
 locatie De Wildeman
 16:11 uur Kriebelbal;  
 locatie de Zandpoort
 19:00 uur Jeugdbal; locatie de Wildeman
20 febr CV de Keieschieters:
 10:11 uur Touwtrekken/Curling
 14:00 uur Optocht
 15:30 uur After optochtbal/  
 prijsuitreiking; locatie Laurentiuskerk
 15:30 uur After optochtbal/  
 prijsuitreiking jeugd; locatie de Wildeman
 20:00 uur Jeugdbal; locatie de Wildeman
21 febr CV de Keieschieters:
 11:11 uur Kriebelbal;  
 locatie de Wildeman
 13:11 uur Boerenbruiloft in Groeningen
 19:00 uur Jeugdbal; locatie de Wildeman
9 mrt KBO: Sint Jozef Smakt
10 mrt KBO: Jaarvergadering
10 mrt Gryphus: cabaret; Jeroens Clan;  
 Korte Metten (try-out);  
 zaal open: 20.30 uur
18 mrt KBO: Nationale opschoon dag
18 mrt Smartlappenkoor Van Heure Zinge: 
 Deelname Sing Challenge Sevenum
27 mrt Collecte Samen Sterk voor
t/m 1 apr Goede Doelen
30 mrt KBO: Lezing: Wonen V’beek en Sociom
13 apr DES: Jaarlijkse bloemenactie
20 apr KBO: Beautymiddag voor dames
11 mei: KBO: Vroege ochtendwandeling
13 mei GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wèt’t 
 Vierlingsbeek-Groeningen

1 juni KBO: Fietsdag
3 juni Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Deelname Amusing Hengelo
10 juni Stichting Op De Tôffel: 
 Op De Tôffel 2023
22 juni KBO: Bezoek Vivara en stal  
 Berghs-Olsson
25 juni GroeVie: Family Obstacle Run 2023  
 Vierlingsbeek
1 juli Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 zangfestijn "ZEVmeeZING"
1 juli Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 "Muziek op de Maas"
9 juli Smartlappenkoor Van Heure Zinge:  
 Seizoensafsluiting Central Park  
 Vierlingsbeek
15 aug KBO: Kermismatinee
31 aug KBO: Bezoek Kevelaer
21 sept KBO: Fietsmiddag
7 okt KBO: Dag van ouderen
19 okt KBO: Kasteeltuin Arcen
9 nov KBO: Herfstwandeling
30 nov KBO: Sinterklaasmiddag
16 dec KBO: Kerstviering

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

Afvalkalender 2022 VIERLINGSBEEK/
GROENINGEN

15 dec Restafval
22 dec GFT groenbak / Plasticafval
24 dec Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Herleving, tel. 06-48236890
7 jan Oud papier Soetendaal
 Oneven huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 ZEV, tel. 06-54661196
21 jan Oud papier Soetendaal
 Even huisnummers
 van 09:00 tot 12:00 uur
 Gilde, tel. 06-43246914

Afvalkalender 2023 

De afvalkalender voor 2023 is 
vanaf half december beschik-
baar via DeAfvalApp.
Of kijk op 
www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender 
voor de nieuwe kalender.
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OUDEJAARSVIERING  
31 DECEMBER

Zaterdag 31 december sluiten wij het jaar 2022 
af met een Oudejaarsviering in onze Mariakapel 
onder de toren.

Om 19.00 uur is er een plechtige eucharistievie-
ring waarin Pastoor Jos Hermans zal voorgaan.

In deze viering willen we God danken voor het 
afgelopen jaar 2022, en willen we het Kerstkind 
om hulp en steun vragen voor het nieuwe jaar 
2023 voor onze gezinnen, de gemeenschap en 
voor vrede op aarde.

Voor deze viering kunt U intenties opgeven bij 
Marietje Hubers tel. 0478  - 631222.

Wij wensen u allen een zalig en gezond 
Kerstfeest en de beste wensen voor het 
komende nieuwe jaar 2023.

Tot 31 december in de Mariakapel.

LITURGIEGROEP
Vierlingsbeek / Maashees

Intenties voor de nachtmis in 
Groeningen 24 december

Zoals al eerder vermeld in de Globaal, kan er 
weer na enkele jaren een nachtmis worden 
gehouden in de kapel in Groeningen.

Intenties voor deze viering kunnen tot 22 
december worden aangevraagd bij Marietje 
Hubers, telefoon 0478-631222

HUISKAMER VIERLINGSBEEK-
GROENINGEN: OOK IN 2023 DE 
PLEK WAAR MEN ELKAAR KAN 
ONTMOETEN!

Zoals wellicht bekend, is De Huiskamer 
Vierlingsbeek-Groeningen maandagmiddag 31 
oktober gestart in Vitaliteitscentrum Brabant 
aan het Vrijthof. Elke maandagmiddag was men 
er van 14.30 uur tot 16.30 welkom voor een 
kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje 
spelen of een activiteit. Tijdens de openings-
uren van De Huiskamer waren er altijd twee 
personen aanwezig die als gastheer/gastvrouw 
optraden en het aanspreekpunt  voor de 
bezoekers waren.

De afgelopen weken heeft De Huiskamer 
bewezen dat het gezellig kan zijn elkaar te 

ontmoeten: Vele ouderen en jongeren hebben 
de weg naar De Huiskamer gevonden. Elke 
maandagmiddag werd er samen plezier beleefd 
en werden er sociale contacten onderhouden 
of aangehaald. Er werd gepraat, rummikub 
gespeeld en een kaartje gelegd. Naast de 
bekende gasten liepen ook steeds weer nieuwe 
gasten binnen die zich op hun beurt prima 
wisten te vermaken. 

De werkgroep “Zorg nú voor later” die activi-
teiten in gang zet om er mede voor te zorgen 
dat ouderen langer in een voor hun bekende 
woonomgeving kunnen blijven wonen (een 
sleutel tot langer thuis) is blij dat De Huiskamer 
Vierlingsbeek-Groeningen een succes is. De 
werkgroep ziet dan ook dat het voortzetten 
van De Huiskamer in 2023 zeker een bijdrage 
levert aan een behoefte in Vierlingsbeek en 
Groeningen, namelijk het blijven bieden van 
een mogelijkheid op een ongedwongen manier 
met elkaar in contact te blijven of te komen. Dit 
jaar kunt u op maandag 19 december voor de 
laatste keer naar De Huiskamer komen. 

Beginnend op maandag 2 januari is De 
Huiskamer in 2023 weer elke maandagmiddag 
van 14.30 tot 16.30 uur geopend en we vinden 
het fijn dat we weer terecht kunnen in het 
sportcafé van Vitaliteitscentrum Brabant aan het 
Vrijthof. Ook gaat de werkgroep bekijken of het 
wenselijk is De Huiskamer naast de maandag-
middag elke week nog een dagdeel te openen. 

Rest ons alle gasten en gastheren/gastvrouwen 
van De Huiskamer en de hulpverleners van De 
Hulpdienst een paar prettige Kerstdagen en een 
voorspoedig 2023 toe te wensen. Dank voor 
eenieders inzet.

KOM OOK VOLGEND JAAR GEZELLIG 
NAAR DE HUISKAMER EN NEEM JE 
BUURMAN EN/OF BUURVROUW MEE.
 

Werkgroep “Zorg nú voor later”,
Noud van Bree, Jan van Dongen, Rini Peters, Elly 
Verdijk, Margriet Verheijen. 

 
 
 
 
 
 
 
FAMILY OBSTACLE RUN: 25 JUNI 2023 
Op zondag 25 juni 2023 is het tijd voor de 4e editie van 
de family obstacle run. De family obstacle run is een 
hindernisparcours voor jong en oud met een route van 
ongeveer 2 Kilometer. Ga samen met je vrienden, familie 
of team de uitdaging aan en behaal samen de finish. Na 
het succes van de laatste obstacle run heeft de 
organisatie al snel de handen in elkaar geslagen voor een 
vervolg op de 3e editie, met nieuwe obstakels die 
overwonnen zullen moeten worden onderweg naar de 
finish. Gaan jullie met ons de uitdaging aan? We zien 
jullie graag weer op 25 Juni 2023, en neem je vrienden  
en familie mee! 

