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33e jaargang no. 2 31 januari 2018

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

23 januari 2018, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

In de onderlinge biljartcompetitie van de Joffer-
hof is Piet Aben de nieuwe kampioen gewor-
den.
Piet en Sjef Mulder hadden beide evenveel pun-
ten dus moest er een finale gespeeld worden. 
Na een spannende strijd was Piet de gelukkige. 

Proficiat Piet namens alle spelers.

In een aantal artikelen probeer ik ons dialect wat in 
de schijnwerpers te zetten.
Het Bèks en Gruunings behoort tot de Brabantse 
dialecten en wel het Land-van-Cuykse. 
Kenmerkend hiervoor zij de drie taalkundige 
eigenschappen:
• De uitgang -ke bij verkleinwoorden. Mannetje 

wordt “mènneke“
• De g bij woorden voor “jij” en “jullie”.  Wij zeggen 

hier “gullie”.
• Diftongering ( tot tweeklank worden ) van de ie 

en uu. We zeggen “tied” i.p.v. tijd en “huus” i.p.v. 
huis. 

We praten steeds minder dialect. Grote oorzaak 
hiervan is o.a. het verdwijnen van relatief gesloten 
gemeenschappen, de toegenomen mobiliteit en 
de opkomst van de media. Ook de huidige digitali-
sering draagt er toe bij. 
Bovendien werd en wordt nog het spreken van 
dialect in het openbaar door menigeen als minder-
waardig ervaren. Een treffend voorbeeld hiervan 
vind ik nog altijd het feit dat de schrijver van ons 
Vierlingsbeek volkslied, Frits van den Berg, de 
tekst in het Nederlands uitbracht en niet in het 
Bèks!
Nu valt het overigens niet mee om “plat “ te 
schrijven. Lees daarvoor maar eens een carna-
valskrant of carnavalsliedje! Voor diverse klanken 
bestaan gewoon geen lettertekens. Dat komt 
omdat het dialect een spreektaal is en geen 
schrijftaal. Afspraken over de schrijftaal doen er 
dan ook niet toe. Neem b.v. het woord “huie” .  
“Ge hoeft nie te huie hur!” Dit werd gezegd tegen 
iemand die overdreven haastig deed! Een gezegde 
ongetwijfeld afkomstig uit het boerenleven. Hooien 
moest immers snel gebeuren. Het kon altijd gaan 
regenen! 
En wat dacht U van “muuj”? “Dor worde toch 
muuj van”.

Of van “kraom”. “Gej halt ouwe kroam mar”! In de 
betekenis van helemaal niets van een ander nodig 
hebben!
Een handig houvast bij het schrijven van ons 
dialect biedt het spellingvoorbeeld van dialect-
club “Moas en Peel”; te vinden op de website 
www.wiewabewaart.nl  Er worden duidelijke voor-
beelden gegeven van alle Brabantse dialecten. 
Zelfs met geluidsfragmenten! 
Het zou leuk zijn als we regelmatig een rubriek 
gevuld krijgen met typische Bèks/Gruuningse 
woorden, gezegden en uitdrukkingen. Daartoe doe 
ik een beroep op U als lezer me daarbij te helpen. 
Ik verheug me er nu al op.
Rein Verhoeven
Staaiweg 9
E-mail: reinverhoeven@gmail.com
0478-631723
06-28578247

Gebruikt naslagwerk.
’n Schon boks. Wim Daniels
Taalgids Noord-Brabant. Jos Swanenberg
Wikipedia
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Van de redactie:
●	 “Wij“ zijn er klaar voor: dit is onze 

carnavalsuitgave!
●	 Prins Ger, Prinses Katja, Adjudant Koen en 

eega Mira, Jeugdprins Rens met adjudant 
Tristan, boerebruudegom Bob en boe-
rebruud Rianne: ALAAAAAAAAAAAAAAAF!!

●	 Mit Carnaval aan de zwier: veul plezier!!

AGENDA
2018

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m zon-
dag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
2+3 febr CV de Keieschieters: Zittingsavonden
6 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
6 febr VOVG: Workshop hand-lettering
8 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
 Volharding
9 febr KBO: Carnavalsmiddag Joffershof
11 t/m 
13 febr CARNAVAL
11 febr Groot Prinsenontbijt
12 febr CV de Keieschieters: 
 Jeugdprinsenreceptie
19 febr VOVG: Lezing orgaandonatie
19 febr Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
22 febr KBO: Glazenier Estrella excursie
24 febr Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
24 febr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
24 febr Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
 aanvang 19.00 uur
2 mrt Gryphus: cabaret: Rob Scheepers; 
 Kom Maar Op (try-out); 
 zaal open: 20.30 uur
6 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof

8 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag
9 mrt KBO: Jaarvergadering Joffershof
12 mrt Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
18 mrt Zangvereniging Vondel: luistert de 
 H.Mis op in Smakt, Ter ere van de   
 naamsdag van Sint Jozef (19 maart).
19 mrt VOVG: Knutselen
21 mrt Ladies Event in Zalencentrum 
 Concordia van 19:00 tot 22:00 uur
24 mrt KBO: Nationale Opschoondag
26 t/m
31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede 
 doelen
31 mrt Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
31 mrt Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
3 apr VOVG: Bezoek aan de Paardenmelkerij
3 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
5 apr KBO: Lentewandeling
9 apr Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
10 apr KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag 
26 apr KBO: Storkmuseum excursie
26 apr VOVG: Rayonreis
27 apr Koningsdag Vierlingsbeek: Een feest voor  
 jong en oud
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal op geheime  
 locatie
28 apr Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
28 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
1 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 
 Koningskerkje
8 mei VOVG: Bronlaak
14 mei Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang  
 20:00 uur in Café De Zandpoort
17 mei KBO: Lia De Haas studio
17 t/m 
20 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. Stichting   
 JOC
23 mei VOVG: Wandelavond
26 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
26 mei Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
5 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
7 juni VOVG: Theehuis Komkommerin
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11 juni  Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
14 juni KBO: Fietsdag
16 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de   
 Maas
16 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
 aanvang 19.00 uur
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 t/m 
26 juni KBO: Meerdaagse reis
23 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2018
27 juni VOVG: Jubileumfeest
30 juni Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
30 juni Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
29 en 
30 juni Gilde van Groeningen: 
 Gildenfestijn in Groeningen op het 
 Gildeterrein aan de Maasstraat
1 juli Gilde van Groeningen: 
 Gildenfestijn in Groeningen op het 
 Gildeterrein aan de Maasstraat
2 juli Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
6 t/m 
8 juli Outlands Open Air
12 juli KBO: Blauwe bessen excursie
28 juli Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
28 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
 ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
 weer bellen.
14 aug KBO: Kermismatinee Joffershof 
23 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
25 aug Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
31 aug 
t/m 
3 sept Groeningse kermis 2018
4 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
5 sept KBO: Busdagtocht
9 sept Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
10 sept Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
12 sept VOVG: Najaarsontmoeting                         
15 sept  ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz  
 Vierlingsbeek-Groeningen
20 sept KBO: Fietsmiddag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
2 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof                                         

6 okt   Finale avond en uitslag ‘k Wèt’t I
 nteractieve Dorpsquiz Vierlingsbeek-  
 Groeningen
8 okt VOVG: Lezing CaRin
8 okt Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov KBO: Kunst of Kitch Joffershof
3 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
 aanvang 19.00 uur
6 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
12 nov Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
24 nov Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
15 dec KBO: Kerstfair De Locht 
16 dec VOVG: Kerstmarkt
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
 ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
 bellen.

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

Bekse Klinkertjes in de prijzen 
tijdens toernooi in Berghem 

Zondag 14 januari is de dansvereniging weer op 
toernooi geweest.
De dag startte met de solo’s van de vereniging. 
Lynn Kersten, Danique Hendriks en Noa Jansen 
streden in een deelnemersveld van 9 danseressen 
om de hoogste punten.
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Danique heeft hier de 2e prijs in de wacht 
gesleept, terwijl Lynn 3e werd. Noa werd 7e.

De allerkleinsten van de vereniging, de minioren 
behaalden met hun gardedans een 3e plaats en 
ook met hun showdans werden ze 3e. Een mooi 
resultaat voor deze jongens en meisjes, die met 
hun leeftijd van 4 - 6 jaar de jongste deelnemers 
waren van deze dag.

Garde Pure behaalde weer hogere punten dan het 
eerste toernooi en werd opnieuw 2e. Ook Extreme 
scoorde beter met hun moderne dans en behaalde 
wederom de 1e plaats.
Na de grote pauze dansten Willemien Geurts 
en Lisanne Rijs hun duo in de rol van Anne en 
Margot. Zij behaalden de 2e plek.
Show moderngroep Explosion steeg in punten, 
maar viel net buiten het podium en eindigde op 
een 4e plaats.
Wij zijn heel trots op deze resultaten.  

In de carnavalsperiode zullen onze groepen 
tijdens diverse carnavalsactiviteiten dansen.                      
Ons volgende toernooi staat gepland op zondag 
25 februari a.s.

Berichten uit het veld

Door uitbundige regenval in de Ardennen en Noord 
Frankrijk, hadden we begin januari hoog water 
in de Maas. Wild stroomde het water door de nu 
brede bedding. De oevers waren overstroomd en 
de beken in Vierlingsbeek en Maashees waren 
flink opgestuwd. De zon scheen, maar een felle 
noordoosten wind maakte het voor het gevoel erg 
koud. En wat doe ik dan in zo’n geval? Ik ga kijken 
bij de veerpont omdat ik nieuwsgierig ben naar 
wat vogels doen bij zo’n hoge waterstand. Een 
paar Roeken scharrelden door het weiland links 
van de Staaijweg. Met hun grote grijze snavels 
waren ze op zoek naar bodeminsecten. Vanwege 
de hoge waterstand hoefden ze nu niet zo diep te 
zoeken.