 
 
DOE JIJ OOK MEE? 
Wij als kersverse werkgroep van de Family Obstacle Run 
kijken nu al uit naar 25 juni… 
Steven Wassenaar, Dennis Priem, Jens Achten en Jolijn v. 
Rosmalen. 
 
P.S. like onze nieuwe pagina op facebook: Family 
Obstacle Run Vierlingsbeek. 
 

 
 
 
DORPSQUIZ ‘K WÈT’T: 13 MEI 2023 
De dorpsquiz Vierlingsbeek-Groeningen vindt plaats 
op 13 mei 2023 en de volgende editie is dan weer in 
2025; 
De uitvoering van de quiz is behapbaar voor 10 tot 
12 personen per team; 
Iedereen kan meedoen, de quiz is voor diverse 
leeftijdscategorieën en kwaliteiten samengesteld.  
Verenigingen, stichtingen, families, teams, 
vriendengroepen etc. die voor de geldprijs 
genomineerd willen worden, zullen vooraf moeten 
pitchen en ook zelf een team aanleveren.  
De uitslag is op dezelfde avond als de quiz, 
eventueel gekoppeld met 
een gezamenlijke afterparty. 
Dus wil je een avond lekker 
quizzen en ook nog een 
mooi geldbedrag voor jouw 
vereniging of favoriete doel 
verdienen….  
Dit is jullie kans! 
Het wordt een echte battle! 
 

Meer info volgt! 
Werkgroep Dorpsquiz ‘K Wèt’t  
 
GroeVie wenst iedereen hele fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 
2023 toe. 
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HELP GROEP 8 NAAR DE 
EFTELING!!!

Als ouders van de leerlingen van groep 8 
willen we ook dit jaar, als afsluiting van de 
basisschooltijd, voor alle groep 8-ers een 
uitje naar de Efteling organiseren!

Deze Efteling dag hebben we gepland 
op maandag 3 juli. Om deze dag deels te 
bekostigen willen we ook dit jaar weer een fles-
seninzamelactie houden en wel op 

ZATERDAG 7 JANUARI 
in Vierlingsbeek en Groeningen 

tussen 12.00 en 14.00 uur

Er zal deze dag ook een inzamelteam staan 
bij de Plus en tevens kunt u de laatste weken 
van dit jaar uw statiegeldbonnetje bij de Plus 
doneren aan deze actie. 

Hierbij willen we dan nu een oproep doen aan 
alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, 
lieve buren, vrienden en bekenden om allemaal 
de lege flessen te bewaren, zodat de kinderen 
van groep 8 deze op zaterdag 7 januari kunnen 
komen ophalen! 

Namens alle kinderen van groep 8 alvast 
SUPER BEDANKT!!!

KIENDATA KBO
Op 16 december en 13 januari 2023 kan men weer 
kienen in gemeenschapshuis Joffershof.
Aanvang 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN
Onderstaande vaste activiteiten worden georgani-
seerd door KBO Vierlingsbeek/Groeningen. Daar 
waar (Welzijn Ouderen Boxmeer: WOB) staat vermeld, 
kunnen ook niet-leden deelnemen aan de activiteit.

Biljarten (wob) 
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag 
 in het Joffershof
Yoga (wob) 
 dinsdag van 8.45 – 9.45 uur  
 dinsdag van 16.45 – 17.45 uur  
in Joffershof 
 Wandelvoetbal (wob)
 dinsdag van 09.30 - 11.00 uur 
 Sportpark Soetendaal 
 Info 631839.
Jeu de Boules (wob)
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
 in het Joffershof. 
 Info 631918
Bewegen voor Ouderen zitgym (wob)
 dinsdag van 10.45 – 11.30 uur
 in het Joffershof 
Bewegen voor Ouderen (wob)
 vrijdag:  van 9.30 - 10.15 uur
 van 10.30 – 11.15 uur 
 In het Joffershof 
Damesgymclub (wob)
 maandag 18.30 – 19.30 uur 
 gymzaal basisschool
Inloopmiddag/kaarten
Donderdag van 14.00- 16.00 uur in het Joffershof
Bijeenkomst alleengaanden
1ste zondag van de maand om 
14.00 uur in het Joffershof. 
Info 06-10270603
In januari is er geen bijeenkomst
voor alleengaanden i.v.m. nieuwjaar.
Fitness in Vitaliteitscentrum Brabant
 Woensdag van 13.30 - 14.30 uur
   14.30 - 15.30 uur
 Donderdag van 13.30 - 14.30 uur
 Vrijdag  13.30 -14.30 uur
Kosten voor 10 lessen € 50,-
( inclusief koffie/thee)
info 06 43201502 (Wouter v. Dongen)

Algemene informatie voor 
Bewegen voor ouderen:
Coordinator Mieke Hermers
Tel: 0478-631754

Voor meer info kijk op onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl

NIEUWJAARSBIJEENKOMST KBO
Op vrijdag 6 januari houdt KBO Vierlingsbeek/
Groeningen haar nieuwjaars-
bijeenkomst. 
Onder het genot van achtergrondmuziek kunnen 
we elkaar het beste wensen voor 2023.
Aanvang 14.00 uur in 
Gemeenschapshuis Joffershof.
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN
WENST U ALLEN

EN DE BESTE WENSEN VOOR 2023  
HET BESTUUR

Nieuwe abonnee worden?

www.dorpsbladglobaal.nl

Wilt u ook graag elke twee weken op de 
hoogte blijven van het nieuws uit uw dorp 
en bent u nog geen abonnee van ons 
dorpsblad? 

Mail dan door onderstaande gegevens door 
naar: abonnement@dorpsbladglobaal.nl

Ingangsdatum:

.............................................................................

Naam en voorletters:  ........................................

Adres:  .................................................................

Postcode en woonplaats:  ................................

Telefoonnummer:  ..............................................

e-mailadres:  ......................................................

IBAN Banknummer:  ..........................................  

i.v.m. automatische incasso ( in april 2023 )

Bekse Klinkertje  
Kerstchocolade actie

Afgelopen zaterdag 10 december zijn alle leden 
van DV Bekse Klinkertjes langs de deuren 
geweest met kerstchocolade. Een keer wat 
anders dan de welbekende kerststerren, maar 
het viel goed in de smaak. Wat ook anders was 
dit jaar, is het vooraf bestellen. In allerlei dorpen 
rondom Vierlingsbeek en Groeningen en zelfs in 
Deventer kon jij jouw chocolade bestellen. Al met 
al was het een groot succes.

Bij deze willen wij iedereen bedanken die een 
steentje heeft bijgedragen.  
Laat de chocolade smaken! 

Groot Keieschieters-feest  
ien de kerk

De CV, De APK en de Jeugd van Beek en Gruuninge 
slaon zoals eerder vermeld de handen ien een um ‘n 
grandioos feest te organiseren op carnavals vrejdag 
ien de kerk en presentere hier vur ullie:

D’n Doop

Op dizze grandioze aovend vur alle generaties van 
de Keieschieters uut Beek en Gruuninge en umstreke 
zal Carnaval 2023 gedoopt gaon worre met als urste 
natuurluk onze Prins der Keischieters en vervolgens 
alle anwezige en starten wej de vastenaovend.
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Op dizze aovend kunde o.a. genieten van een 
carroussel van lokale en bekende feest DJ’s, stut 
de Limburgse feestband BIESKE op de planken 
en zal oa van het LVK bekende Limburgse duo 
GOEDZAT de buhne gaon betreeje um iedereen 
ien vastenaovend sferen te kriege…. Mar er stut 
nog meer te gebeuren… wat?? Hou de kommende 
tied de social media kanalen ien de gate….

Zonder ’n goeje doop kunde nie starten,  
dus zurg da ge erbej bint!

17 februwari 20.11u ien de kerk, entree gratis

Kerst Sing-Walk Along wenst u 
prettige feestdagen en een gelukkig, 

gezond en liefdevol 2023!

Marjolein, Christa, Joke, 
Diny en Marloes

Cheque Postcode Loterij 
Buurtfonds voor Vrolijk Vrijthof 
Vierlingsbeek

Een gezamenlijke toost op de cheque van 5000 
euro van het Postcode Loterij Buurtfonds voor de 
werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek.  
Foto: Persfoto

De werkgroep Vrolijk Vrijthof Vierlingsbeek 
(VVV) ontving zaterdagmiddag uit handen 
van dorpsraadvoorzitter Maarten Berbers 
een cheque van 5000 euro van het Postcode 
Loterij Buurtfonds voor het verder opvro-
lijken van het Vrijthof als centrale 
ontmoetingsplaats van het dorp. Eerder 
ontving de werkgroep al een bedrag van 
tweeduizend euro van de dorpsraad voor 
de aanschaf van nieuwe ledverlichting, die 
in allerlei kleuren en patronen kan worden 
ingesteld. De cheque werd aan de vrij-
willigers overhandigd bij de start van de 
werkzaamheden voor het in kerstsfeer 
brengen van het Vrijthof. 

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurt-
projecten in Nederland die bijdragen aan een 
leefbare buurt. “Samen met de dorpsraad 
hebben we het verzoek bij de Postcode Loterij 
ingediend”, meldt Rob Zegers namens de 
werkgroep. “Afgelopen week kregen we te 
horen dat we het gevraagde bedrag ook krijgen. 
Prachtig toch? We denken er bijvoorbeeld 
aan om het plein met carnaval in de kleuren 
rood, geel en groen te verlichten, maar hebben 
ook nog andere ideeën die we samen gaan 
bespreken. Want met 5000 euro kun je natuur-
lijk erg mooie dingen doen in het kader van de 
leefbaarheid.” Met een lach: “Het is erg jammer 
dat het Nederlands elftal is uitgeschakeld op 
het WK voetbal, anders hadden we het Vrijthof 
de komende weken in de kleur oranje kunnen 
verlichten.”

Niet alleen werden zaterdag de bomen rondom 
het Vrijthof voorzien van nieuwe (energiezui-
nige) ledverlichting, ook werd de traditionele 
kerstboom, die dit jaar is geschonken door Rini 
Peeters, bij de kerk geplaatst. 
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Het is bijna zover,                                                       
Kerst Sing-Walk Along 2022 
Op 23 december zal er een wandelroute zijn met kleine 
muziek- en toneeloptredens verspreid over de route. De 
optredens zijn van 18.30 uur tot 21.00 uur. De 
Mariakapel van de kerk zal ook open zijn. De route zal 
24, 25 en 26 december blijven bestaan zonder optredens.  

Het kaartje toont de route van dit jaar. We hopen dat iedereen 
langs de route zijn huis mooi heeft versierd/verlicht. Het 
maakt niet uit of het een zee van lichtjes is, een creatief 
tafereel of een stijlvol geheel met kaarsjes. Dit jaar zal er zelfs een publieksprijs te winnen zijn voor het mooist 
versierde huis.  

De routekaart inclusief kerstfigurenbingokaart is te koop voor 0,50 euro. De kaartjes zijn af te halen op zaterdag 17 
december van 12.00-16.00 uur bij de grote picknicktafel bij de Bieb (bij slecht weer Herberg Thijssen). Als u op dit 
moment niet kunt, dan zijn de kaarten af te halen bij Christa Moeskops (06-144 82 358), Marloes Lenkens (06-209 75 
180) of Joke Deriet (06-126 21 309). Een belletje is voldoende om een afspraak te maken om de kaarten op te halen.  
De volle kerstfigurenbingokaart kan vrijdag 23 december in de kerk ingeleverd worden tot 21.00 uur. Je krijgt dan 
een kleinigheidje. Ook kun je daar een briefje invullen voor het mooist versierde huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld, eventueel via onderstaande QR code of overmaken op NL18 
RABO 0350 2815 72 t.n.v. Stichting Kerst Sing Along Vierlingsbeek Groeningen. 

Wij kijken uit naar sfeervolle avonden! Hopelijk u ook!  
 
Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023! 

Graag tot ziens, Marjolein, Joke, Christa, Diny en Marloes   
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🎵 Jongens, heb je ‘t al vernomen? Tralalali, tirala-
lala. Sinterklaas is aangekomen. 🎶

Op zondag 13 november kwam Sinterklaas 
aan bij de Maas in Vierlingsbeek. Heel fijn dat 
hij en zijn pieten tijd vrij hadden gemaakt in 
hun overvolle agenda’s, om ook Vierlingsbeek 
met een bezoek te verblijden. En hoewel ze 
dat natuurlijk heel graag doen; toch een groot 
DANKJEWEL! 

Normaal gesproken is de intocht al een spannende 
dag, maar dit jaar voor ons als organiserend 
comité extra spannend. Bij de voorbereidingen 
kozen wij er namelijk voor om de intocht dit jaar 
anders in te gaan vullen, dan dat we voorheen 
deden. De zaal van Concordia was geen optie 
meer en zodoende zijn we gaan kijken naar een 
alternatief. 

We kijken terug op een meer dan succes-
volle eerste editie van ‘Sinterklaas in de kerk.’ 
(Alhoewel; de eerste keer? ‘Vroeger’ was het 
natuurlijk ook al zo.) We hebben veel positieve 
en enthousiaste reacties gekregen. Voor ons als 
comité nu tijd om te gaan evalueren, want er zijn 
áltijd verbeterpunten. 

Rest ons niets anders meer dan ons dankwoord:

• De fijne samenwerking met Stichting 
Laurentiuskerk Vierlingsbeek, die heel fijn met 
ons mee hebben gedacht en gekeken. 

• De basisschool, waar wij vergaderen.
• De collectanten, die in de week voorafgaand 

aan de intocht langs de deuren zijn gegaan. 
Aangestuurd door ‘juf’ Margriet, die daar heel 
veel tijd in steekt, elk jaar weer. 

• Onze ‘geheime’ locatie, waar wij op de 
zaterdag en de zondag van de intocht met de 
Pieten en de Sint samen komen. 

• Vincent Vervoort voor het drukken van al ons 
‘papier-werk’; denk aan tekeningen, knip-
kaarten, posters, brieven etc. 

• Mark van Berlo voor het regelen van het geluid 
aan de Maas, op het plein en in de kerk.

• Johan van de Boogaard, voor het stil leggen 
van de pont en het helpen met het aanleggen 
van de boot van de Sint.

• De verkeersregelaars, zodat wij allen veilig de 
weg over kunnen steken.

• De vrijwilligers van de basisschool, de leden 
van de KBO (soms zelfs met kleinkinderen) 
en de overige vrijwilligers die er op de zondag 
voor hebben gezorgd dat alle activiteiten goed 
door konden lopen.

• En natuurlijk de snacks van de Wildeman, de 
PLUS voor het verzamelen van ál onze bood-
schappen, de koetsier en de kapitein van de 
boot. 

Maar natuurlijk nog het allermeest een dankjewel 
voor jullie allemaal. Samen hebben we er een hele 
gezellige en fijne ochtend en middag van gemaakt. 