Roek

De Maas stond hoog, maar niet zo hoog dat 
de weilanden helemaal onder water stonden. 
Aalscholvers vlogen af en aan en hadden nu een 
extra groot wateroppervlak tot hun beschikking 
om te vissen. Enkele Grauwe Ganzen die normaal 
vlak langs de Maas rusten, hadden het hogerop 
gezocht in het weiland.
Het viertal Zwarte Zwanen dat al geruime tijd langs 
de Maas en op de Molenbeek hun voedsel zoekt, 
zat nu in het weiland vlakbij de Staaijweg en liet 
zich goed bewonderen. Het feit dat deze 4 zwanen 
al geruime tijd samen zijn doet vermoeden dat 
het een ouderpaar met 2 jongen is. Dat is tamelijk 
zeldzaam omdat Zwarte Zwanen van oorsprong 
Australische vogels zijn die hier, als exoten, niet 
zo gemakkelijk succesvol in het wild broeden. 
Overigens zijn de jongen geheel wit als ze pas uit 
het ei gekomen zijn. Later worden ze pas mooi 
zwart.

Op de Maas en de Molenbeek zelf waren verder 
weinig vogels te zien. De stroming was te sterk en 
de oevers stonden onder water. Dat was trouwens 
een mooi plaatje in het licht van de winterzon.

De Brandganzen en Kolganzen die normaal in 
grote groepen op de maasoever links van de 
veerpont, achter de botenberging, grazen waren 
naar elders vertrokken. Evenals het groepje 
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TREKKING 7
1e Pries € 55,- Lotnr: 629 Naam: Ebbers
2e Pries € 33,- Lotnr: 619 Naam: van Veghel
3e Pries € 22,- Lotnr: 347 Naam: Remax
4e Pries Vrijkaart pronkzitting  
 Lotnr: 161 Naam: de Jong
 Lotnr: 594 Naam: Oudenhoven
 Lotnr: 940 Naam: van Veghel
 Lotnr: 944 Naam: Kersten
 Lotnr: 1028 Naam: Evers

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
 Lotnr: 963 Naam:  Derks van de  
   Ven

TREKKING 8
1e Pries € 55,- Lotnr: 345  Naam: Hendriks
2e Pries € 33,- Lotnr: 496 Naam: Veen
3e Pries € 22,- Lotnr: 156 Naam: Vervoort

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
 Lotnr: 346  Naam: Siebers

Hoog water in de Maas 

Smienten dat hier normaal in de wintermaanden 
verblijft. De Smient is een kleine eendensoort 
waarvan het mannetje een kastanjebruine kop 
heeft met een gele streep op het voorhoofd en 
een witte vlek op de vleugels. Het vrouwtje is 
minder opvallend bruin gevlekt. Hun roep is een 

karakteristieke fluittoon. In de winter zijn het 
echte grazers op groen en sappig grasland. Ze 
komen daarvoor met bijna een miljoen exemplaren 
speciaal naar Nederland. In de zomer broeden ze 
in IJsland, Noorwegen, Finland en Rusland.

Ton van den Berg

Lege toner en inktcartridges voor 
KIKA

Bijna iedereen zit wel eens met de vraag: Wat 
moet ik met die lege toner of inktcartridge?
Dat probleem is nu opgelost, u kunt deze cartridge 
nu inleveren in Vierlingsbeek!
Inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen kunnen 
de lege cartridge inleveren bij het JOC, Grotestraat 
18 a. U kunt de cartridge in onze brievenbus doen, 
wij zorgen dan dat deze op de juiste plaats terecht 
komt.
Tijdens openingstijden kunt u de cartridge ook zelf 
in de inzamelbox doen die in de gang staat.
Deze cartridges worden ingezameld voor KIKA, 
deze organisatie werft fondsen om  onderzoek 
naar kinderkanker te financieren en zo te helpen 
om deze ziekte te bestrijden.
Nog dit: s.v.p. alleen merk toner en inkt-
cartridges inleveren, voor merkloze of kloon 
cartridges wordt geen vergoeding gegeven aan 
KIKA.

Dus: neem de moeite om uw lege merk-
cartridge in te leveren, het is voor een erg goed 
doel!

Bestuur JOC 
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Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen
voor de gemeenteraad van Boxmeer en

Jan Stoffelen uit Vierlingsbeek
is verkiesbaar namens het

Lijst 1, kandidaat nummer 5.

Ik heb de afgelopen zestien jaar voor u in de 
gemeenteraad gewerkt en wil dit graag de 
komende vier jaar blijven doen.
Hiervoor heb ik uw stem nodig.

Met voldoende voorkeurstemmen
-minimaal 200-

is een zetel haalbaar

Ik was voor mijn pensionering in 2011 in het 
dagelijks leven werkzaam als projectleider bij 
het waterschap Peel en Maasvallei in Noord en 
Midden Limburg. Ik heb bijna 40 jaar ambtelijke 
ervaring op de vakgebieden weg- en waterbouw, 
cultuurtechniek en ruimtelijke ordening.
Ik heb me in de raad onder meer ingezet voor de 
vakgebieden milieu, ruimtelijke zaken, woning-
bouw en subsidiebeleid, de herziening van de 
welstandnota, de aanleg van fietspaden, snel-
heidsbeperking Molenweg, de actualisatie van de 
bestemmingsplannen en het bouwrijp maken van 
nieuwe woongebieden, zodat er op veel plaatsen 
weer kan worden gebouwd. 