Sinterklaascomité Vierlingsbeek
 

Sint_in_vierlingsbeek 

Sint in Vierlingsbeek en Groeningen 

Er op uit met de 
Zonnebloem

Zonnebloem Regio Land 
van Cuijk organiseert een 
zesdaagse reis van 20 
t/m 25 maart 2023 in hotel 
IJsselvliedt in Wezep, 

Gelderland. Zowel de accommodatie als de 
omgeving ademen rust, ruimte en de stijl van 
vervlogen tijden uit.

Het betreft een geheel verzorgde vakantie 
voor mensen die niet meer zelfstandig op 
vakantie kunnen en toch graag een weekje 
willen genieten. Deze vakantie is niet alleen voor 
onze gasten, iedereen kan zich aanmelden. 
De te nuttigen drankjes zijn voor eigen rekening.
Opstapplaats is in Sint Anthonis.
U dient t.z.t zelf te zorgen voor een reis- en 
annuleringsverzekering.
U kunt een aanmeldformulier opvragen bij Maria 
Rouwens, tel. 06 23546771
of via de mail: marrouyhi@outlook.com.
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Computerbijeenkomsten in 
Joffershof

In de tweede week van januari 2023 gaan we weer 
starten met computerbijeenkomsten.
Deze vinden plaats op de woensdagmorgen van 
9.30 – 11.30 uur in gemeenschapshuis Joffershof.                               
De kosten voor 4 bijeenkomsten, inclusief een 
kopje koffie/thee, zijn € 15,00. 
Aanmelden kan tot woensdag 4 januari via 
seniorweb100@outlook.com. 
De eventuele onderwerpen  waarvoor u zich kunt 
aanmelden zijn:

1. Beginner, weinig of geen kennis van laptop 
of mobiel?

2. Internet, Word, Excel
3. Smartphone
4. Fotoalbum maken
5. Creatief met PC b.v. PowerPoint, PhotoFiltre
6. Veilig omgaan net de computer, o.a. veilige 

wachtwoorden
7. Foto’s of film bewerken

Team: Seniorweb Leercentrum Vierlingsbeek.

Berichten uit het veld

Net terug van een korte vakantie aan de 
Reeuwijkse Plassen, zat ik onze eigen omgeving te 
bekijken. Behalve de mezen, mussen en vinken in 
onze tuin, zag ik ook een Grote Zilverreiger staan 
op het veld vlakbij. Wandelaars met honden liepen 
er langs, maar daar leek hij zich niets van aan 
te trekken. Rustig bleef hij naar de grond turen. 
Waarschijnlijk om een mol te betrappen die zich 
te dicht onder het aardoppervlak zou wagen. Het 
is mij opgevallen dat, vooral de grotere vogels de 
laatste tijd minder schuw zijn geworden. Met name 
reigers lijken veel van hun angst voor mensen te 
verliezen. Als je rustig over het Makkenpad, een 
deel van het “Ommetje Zuid”, wandelt kan het zo 
maar gebeuren dat je een Blauwe Reiger of Grote 
Zilverreiger ontmoet. De natuur heel dichtbij. Hoe 
mooi is dat.
Overigens ook tijdens een wandeling door het 
dorp kun je bijzondere dingen zien of vinden. Ik 
noem nog maar eens de Slechtvalk boven op 
de kerktoren, of de sporen die hij achterlaat op 
de grond. Bij een wandeling langs de kerk kijk ik 
altijd even naar de top van de toren, maar onlangs 
keek ik ook eens naar beneden. Behalve veel witte 
vogelpoep zag ik ook een donkergrijs balletje 
liggen. Het was een braakbal. 

Braakbal van Slechtvalk

Een braakbal bestaat uit onverteerbare resten van 
prooidieren, zoals botjes, haren en veren, die door 
roofvogels, uilen en reigers uitgebraakt worden. 
Nadere bestudering van mijn braakbal bleek dat 
die afkomstig was van de Slechtvalk. Thuis heb 
ik de braakbal heel voorzichtig uitgeplozen en 
geprobeerd te achterhalen welke prooiresten er 
aanwezig waren.

Botjes en veertjes uit de braakbal

 
                      

Zanggroep Evergreen 
Vierlingsbeek 

 
wenst iedereen fijne Kerstdagen 

en een gelukkig 2023! 
 

Vrijdagavond 23 december  
zullen wij tijdens de  

Kerst Sing-Walk Along van 
  19.00u – 21.00u  

te horen zijn in het  
Koningskerkje.  

 
U bent van harte welkom! 
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Na een uurtje geduldig en nauwkeurig pluizen, 
zie je links op de foto de botjes van een vogel en 
rechts de veertjes. Gezien de kleur van de veertjes 
en de grootte van de botjes, zou een ongeluk-
kige spreeuw ten prooi gevallen kunnen zijn aan de 
Slechtvalk. 
Bij wetenschappelijk onderzoek worden braak-
ballen ook vaak gebruikt om te achterhalen wat 
roofvogels en uilen zoal eten.
Op een donkere, grijze en vooral koude donder-
dagmiddag vlak voor Sinterklaas, besloot ik om 
toch maar een stukje te gaan fietsen. Vooraf was 
mijn verwachting om vogels te zien niet zo hoog 
gespannen. Toch fietste ik richting de Maas en 
draaide bij de veerpont rechts het fietspad op. Na 
een paar honderd meter viel mijn oog op een groep 
vogeltjes in een elzenboom. Door mijn verrekijker 
zag ik dat het Putters en Sijsjes waren. Als echte 
acrobaten bungelden ze aan de uiteinden van de 
takjes om zaadj-es uit de elzenpropjes te peuteren.

Sijsjes 

Vooral Sijsje houden erg van elzenzaadjes. In de 
winter zie je ze daarom vaak in elzenbomen, maar 
ze komen ook graag op voedertafels en netjes met 
gepelde pinda’s in tuinen. Sijsjes zijn niet schuw. 
Het was een mooi schouwspel om ze zo druk bezig 
te zien. Op de Maas naderde een grote boot en als 
op afspraak vloog de hele groep op uit de els om 
een ogenblik later gewoon weer terug te keren in 
dezelfde boom.
Even verderop, op de Weerd, zaten twee vogeltjes 
in de top van een struik. Verbaasd stopte ik want ik 
zag dat het een paartje Roodborsttapuiten was. Het 
is niet gebruikelijk dat Roodborsttapuiten nu nog hier 
aanwezig zijn. Normaal gesproken zijn ze nu in hun 
overwinteringsgebied in Zuid Frankrijk, Spanje of 
Portugal. Wellicht heeft het zachte herfstweer hen 
doen besluiten om zo lang mogelijk hier te blijven. 
Halverwege Maashees hing een Torenvalk eenzaam 
te bidden in de lucht. Het klapwiekend stil hangen in 
de lucht om te speuren naar prooi op de grond wordt 
“bidden” genoemd. Vooral Torenvalken doen dit, 
maar Buizerds doen het soms ook.
Ook een grijze en koude middag in december kan 
nog leuke vogelwaarnemingen opleveren. Met dit 
in gedachte wens ik u allen Fijne Feestdagen en 
een goed 2023.

Ton van den Berg

Overzicht jaarplanning 2023

 Uiterste inlever Verschijnings
 datum datum

Uitgave 1 3 januari  11 januari
Uitgave 2 17 januari 25 januari
Uitgave 3 31 januari 8 februari
Uitgave 4 14 februari 22 februari
Uitgave 5 28 februari  8 maart
Uitgave 6 14 maart  22 maart
Uitgave 7 28 maart  5 april
Uitgave 8 11 april 19 april
Uitgave 9 25 april 3 mei
Uitgave 10 9 mei 17 mei
Uitgave 11 23 mei 31 mei
Uitgave 12 6 juni 14 juni
Uitgave 13 20 juni 28 juni
Uitgave 14 4 juli 12 juli
Uitgave 15 18 juli 26 juli
Uitgave 16 15 augustus 23 augustus
Uitgave 17 29 augustus 6 september
Uitgave 18 12 september 20 september
Uitgave 19 26 september 4 oktober
Uitgave 20 10 oktober 18 oktober
Uitgave 21 24 oktober 1 november 
Uitgave 22 7 november  15 november
Uitgave 23 21 november  29 november
Uitgave 24 (kerst) 5 december 13 december
Uitgave 1/2024 2 januari  10 januari 

Stichting de Oude 
Schoenendoos

We zijn nog druk bezig met het verwerken van 
alle verkregen info tijdens onze

jubileumtentoonstelling.