Voor de komende jaren zullen we de handen 
vol hebben aan het financieel gezond houden 
van onze gemeente. We zullen goed na moeten 
denken waar we de beperkte middelen aan 
kunnen besteden. Ik wil mijn vakkennis inzetten 
om er voor te zorgen dat we tegen zo laag 
mogelijke kosten in staat blijven om de groen-
voorzieningen, onze wegen en rioleringen in een 
goede staat houden opdat we geen erfenis van 
achterstallig onderhoud doorschuiven naar onze 
kinderen en kleinkinderen. Voor al die zaken wil 
ik mij inspannen en hoop daarvoor uw steun te 
krijgen.
Ook nodig ik u hierbij uit om onze vergaderingen 
van de achterban te bezoeken. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom.
Het vergaderschema staat op onze website: www. 
cdaboxmeer.nl

Een sterk CDA kan door haar directe invloed in 
Den Bosch en Den Haag veel meer voor Boxmeer 
betekenen dan vele andere partijen. 

Geef uw steun aan het CDA en stem bij 
voorkeur op mij zodat het belang van 
Vierlingsbeek en Groeningen in Boxmeer 
kan worden ingebracht. Tel. 0478-632205 of 
06-48236890

Email: jstoffelen@ziggo.nl
jan.stoffelen@cdaboxmeer.nl

Köpkesmert in Groeningen: een 
traditie staat onder druk 

Op maandag 22 januari  werd in Groeningen de 
verjaardag van de beschermheilige van de kapel 
en het gilde: St Antonius Abt, gevierd. De viering 
begon om 16.00 uur met een eucharistievie-
ring in de kapel onder leiding van pastor Ruud 
Willemse. Tijdens de kerstviering in 2017 ging hij 
voor het eerst in Groeningen voor en dat beviel 
van twee kanten zo goed dat Ruud gevraagd werd 
als Gildepriester, waaraan hij graag gehoor gaf. 
Dat was gelijk een mooie start in de invulling van 
zijn agenda, want als gildepriester kon hij gelijk 
voorgaan op zondag 21 januari. Verder staan de 
openluchtmis op 1e pinksterdag en de gildedag 
op 1 juli nog op het programma in Groeningen.
De intieme viering in de kapel op Köpkes maandag 
werd bezocht door een 20-tal dorpelingen. Tijdens 
de overdenking gebruikte de Pastor een passend 
gedicht van Toon de Jong uit Maashees.  

We halen vanzelf Sint Antonius erbij 
Dat doen we zo ieder jaar weer 

Hij hield, net als wij, van het zand en de hei 
En Gruuningen houdt hem in eer.

Antonius is door de wereld gegaan 
Een heilige uit vroegere tijd 
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Vierlingsbeek/Groeningen

Wij volgen voorzichtig zijn nobel bestaan 
Maar heilig worden dat vraagt wat respijt 

Wij doen wel ons best maar daar blijft het bij 
‘t begin is gemaakt, dat is dat 

in elk geval gaan we nu zij aan zij 
het is wel niet veel maar toch wel wat. 

Ook ‘t komende jaar staat de liefde centraal 
De paus heeft het pas nog geleerd 

en heel de Gild gaat daarmee aan de haal 
Blij leven, dat is niet verkeerd 

En: “Leef om te leven”, zo is er bedacht 
En dan met een stralende lach 

Dat is hier in Gruuningen een bezielende kracht. 
Maak blij, want dat moet en dat mag.

Na de viering was er een stamppot buffet in het 
dorpscafé de Zandpoort. Daarop volgend vond 
hier ook de Köpkesmert plaats. Onder leiding van 
rüper (veilingmeester) Erwin Vousten werden er 
bij opbod een 30-tal vleespakketten en 4 halve 
varkenskoppen verkocht. De beestjes waren 
belangeloos beschikbaar gesteld. Een vijfentwin-
tigtal dorpelingen bood mee onder het uiten van 
veel kwinkslagen De laatste kop bracht de mooie 
som van €365 op. Halverwege bood Rüper Erwin 
Vousten een beeldje aan van St. Antonius met 
varken en traditionele staf. Hij schijnt er daarvan 
een onuitputtelijke hoeveelheid te bezitten. Ook op 
dit beeldje werd grif geboden. De stamppot en het 
bier smaakten goed en aan het eind van de avond 
ging niemand zonder een vleespakket de deur uit. 
De totale opbrengst was zoals elk jaar bestemd 
voor het onderhoud van de kapel en werd geschat 
op ongeveer € 2.500,-- Het geld wordt beheerd 
door de stichting SANK die zich samen met de 
parochieraad en het bisdom sterk maakt voor het 
behoud van de kapel. Zo is in 2016 de buitengevel 
gerenoveerd en vorig jaar werd er een nieuwe 
verwarming aangebracht. Mooi dat een dorpje van 
450 inwoners de kapel in haar midden zo koestert. 

Erwin Vousten met het beeldje van St. Antonius en 
2 varkenskoppen

begon met een mager zonnetje maar al snel begon 
het te regenen om niet meer op te houden. Er 
werd afgeweken van de geplande routes en er 
werd een koffiepauze ingelast bij Volharding in de 
kantine.  Helemaal doorweekt kwamen de wande-
laars rond half 4 aan bij Joffershof waar iedereen 
kon genieten van de heerlijke snert met rogge-
brood en spek, verzorgd door Jeanne Vervoort. 

CARNAVAL
Vrijdag 9 februari wordt het senioren carnavals-
feest gevierd in gemeenschapshuis Joffershof. Het 
feest begint om 13.30 uur met aftreden van Prins 
Piet en het uitkomen van de nieuwe senioren prins 
of prinses. Er zijn diverse optredens en Prins Ger 
d’n twedde alsmede jeugdprins Rens d’n urste 
met hun gevolg zullen zich aan u presenteren. 

KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 2 en 16 februari, aanvang: 13.45 uur.

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof:         
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag    
Yoga in het Joffershof    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag   van 18.45 - 19.45 uur  
   Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal    
 dinsdag       van 10.00 - 11.30 uur                                                     
   Info 631839.
Jeu de Boules Joffershof       
 dinsdag       van 13.30 - 15.30 uur  
 woensdag    van  9.30 - 11.30 uur
 donderdag    van  9.30 - 11.30 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
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
 1e zondag van de maand om 14.00 u.
   Info 632028

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

SNERTWANDELING
Het was snertweer op donderdag 18 januari toen 
de jaarlijkse snertwandeling gelopen werd. Het 
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

 

Vrijdag 9 februari in gemeenschapshuis Joffershof. 
                                    Aanvang 13.30 uur.  Gratis entree 
 
Wij nodigen u graag uit voor een verfrissende senioren-carnavalsmiddag. 
 
We beginnen natuurlijk met het aftreden van Prins Piet  
en we verwelkomen de nieuwe seniorenprins of prinses. 
Vol verwachting klopt ons hart !!! 
 
 
De middag wordt verder gevuld met diverse verrassende optredens met o.a.  
Rien van Genugten (2e plaats Grensland Kampioenschappen 2018)  
Jan Pijnenborg (finalist Limburgse kampioenschappen 2017) 
Ons eigen KBO talent en …….natuurlijk de Carnavalsvereniging van de 
Keienschieters met hun gevolg.  
Ook treden er enkele groepen op van de liedjesavond 2018. 
 
        Zorg dat je er bij bent.   

     Kom naar het Joffershof om samen te genieten, 
      te lachen en te praten.  
      We maken er samen een gezellige middag van. 
 
De muziekomlijsting wordt wederom verzorgd door Jac.Creanmehr 
 
-----------------------------------------------------  senioren carnaval -------------------------------------------------------- 

Aanmelden alleen met deze opgavenstrook bij Maria Leijssen, Laurentiusstraat 43       

tot uiterlijk 2 februari a.s.  

NAAM: _____________________________________________  

AANTAL PERSONEN: _______                  TELEFOON: ________________ 
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NIEUW: DORPSKWIS ‘K WÈT’T OP 15 SEPTEMBER 
 
Op 15 september strijden teams tijdens de eerste 
Vierlingsbeekse /Groeningse Dorpskwis ‘k Wèt’t voor de 
eeuwige roem in Vierlingsbeek en Groeningen en een 
leuk geldbedrag voor een goed lokaal doel naar keuze.  
 
De kwis op 15-9-2018 
De kwis bestaat uit kennisvragen, maar ook uit doe-
opdrachten en zelfs een geheime opdracht. 
Bijvoorbeeld zoekopdrachten in het dorp en vragen met 
weetjes over Vierlingsbeek of Groeningen. Tijdens de 
kwis mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van 
media en naslagwerken. Het wordt ook een strijd tegen 
de klok! Op een vooraf vastgesteld tijdstip moet de 
teamcaptain de opdrachten ophalen en weer inleveren 
bij de organisatie. 
 
Teamcaptain en Team 
Een team kan bestaan uit vrienden, familie, collega’s, 
sportverenigingen, buurtverenigingen en clubs. Wij 
adviseren een team van 8 tot 20 personen, waarvan één 
persoon de teamcaptain is. Het team kiest zelf een 
locatie van waaruit gespeeld gaat worden. Dit kan zijn… 
bij iemand thuis, in een café, bij een vereniging of 
clubhuis. Het maakt niet uit, als het maar in 
Vierlingsbeek of Groeningen is. 
 
Finale-avond ‘k Wèt’t op 6-10-2018! 
Tijdens een spetterende finale-avond op 6 oktober zal 
de winnaar van de Vierlingsbeek/Groeningse dorpskwis 
‘k Wèt’t bekend worden gemaakt. 
 