Graag willen wij u allen mooie en
fijne Kerstdagen toewensen en een

gezond en gelukkig 2023.
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                                                            Anno 1494 

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 1994 

Onze kerstwens gaat over warme vriendschap in een sfeer van begrip, steun en vertrouwen om 
een nieuw jaar op te bouwen 

We wensen u allen fijne feestdagen en de beste wensen voor    

PLUS Boodschappenpakketten 
voor de Voedselbank

PLUS Verbeeten start weer met een spaarcam-
pagne voor een gratis boodschappenpakket. 
De komende maanden spaart de klant voor een 
pakket met een winkelwaarde van maar liefst 
55 euro.

Ook dit jaar biedt PLUS haar klanten weer de 
mogelijkheid om te sparen voor gratis bood-
schappen. Dit pakket is uiteraard een welkom 
cadeau. Het boodschappenpakket is 55 euro 
waard en bevat naast een heleboel goede 
producten ook nog eens een kortingsvoucher 
(t.w.v. 10 euro) voor PLUS Bloemenshop. 

Actie met de Voedselbank
Bij PLUS Verbeeten staat maatschappelijk verant-
woord ondernemen hoog in het vaandel. PLUS 
levert namelijk al sinds jaar en dag aan de 
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plaatselijke Voedselbank. Nu haken zij daarnaast 
ook in met de spaaractie voor het boodschap-
penpakket. Bij de kassa hebben klanten de 
gelegenheid om (een deel van) hun spaarzegels 
te doneren aan de Voedselbank. PLUS Verbeeten 
zal na de spaaractie, op basis van de gedoneerde 
zegels, een aantal van deze boodschappenpak-
ketten ter beschikking stellen aan de Voedselbank! 
Jan Verbeeten van PLUS Verbeeten: “Helaas zijn 
er in Nederland, en dus ook in onze omgeving, 
steeds meer mensen die van een zeer klein budget 
rond moeten komen. Wij zijn blij dat wij op deze 
manier ons steentje bij kunnen dragen.”. De actie 
loopt tot en met 25 februari 2023. 

Vrede op aarde

Ik zou zo graag
ééns kerstfeest vieren

zonder hulst, dennengroen
en zo meer,

zonder een boom met sterrenlichtjes
maar gewoon

in een alledaagse sfeer.

Ik zou zo graag
ééns kerstfeest vieren

zonder kerststal, gezangen
en zo meer

zonder een diner met vlammende kaarsen
maar gewoon

in een alledaagse sfeer.

Ik zou zo graag
ééns kerstfeest vieren
zonder geweld, oorlog

en zo meer
dan pas,

zou er vrede zijn op aarde
gewoon

in een alledaagse sfeer.

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

Sparkling Christmas met  
Angels Rule

‘Kerst kan pas beginnen als we bij Sparkling 
Christmas zijn geweest.’
Het is een veelgehoorde opmerking van 
bezoekers die trouw elk jaar naar de 
Kerstconcerten van Angels Rule komen. Dit 
jaar brengt de populaire groep voor de 15e keer 
dat ultieme Kerstgevoel naar het theater.

‘Het is geweldig dat we ons lustrum dit jaar 
groots mogen vieren,’ zegt vocalist Caroline 
Ermers. ‘De afgelopen twee edities moesten we 
vanwege de pandemie danig aanpassen. Vorig 
jaar hadden we deze Kerstshow al grotendeels 

in de steigers staan en dit jaar kunnen we dan 
eindelijk echt uitpakken.’ 
Angels Rule staat maar liefst drie keer in het 
theater en bezoekt Wijchen, Cuijk en Venray. 
Dat is echt wel kicken, beaamt ook Anneke 
Miggiels. ‘We hebben een prachtig decor en 
een heel mooi programma waarin we bekende 
Kerstsongs afwisselen met ander repertoire. 
Stuk voor stuk songs waarin onze meerstem-
migheid perfect tot zijn recht komt.’ 

Sinds 2008 vormen Marlies Driessen, Anneke 
Miggiels, Caroline Ermers en Roel Verheggen 
de groep Angels Rule, met als toetsenist 
Robert Lemmens. Vier vocalisten met ieder 
een eigen stemgeluid, dat in combinatie met 
elkaar de zo kenmerkende Angels Rule sound 
oplevert. Daarvoor werden ze ook geprezen 
door juryleden Henk Poort, Trijntje Oosterhuis 
en Davina Michelle tijdens hun deelname aan 
het Tv-programma We want more. ‘Dat was echt 
te gek,’ vertelt Caroline. ‘Heel spannend, maar 
als je dan zo’n positieve feedback krijgt sta je te 
glimmen van trots.’ 

Sparkling Christmas wordt weer een feest. ‘Het 
vergt veel voorbereiding, maar is elk jaar een 
hoogtepunt in onze concertagenda,’ vult Anneke 
aan. ‘Dat we onze talenten mogen delen met 
zoveel mensen is goud waard.’

Sparkling Christmas: 22-12 schouwburg Cuijk en 
23-12 schouwburg Venray. Info en tickets via  
www.angelsrule.nl of de website van de theaters. 
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BEDANKT!

Hierbij willen we iedereen bedanken die op ons 
gestemd heeft tijdens de Rabo ClubSupport 
Actie! Mede dankzij deze steun kunnen we ieder 
jaar iets leuks organiseren voor de kinderen van 
Vierlingsbeek en Groeningen!

Sinterklaascomité Vierlingsbeek-Groeningen

Het leven draait om Liefde, respect,
geluk en genieten…………..

Probeer dus ook het nieuwe jaar
Te zien als een cadeautje……….

Waarvan je er elke dag
eentje uitpakken mag.

Fijne Feestdagen en een gelukkig,
gezond, zorgeloos en actief 2023 !

Bestuur en vrijwilligers Joffershof

Smartlappenkoor Van Heure 
Zinge wenst u prettige 

feestdagen en een gelukkig, 
gezond en muzikaal 2023!
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LET OP: Wij contracteren voor 2023 
géén MENZIS, ENO, CZ-JUST 
 
Beste bezoekers van fysiotherapie van Dongen,  
 
Voor 2023 hebben wij opnieuw moeten besluiten niet 
met alle verzekeraars een contract af te sluiten 
(MENZIS, ENO, CZ-JUST). Wederom voldoen een 
aantal verzekeraars niet aan onze kwaliteitscriteria of 
bieden ze een dusdanig laag tarief dat wij daarmee niet 
meer aan een kwalitatieve behandeling kunnen 
voldoen die u van ons gewend bent en van ons mag 
verwachten. Ook nemen we hiermee onze 
verantwoordelijkheid naar onze medewerkers om ze 
niet nog meer te belasten met onnodige administratieve 
lasten.  
Voor 2023 hebben we het volgende overzicht voor u. 
Verzekeraars in groen bieden redelijke tarieven en 
verminderen de administratieve lasten zodat we meer 
tijd voor uw behandeling hebben. Verzekeraars in 
oranje bieden oftewel te magere tarieven oftewel te 
veel administratieve lasten maar worden wél 
gecontracteerd voor 2023. Verzekeraars in het rood 
voldoen helemaal niet aan onze kwaliteitscriteria en 
komen niet in aanmerking voor een overeenkomst: 
 
GROEN  
Verzekeraar Labels 
DSW Stad Holland, inTwente 
ONVZ PNOZorg, VVAA, JAAAH 
ASR De Amersfoortse, DITZO 
  