Meer info volgt spoedig 
Op dit moment is de organisatie nog volop bezig met 
de opzet en organisatie van de kwis. In maart ontvang je 
meer informatie en zijn ook de regels en afspraken voor 
het aanmelden bekend. 
 
Ga alvast op zoek naar teamgenoten en reserveer de 
volgende data: 
11 februari: Preview-kwis bij Vrêmde Vogelfestival 
15 september: Kwis-avond ‘k Wèt’t  
6 oktober: Finale-avond ‘k Wèt’t   
 
Groet namens 
Werkgroep Dorpskwis ‘k Wèt’t  
Vierlingsbeek/Groeningen 

BEEK AN TÔFFEL 2018 
 
Diverse hobbykoks uit Vierlingsbeek en Groeningen 
bereiden en serveren enkele keren per jaar een maaltijd 
in hun eigen huis. De ene kok heeft ruimte voor 10 
gasten en de andere kok wil maximaal 4 gasten 
ontvangen. Iedere kok heeft een eigen talent, maakt een 
eigen dinersamenstelling en creëert zijn/haar eigen 
sfeer. 
Met wie zit je aan tafel? 
Wanneer je bent aangemeld, krijg je enkele dagen 
vooraf te horen bij welke kok je bent ingedeeld. Tot op 
het laatste moment blijft het een verrassing met welke 
gasten je nog meer aan tafel zit.  
 
Aanmelden met een groep is ook mogelijk! 
Wanneer je met een groep(je) bij elkaar aan dezelfde 
tafel wilt zitten, dan kan dit ook als je dit bij je 
aanmelding kenbaar maakt. Zo kun je met je 
vriendengroep, team, familie ook deelnemen aan dit 
concept. 
 
Koningsmaal 
Het jaarlijkse koningsmaal is inmiddels een traditie 
geworden. Op of rond Koningsdag bereiden diverse 
koks samen een uniek koningsmaal. Dit koningsmaal 
wordt voor ongeveer 30 gasten op een unieke locatie 
geserveerd. 
  
Hoe is Beek an Tôffel ontstaan? 
Toen in 2011 een doorstart werd gemaakt met 
Bibliobeek zijn er diverse ideeën uitgewerkt om de 
leefbaarheid in het dorp en de exploitatie van de bieb te 
versterken. Beek an Tôffel is een blijvend succes 
gebleken en het concept groeit nog steeds. 
 
Wie zijn onze koks? 
Onze koks zijn: Stephan Winkelmolen, Jacq Bus, Riet 
Verstegen-Verbeeten, Sven Daniëls, Han en Dineke 
Morsink, Maarten Berbers, Esther Buunen, Maike 
Ebben/Tonny Thijssen en Jan van Bergen. 

 

Data Beek an Tôffel 2018  
- 24 februari 2018 
- 27 april 2018 (de koks koken gezamenlijk 
   een koningsmaal) 
- 15 juni 2018 
- 3 november 2018 
Aanmelden: http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-
verhuur/  
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ROZENKRANSGEBED IN 
DE MARIA KAPEL VAN 
DE LARENTIUSKERK IN 
VIERLINGSBEEK

Op vrijdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. 
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit 
geen Mariafeest, maar gaat het op deze dag 
vooral om Christus zelf. Het was bij die gebeur-
tenis dat Jezus werd betiteld als 'het Licht dat alle 
volkeren verlicht'. In de kerken is het al eeuwen 
gebruikelijk om op deze dag een lichtprocessie te 
houden en kaarsen te zegenen. 
U bent welkom om deze dag samen het rozen-
kransgebed bidden. We bidden dan de Blijde 
Geheimen waarvan de 'opdracht van de Heer in 
de tempel' een van de geheimen is.
Het Rozenkransgebed is om 19:00 uur in 
de Mariakapel van de Laurentiuskerk in 
Vierlingsbeek. 
Aan het begin van het rozenkransgebed worden 
kaarsjes aangestoken. Zelf een kaarsje mee 
brengen mag ook.

Liturgiegroep Vierlingsbeek/Maashees.

Hardlopen voor beginners bij Atletiekvereniging 
Sporting Boxmeer
Hardlopen kan altijd en overal, waarom zou je dan 
als beginner nog deelnemen aan een hardloop-
cursus? Een cursus kan om vele redenen nuttig 
zijn maar bij Atletiekvereniging Sporting Boxmeer 
vinden we het belangrijk dat je op een gestructu-
reerde manier blessurevrij leert hardlopen. In onze 
cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 
warming-up en cooling-down, hardlooptechniek, 
het voorkomen van blessures, voeding, schoenen 
en kleding. Met deze goede basis blijft hardlopen 
ook op de lange termijn leuk. Andere goede 
redenen om je aan te melden voor de beginners-
cursus zijn:
• Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen
• Deze cursus is een goede ‘stok achter de deur’ 

om door te zetten
• Train in 12 weken het lopen van een afstand van 

5 kilometer

• Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecerti-
fi ceerde looptrainers

• De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer 
diplomaloop op donderdag 17 mei 2018. Na 
afl oop ontvang je een veiligheidshesje van A.V. 
Sporting Boxmeer voor nog vele veilige hardloop 
kilometers.