ORANJE  
Verzekeraar Labels 
EUCARE Caresq, Aevitae 
CZ Ohra, NationaleNederlanden 
VGZ Bewuzt, UMC, IZZ, Univé, IZA, 

Zekur, UC 
Achmea Zilveren Kruis, Interpolis, ProLife, 

FBTO, deFriesland, 
StudentenGoedVerzekerd 

Zorg en 
Zekerheid 

 

  
ROOD  
Verzekeraar Labels 
CZ-Just  
MENZIS HEMA, AnderZorg, PMA, 

VinkVink 
ENO Salland, ZorgDirect 

 

Als u eerstelijnszorg waaronder fysiotherapie op 
waarde weet te schatten overweegt u een verzekering 
bij een van de 3 “groene verzekeraars”. Ook bij de 
“oranje verzekeraar” kunt u gebruik maken van de 
vergoeding fysiotherapie uit uw aanvullende 
verzekering.  
Iedereen is uiteraard welkom in onze praktijk. Vaak 
krijgt u gedeeltelijke of volledige (bij verschillende 
restitutiepolissen) vergoeding bij het insturen van onze 
rekening als u een verzekeraar kiest waar wij geen 
contract mee aangaan; de “rode verzekeraar”.  
 
 
 
 
 
 
Als alternatief bieden wij 
VitaliteitVerzekerdPaketten aan. Hiermee koopt u 
fysiotherapiebehandelingen rechtstreeks bij ons in. Zie 
hiervoor: 
 

 
 
(scan QR-code of druk op de QR-code bij de digitale 
versie) 
 
De voornaamste voordelen: 
 

- Korting op uw fitnessabonnement bij 
Vitaliteitscentrum Brabant. 

- De behandelingen blijven behouden bij de 
overgang naar een nieuw kalenderjaar. 

 
Er vanuit gaande u hiermee van dienst te zijn. 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen; tot slot 
wensen wij u hele fijne feestdagen en een vitaal 2023!  
 
Wouter van Dongen 
Vitaliteitscentrum Brabant 
Vrijthof 1 
5821 BG Vierlingsbeek 
vcbrabant@gmail.com 
0478-631830 
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Zonnebloem Vierlingsbeek 
Groeningen

Zaterdag 26 november vierden we met onze 
gasten de Sinterklaasmiddag. 
Er stond een muzikale bingo-middag op het 
programma die gepresenteerd werd door Kees 
Bos. We werden ontvangen in een mooi versierde 
zaal en welkom geheten door de voorzitster 
waarna Willie een Sinterklaasgedicht voordroeg. 
Daarna was er koffie met Sinterklaaslekkernijen 
waar goed van werd gesmuld. 

Daarna kreeg Kees Bos het woord en gaf op 
een ludieke wijze uitleg over de bingo. Iedereen 
kreeg een bingoformulier waarna het spel kon 
beginnen. Voor de pauze werd een Brabantse 
bingo gehouden met Brabantse liedjes en na 
de pauze werd het een Sinterklaas bingo met 
ouderwetse Sinterklaasliedjes die uit volle borst 
werden meegezongen. Er werden leuke prijsjes 
gewonnen en degene die tijdens de bingo niks 
hadden gewonnen werden alsnog verrast met 
een cadeautje. De middag werd als vanouds 
afgesloten met een sneetje krentenbrood en 
suikerbrood. 

Vanaf dinsdag 27 december 
meldlijn vuurwerkoverlast 
geopend

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden 
politie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt 
en de gemeente Land van Cuijk op tegen vuur-
werkoverlast. Iedereen kan vuurwerkoverlast 
melden via het speciale telefoonnummer: 
06-13662347. De buitengewone opsporings-
ambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen 
op deze manier snel reageren op een melding. 

De meldlijn is bereikbaar van dinsdag 27 
december tot en met vrijdag 30 december tussen 
14.00 en 22.00 uur. Op zaterdag 31 december is 
de meldlijn bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Buiten deze tijden is het nummer van de regionale 
politie bereikbaar onder het telefoonnummer:  
0900 – 8844.

Proces-verbaal bij bezit illegaal vuurwerk
De Politie maakt direct een proces-verbaal op 
bij het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. 
De afhandeling vindt plaats via het Openbaar 
Ministerie. Jeugdige overtreders in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar krijgen een verwijzing naar het 
bureau Halt. 
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Ronde Tafel Land van Cuijk 
& Noord Limburg organiseert 
Kindervuurwerkshow

Woensdag 28 december 2022 organi-
seert Ronde Tafel (RT) Land van Cuijk & 
Noord Limburg in samenwerking met het 
Elzendaalcollege een knallende vuurwerkshow 
in combinatie met een grote kinderdisco, voor 
Stichting Leergeld.

Deze mooie avond staat in het teken van Stichting 
Leergeld. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat alle 
kinderen in het Land van Cuijk mee kunnen doen 
op het gebied van school, sport en spel. Toch 
bestaat er vaak een drempel om hulp te vragen of 
weten mensen nog niet van het bestaan van deze 
belangrijke organisatie. 

Daar wil de Ronde Tafel 126 Land van Cuijk & 
Noord Limburg graag aandacht voor vragen, door 
Stichting Leergeld niet in het spreekwoordelijke 
zonnetje te zetten maar in het knallende, glinste-
rende maanlicht rondom het nieuwe jaar.  
“Nu meedoen, is straks meetellen” aldus Stichting 
Leergeld.

Het evenement vindt plaats op het sportveld van 
het Elzendaalcollege te Boxmeer. Vuurwerk heeft 
iets feestelijks, iets magisch en we willen dat 
iedereen dat kan meemaken. Daarom is, geheel 
volgens de kerstgedachte, de entree gratis. Om 
18:00 uur begint het voorprogramma met entertain-
ment en om 19:00 uur wordt er afgesloten met een 
knallende vuurwerkshow. Zorg dat je er bij bent!

Melden opslag vuurwerk
Politie en gemeente controleren ook streng op de 
opslag van vuurwerk. Onrechtmatige opslag levert 
grote risico’s op voor de woonomgeving. De opslag 
van vuurwerk moet voldoen aan strenge veilig-
heidseisen en is alleen toegestaan met vergunning. 
Heeft u het vermoeden van de opslag van vuurwerk in 
uw omgeving, dan kunt u dat melden via de speciale 
meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij 
Misdaad Anoniem via telefoon: 0800 – 7000.

Bij ons kwam de vraag of er mensen zijn die 
deze naam kennen.

Waarschijnlijk is deze Jan ondergedoken geweest 
in Overloon of in ieder geval is hij er geweest.

Joannes Theodorus Maria (Jan) Klerks 
25-5-1923 te Tilburg.

Als iemand iets weet graag een mail naar de Oude 
schoenendoos dan kunnen wij ermee verder.

We zijn nog steeds bezig met het verwerken 
van gegevens die we kregen tijdens de 
tentoonstelling. Het is fijn dat veel mensen 
met ons meedenken en het ook doorgeven 
zodat de foto’s die op de site staan aangevuld 
kunnen worden.

De filmpjes die zijn vertoond tijdens de 
tentoonstelling staan nu ook op de site. Zo 
kunt u deze nog eens rustig bekijken.

Hieronder weer twee zoekplaatjes.

A19706
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December

Maand van pieken en van ballen,

Sterren, herders, engelenkoren,

van kaarsen, lichtjes en advent,

een kindje in een stal geboren

Maand van de allerlaatste dagen,

van oliebollen, appelflappen,

van poedersuiker, goede wensen,

van voornemens en harde klappen.

Van stille nacht, happy new year,

van de maan schijnt door de bomen.

december, een maand waar alles

wel tezamen lijkt te komen.

A20419

Kijk op de site voor meer foto’s, boeken en nog 
veel meer

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Wenst iedereen hele fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar!

Land van Cuijk

Onlangs kon je bij PLUS Verbeeten je 
statiegeldbonnetje(s) doneren aan Wens 
Ambulance Brabant. Dit heeft in totaal 
€748,65 opgeleverd!  Een heel mooi bedrag 
voor Wens Ambulance Brabant. 
Namens de stichting mocht Henri van Gemert, 

uit handen van Tom Spitters (PLUS Verbeeten) 
de cheque in ontvangst nemen.
Iedereen bedankt voor de bijdrage(n) 🍀
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Zorgen waren er volgens het Invior-rapport vooral 
op het gebied van geluidhinder, het milieu en de 
gezondheid. De reacties waren verder uiteenlo-
pend: van “wat een kabaal” tot “viel me erg mee. 
Niet storend.” Rond de 1.700 mensen gaven aan 
hevige hinder te ondervinden. Ondanks dit lieten 
veel respondenten weten het in het algemeen wel 
belangrijk te vinden dat Nederland bijdraagt aan 
de internationale veiligheid. Een ruime meerder-
heid deelt de stelling dat Defensie nodig is om 
Nederland te beschermen. 
 
De vluchten zijn uitgevoerd op verzoek van 13 
omliggende gemeenten bij De Peel, onder meer 
om het geluid van het vliegtuig te ervaren. Dat is 
ook via meetpunten vastgelegd. Dit is niet nieuw. 
Het F-35 geluid rond de vliegbases Leeuwarden 
en Volkel wordt al langer in kaart gebracht.  
De op 18 oktober gemeten piekniveaus geven 
niet het maximum F-35-geluid weer. De geluid-
meetnetten Leeuwarden en Volkel registreren 
op locaties dichter bij de start- en landingsbaan 
ook geluid tot boven 100 dB, soms zelfs ruim 
daarboven.

Doelen belevingsonderzoek
Defensie wil met het belevingsonderzoek inzicht 
krijgen in hoe omwonenden van De Peel de F-35-
vliegbewegingen ervaren. Verder wil Defensie 
weten in welke mate de vluchten mogelijk van 
invloed zijn op het dagelijks leven. 
 
Beide onderzoeken komen 15 december ter 
tafel. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de 
Commissie Voorlichting en Milieu (COVM). Hieraan 
nemen onder andere de gedeputeerde van de 
Provincie Limburg, een vertegenwoordiger van 
de provincie Noord-Brabant en bestuurders en 
inwoners van de omliggende gemeenten deel. 
Aanwezig zijn verder verschillende functionarissen 
van Defensie en een natuurorganisatie.

Heropening De Peel
De verslechterende wereldwijde veiligheidssitu-
atie, maakt een sterke krijgsmacht noodzakelijk. 
Mede daarom komen er ook meer F-35’s. Vliegers 
en ondersteunend personeel moeten veel oefenen 
om inzetbaar te zijn. Door de vele bezuinigingen 
zijn onder meer de vliegbases Soesterberg, 
Twenthe en Valkenburg gesloten. Defensie 
kampt daardoor met een gebrek aan ruimte. De 
resterende vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. 
Heropening van Vliegbasis De Peel kan het ruimte-
gebrek reduceren.

Stikstof
Voor de eventuele heropening vraagt Defensie 
nu eerst een vergunning aan volgens de Wet 
Natuurbescherming. Daarvoor is een doorbere-
kening nodig van het totaal aantal toekomstige 
activiteiten van Defensie op de Luitenant-generaal 

Onderzoeksresultaten F-35 
belevingsvluchten rond De Peel 
openbaar

Bewoners rond voormalig Vliegbasis De Peel 
hebben hun zorgen geuit over de gevolgen van 
vluchten met het F-35 gevechtsvliegtuig. Dat 
blijkt uit het rapport van Onderzoeksbureau Invior. 
Die stelde het document op na een enquête. 
Die was gehouden onder omwonenden in de 
omgeving van het militaire terrein na zogenoemde 
F-35 belevingsvluchten op 18 
oktober. Meer dan 5.200 mensen 
hebben gereageerd. Het onder-
zoeksrapport is sinds vandaag 
openbaar. (www.invior.nl/nieuws/
belevingsonderzoek-de-peel)

Dat geldt ook voor de resul-
taten van de geluidmetingen 
van het Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum (NLR). (www.
nlr.nl/nieuws/geluidmetingen-bij-
belevingsvluchten-met-f-35/) 
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HET KERSTPAKKET VAN 2022

zaterdag 17 december > concert >  
THE GRINCH
The Grinch is een classic rockband bestaande 
uit vier zeer ervaren muzikanten uit het noord-
oosten van Brabant en het zuiden van 
Gelderland aangevuld met zanger en frontman 
Hans Koelen uit Vierlingsbeek. Na tien jaar 
lang Nederlandstalige volksmuziek te hebben 
gezongen heeft Hans zich vier jaar geleden 

aangesloten bij de band en keert hij terug naar 
zijn enige echte liefde: de rockmuziek. The Grinch 
speelt ijzersterke covers uit de jaren 60, 70 en 
80 van onder andere Deep Purple, Jimi Hendrix, 
Santana, Supertramp, Toto, Bad Company, Alice 
Cooper, Gary Moore en heel veel meer. Uiteraard 
voorzien van wat ze zelf noemen een speciaal 
‘Grinchsausje’: meerstemmige zang op een stevig 
bedje van bas en drums gelardeerd met fraai toet-
senspel en passievol gitaarwerk. Komt dat zien! 
Meer dan twee uur lang!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 5,00 euro

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 tradi-
tionele bordje erwtensoep na afloop in gedachten, 
moet dit voor ieder van U een peulenschil zijn.
inschrijven: 14.00 uur > inschrijfgeld: 3,00 euro

maandag 26 december > bj baart-
mans kerstconcert #28 > BJ’S ‘WINTER 
WONDERBAND
Hét kerstconcert wordt ook dit jaar natuurlijk weer 
verzorgd door Bart-Jan Baartmans. Voor de 28e (!) keer 
op rij is deze Boxmeerse snarenplukker te gast met de 
kerst, een traditie is nakende. 

BJ neemt voor dit kerstconcert een speciaal samen-
gestelde band mee: BJ’s Winter Wonderband. Editie 
kerst 2022. Een vijfsterrenensemble zonder drummer 
maar met prachtige stemmen en heel veel snaren! 
BJ Baartmans (zang, gitaar, mandoline, dobro), Eric 
Devries (zang, gitaar), Gerald van Beuningen (bas), 
Jan Hendriks (gitaar), Rieany Janssen (zang) en Tom 
Baartmans (gitaar) brengen een mix van americana, 
folk, country en bluesklassiekers. Vaak meerstemmig 
en met tintelend snarenwerk uitgevoerd eigen werk 
en covers van onder andere Dolly Parton, Ry Cooder, 
The Band, John Prine, Steve Earle, Lucinda Williams, 
Bob Dylan en Gram Parsons. Speciaal voor de kerst 
met een accent op liedjes met een troostrijk gevoel. 
Muzikale kadootjes om uit te pakken bij de kerstboom, 
hartverwarmend met een bitterzoet randje. 
aanvang: 17.00 uur > entree: gratis

Bestkazerne/Vliegbasis De Peel. Zo worden de 
stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan op Natura 
2000-gebieden duidelijk. De effecten van de acti-
viteiten komen terug in de milieueffectrapportage 
(MER), die ook de gevolgen voor de leefomgeving 
onderzoekt.
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dinsdag 27 december > talkshow > 
UUT UT KÖPKE VAN JEU
Het is Derde Kerstdag en dus weer tijd voor 
een nieuwe aflevering van UUT UT KÕPKE 
VAN JEU, een bijdetijdse talkshow vol actuali-
teit en amusement voor en door Vierlingsbeek en 
Groeningen. Het leven van alledag belichaamd 
door diverse gasten. Gesprekken over politiek, 
sport, werk, cultuur, hobby’s en andere zaken die 
onze dorpsgenoten bezig houden. 
Het programma voor Ut Köpke van dit jaar is nog 
niet compleet maar in elk geval gaan we weer 
Belle Mit Un Bèkse Ien Ut Buuteland, is er een 
column en uiteraard ook weer Kerstmuziek van 
Jacques Et Gaston. Het meest actuele programma 
is te vinden op www.gryphus.nl.
zaal open: 19.30 uur > aanvang: 20.30 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 
twaalf edities is het vanavond dus tijd voor Witte 
Geit’? nummertje dertien. Een quiz voor teams 
want twee weten immers meer dan één, en drie 
nóg veel meer. De vragen zijn pittig, de onder-
werpen zeer uiteenlopend. Laat maar werken die 
grijze massa, laat het maar kraken daarboven. 
Hersengymnastiek voor gevorderden. Heerlijk!