Er is een beginnerscursus in Boxmeer en in 
Overloon.
Boxmeer: de trainingen vinden plaats op woens-
dagavond 19:00 uur. De eerste training start op 
woensdag 21 februari 2018 op het atletiekveld aan 
de Graafseweg 36. Er is ruimte voor maximaal 25 
hardlopers.

Overloon: de trainingen vinden plaats op zater-
dagochtend 09:00 uur. De eerste training start op 
zaterdag 24 februari 2018 bij sporthal De Raaijhal, 
Raaijweg 15-17. Er is ruimte voor maximaal 25 
hardlopers.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal 
plaatsen is aanmelden via email noodzakelijk. 
Geef daarbij ook even aan of de aanmelding voor 
Boxmeer of Overloon is. De belangstelling voor de 
beginnerscursus is groot en dus gebeurt plaatsing 
op volgorde van aanmelding. De cursuskosten 
bedragen 40 Euro. Als je na de cursus besluit lid te 
worden van A.V. Sporting Boxmeer zal dit bedrag 
in mindering gebracht worden op de lidmaat-
schapskosten. Heb je nog vragen of wil je je 
aanmelden, stuur dan een email naar: beginners-
commissie@avsportingboxmeer.nl 

Voor meer informatie over deze beginnerscursus 
bezoek: www.avsportingboxmeer.nl of 
www.facebook.com/avsportingboxmeer
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Vrêmde Vogelfestival nomineert 5 
goede lokale doelen!!

Op 11 februari (carnavalszondag) vanaf 17.00u  
strijden 5 groepen voor hun goede doel. 
Deze groepen presenteren een Vrêmde Vogelact 
en zij ondergaan nog enkele andere Vrêmde 
Vogel-activiteiten.  Een vakjury en het aanwezige 
publiek kiezen uiteindelijk de drie winnaars. 
ZORG DAT JE ERBIJ BENT EN STEM OP JOUW 
FAVORIETE DOEL! 
Deze winnaars kunnen een mooi bedrag van 
minimaal €300,- winnen, wat afhankelijk van de 
omzet van de avond nog verhoogd kan worden.

De 5 genomineerden zijn: 
Bèkse Bastards met als doel ‘t Koningskerkje 
Bèkse Biercantus met als doel Leefbaarheid 
Vierlingsbeek/Groeningen 
Dorpskwis ‘k Wet’t met als doel organisatie 
Dorpskwis 
APK met als doel Jeugdcarnaval 
Gruuningse kermiswerkgroep met als doel 
Gruuningse kermis 
 
Tijdens het festival zijn er diverse lokale en 
regionale optredens te bewonderen en hebben we 
natuurlijk ook weer de legendarische ‘Ei van het 
jaar’ verkiezing op het bomvolle programma staan. 
Dit jaar zal Gert Janssen uit Venray het festival 
weer op zijn eigen bijzonder wijze muzikaal 
verrassen.

Vrêmde Vogelfestival 11-2-2018 
Locatie: Herberg Thijssen 
Entree: Gratis 
Aanvang: vanaf 17.00u  
Sluiting: nog niet bekend

Al 12,5 jaar de kapster bij u aan 
huis

Koperen jubileum Monique’s Haarmode 

De tijd vliegt. Zeker als je geknipt bent voor je 
vak. Monique de Wijse (32) begon op 1 augus-
tus 2005 onder de naam Monique’s Haarmode 
een eigen kapperszaak. Op 1 februari 2018 viert 
ze haar 12,5-jarig jubileum als thuiskapster. 

Monique de Wijse komt al meer dan 12,5 jaar bij 
haar klanten aan huis. Een bewuste keuze. “Veel 
mensen vinden het fijn om thuis, op een afge-
sproken tijdstip, geknipt of gekleurd te worden. 
Je hoeft niet te wachten, zit in je eigen omgeving. 
Zeker voor gezinnen met kinderen is dat ideaal. 
En ikzelf hoef geen ruimte te huren of te kopen. 
Ik heb in de loop der jaren een vaste klanten-
kring omgebouwd, vooral in Vierlingsbeek en 
omgeving.” Wat het leukste aan haar vak is? “De 
sociale contacten met de mensen. Ik heb veel 
klanten bij wie ik al 12,5 jaar als thuiskapster 
over de vloer kom. Dat geeft een fijn, vertrouwd 
gevoel.” 

Monique de Wijse heeft ruime ervaring in het vak. 
Ze volgde de kappersopleiding in Venlo en werkte 
voordat ze als zelfstandige aan de slag ging onder 
meer bij kapsalons in Venray en Overloon. Om van 
de laatste trends op de hoogte te blijven, volgt ze 
twee keer per jaar, in het voorjaar en de herfst, 
bij Artistique in Deventer een cursus. “Artistique 
heeft tevens een complete productrange voor 
de kapsalon. Die verkoop ik ook. Tevens kan 
ik klanten adviseren over de producten. Of 
het nu gaat om professionele haarkleuringen, 
permanenten, verzorgings- of stylingpro-
ducten, Artistique heeft het. Een complete range 
producten voor zeer aantrekkelijke prijzen.”