Er kunnen zich helaas geen teams meer 
aanmelden om mee toe doen aan dit grootse 
kennisspel. Eenlingen kunnen zich wellicht 

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

vrijdag 13 januari > cabaret > KEES 
VAN AMSTEL > VLUCHTWEG ALTIJD 
VRIJHOUDEN
Kees van Amstel is een Nederlandse comedian, 
cabaretier, columnist, schrijver, acteur en 
daarnaast een fervent onderwijsmannetje. Je 
kent hem onder andere als vaste comedian 
bij Comedytrain, schrijver en acteur bij het 
satirische sketchprogramma Klikbeet, vaste 
columnist op NPO Radio 1 bij De Nieuws BV, 
grappenmaker voor Spijkers Met Koppen en één 
van de breinen achter Dit Was Het Nieuws.

Waarom vluchten we toch zo graag? Voor 
verantwoordelijkheden, voor stress en voor 
elkaar? Kees van Amstel vlucht ook graag, maar 
dan voor z’n plezier. Kees houdt z’n vluchtweg 
altijd vrij, of zoals hij het noemt: reizen. Reizen 
naar gewone en ongewone werelden. Thuis, 
in z’n hoofd, in het onderwijs… eigenlijk is de 
hele wereld nu wel een keer aan de beurt. En 
wat fijn dat Kees “werkelijk van elke situatie iets 
komisch weet te maken”, zegt de Volkskrant. 
De Telegraaf noemt hem “een sterke verha-
lenverteller met gouden grappen”, dus, zoals 
gewoonlijk bij Kees, ga je ook weer lachend de 
zaal uit. Zin om even te vluchten? Kom dan snel 
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Gemeenschapshuis Joffershof
Hebt u ruimte nodig voor vergade-
ringen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? 
Neem dan contact op via verhuur.

joffershof@outlook.com of 
bel 06-10506988.
Bestuur Joffershof:
Voorzitter: voorzitter.joffershof@outlook.com
Penningmeester: adm.joffershof@outlook.com
Secretariaat: 
secretariaatjoffershof@outlook.com
Verhuur ruimtes: 
verhuur.joffershof@outlook.com
Zie ook onze website: www.joffershof.nl

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                   

 
 

 

naar Gryphus want in de vierde solovoorstel-
ling van Kees van Amstel ga je weer iets mee 
maken. En lachen. Veel lachen.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl of 0478.630508 > win 
gratis kaarten bij PLUS Verbeeten

zaterdag 14 januari > darts > THE 
GRYPHUS OPEN
Geef je tot uiterlijk 13 januari op voor dit gezellige 
dartstoernooi voor iedereen, maar let op: vol is vol. 
Deelname aan The Gryphus Open kost 7,00 euro 
en opgave is mogelijk via 06.16716291 of www.
gryphus.nl.
aanvang: 19.00 uur > entree: gratis > 
aanmelden: www.gryphus.nl

in petto
 zaterdag 28 januari > concert > BEUKFEEST: 
 X-TINXION + RAZORBLADE MESSIAH +  
 HEADLESS HUNTER

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

Medewerkers van Gryphus 
wensen U allen een gezond en 

zorgenloos 2023!

� adverteren
doet verkopen
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Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 
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website
Dorpsblad Globaal
www.dorpsbladglobaal.nl� adverteren

doet verkopen

 

 

                      

Wist je dat? 

• de wintertuin van Perron 22 open is tijdens de Kerst Sing-Walk 
Along op vrijdag 23 december? Even opwarmen bij de vuurkorf, 
genieten van warme chocolademelk en glühwein met wat lekkers 
erbij. 

• je bij Perron 22, op aanvraag, ook terecht kunt voor o.a. lunches, 
etentjes, teamuitjes en kraamborrels?                                                        
Vraag naar de mogelijkheden. 

• dat je onze ruimte ook voor een vergadering kunt huren 
• dat wij ook nog in de dagen voor kerst ruimte hebben voor 

kerstborrels 
• onze activiteiten te vinden zijn op onze website 

(bnbperron22vierlingsbeek.nl) en op Instagram en Facebook 
 
 
advertentie in zijn geheel omkaderen 
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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

.......... met 
minder kosten 

- Administratiekantoor
- Begeleiding startende ondernemer

Administratieve diensten Management advies 

René Franssen - 06 10479901 - Gildelandt 23, Maashees
Ed Janssen - 06 18093500 - Burggraaf 29, Vierlingsbeek

Meer weten zie: www.lnternActief.com 

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

GORDIJNEN  •  VLOEREN  •  RAAMDECORATIE  •  KLEUR- & INTERIEURADVIES
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Warme Bakker Degen
Reclame: 19 t/m 24 december
  Diverse dessertaartjes  € 15,00
  8 Witte zachte bollen + 2 gratis
  8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Reclame: 26 t/m 31 december 
  ¾ Kersenvlaai € 6,80
	  Roomboter croissant  € 0,85
  4 Rozijnenbollen + 1 gratis

30 + 31 December bakken we  
oliebollen en appelbeignets!!!!!!
Wij wensen iedereen prettige 
feestdagen en een gezond 2023!

Reclame: 2 t/m 7 januari
  ¾ kruimelvlaai  € 6,80
	  Tarwe rogge zonnepit  € 3,25
  4 Mueslibollen + 1 gratis 

Reclame: 9 t/m 14 januari
  ¾ Joegoslavische abrikoos  € 10,60
	  Tarwe rogge pompoenpit  € 3,25
  4 Winterbolletjes + 1 gratis

Irenestraat 2 Overloon
Tel.: 0478-641214 
E-mail: bestelling@bakkerijdegen.nl 
Webshop:bakkerijdegen.nl
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Belangrijke telefoonnummers:

112 Alarmnummer, als elke seconde  
 telt, bij levensgevaar of  
 heterdaad
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
 op ma t/m vr tussen 17.00 en  
 8.00 uur
0900-8844 Politie (geen spoed) 
 Wijkagent Cyril van den Bosch,
 via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000 Anoniem bellen
0900-0904 Brandweer (geen spoed)
0485-845000 Maasziekenhuis Pantein
0485-854000 Gemeente Land van Cuijk of via
 www.landvancuijk.nl, ook voor
 meldingen over de buitenruimte
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Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

 

Openingstijden rondom 
feestdagen: 

 
Week 52: 
Ma. 26 Dec.        GESLOTEN 
Di.   27 Dec.   GEOPEND 7.30-12.30uur  
Wo. 28 Dec.   GEOPEND 7.30-12.30uur 
Do.  29 Dec.   GEOPEND 7.30-12.30uur 
Vr.   30 Dec.   GEOPEND 7.30-12.30uur 
Za.   31 Dec.  GESLOTEN 
 

Wij wensen u alvast fijne 
feestdagen en een gelukkig en 

gezond 2023!   
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