Monique’s Haarmode, telefoon 06-30542429. Of 
kijk voor meer informatie op haar Facebookpagina. 
Werktijden: dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur, 
donderdag van 8.30 tot 18.00 uur en vrijdag van 
8.30 tot 18.00 uur (andere tijden in overleg). 
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Carnavalsmaandag:                        
aangepaste openingstijden 
Maasziekenhuis Pantein

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden op maandag 12 
februari. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis 
altijd 24 uur per dag bereikbaar.

Carnavalsmaandag zondagsdienst 
Maandag 12 februari geldt in het Maasziekenhuis 
een zondagsdienst. Dit betekent dat deze dag de 
poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedaf-
name in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de 
prikposten van het Maasziekenhuis in het Land 
van Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten. 
De Sint MaartensKinderkliniek en de polikli-
nieken Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en 
Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie 
Beugen zijn eveneens gesloten. 
De afdeling Nierdialyse van het Radboudumc 
locatie Beugen is wel geopend.

Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 13 februari zijn alleen de prikposten in 
Cuijk en Haps nog gesloten. Het Maasziekenhuis 
en de overige prikposten in de regio zijn dan 
weer als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor 
de diensten van de Sint Maartenskliniek in het 
Maasziekenhuis.

Bijeenkomst voor mensen die te maken hebben 
gehad met zelfdoding van een dierbare.

Ontmoeting ‘De kracht van 
jouw wortels’

Op zondagmiddag 25 februari vindt in Overloon 
een ontmoeting plaats voor mensen die in hun 
leven te maken hebben gehad met zelfdoding van 
een dierbare.

“…Ik zie mezelf nog staan ’s morgens tegen zeven 
uur, in de koude gang met de rode vloerbedek-
king. Mijn moeder heeft me wakker gemaakt, er is 
telefoon voor me. Het is mijn schoonzus. Ze vertelt 
me wat ik diep in mijn hart al weet: hij is er niet 
meer. Deze keer is zijn poging zichzelf het leven 
te benemen wel gelukt. Het voelt stil en leeg. In 
de dagen die volgen zal ik zijn begrafenis regelen. 
In de maanden die volgen zal ik in Noord-Holland 
zijn huis opruimen, zijn nalatenschap regelen. Zal 
ik terug in mijn geboortedorp rondlopen, mensen 
zullen me aanspreken. Ze zullen zeggen ‘Leuk ben 
je bij pap en mam op bezoek met de kleine.’ Ik zal 
er geen doekjes om winden wat me overkomen 
is. In de jaren die volgen zal ik langzaam opkrab-
belen, gesteund door mijn geweldige ouders en 
zussen…”

Nu bijna dertig jaar later heeft deze periode in mijn 
leven een plek gekregen. Ergens onderweg hoor 
ik ‘Je kunt je verdriet inslikken, maar het verlaat 
je lichaam nooit.’ In de loop der jaren blijft deze 
zin me bij… neem ik deze zin ter harte. Leer ik de 
betekenis hiervan meer en meer kennen.
De ervaring heeft me gevoed en gevormd voor 
het leven. In mijn opleiding tot ‘ritueel begeleider 
bij afscheid’ komt ook deze ervaring weer boven-
drijven en besluit ik hiermee aan de slag te gaan.
Op zondagmiddag 25 februari organiseer ik een 
ontmoeting met als thema ‘De kracht van jouw 
wortels’. Voor mensen die in hun leven te maken 
hebben gehad met zelfdoding van een dierbare; 
je partner, ouder, kind, broer, zus, je beste 
vriend(in). Een ontmoeting met respect voor ieders 
eigenheid. Respect voor eigen gevoel. Met respect 

Op basisschool Laurentiushof zijn Noor Bardoel 
en Ties van Dongen gekozen tot kersvers boeren-
bruidspaartje. Zij worden op 9 februari tijdens het 
carnavalsfeest op school door “burgemeester”  
Angelique in de onecht verbonden.
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voor wat er is. We gaan niks openbreken. Niets 
moet. Maar wat er is mag er zijn. Met de hoop op 
herkenning, erkenning van hetgeen in jouw hart 
leeft. Met ruimte voor ontmoeting met jezelf en 
met anderen die een vergelijkbaar verlies geleden 
hebben.

Waar: Ontmoetingspunt ’t Helder’ 
Hoe laat: van 14:15-17:30 uur  
Wanneer: 25 februari 2018
Informatie/opgave: 
dorien.vandijck@hotmail.com  
0478-642527/0630693894

Tegemoetkoming in de kosten: €7,50 
Groepsgrootte: 12 personen

Wilt u graag deelnemen en eerst uw verhaal met 
mij delen dan kan dat in een persoonlijk gesprek. 
Wilt u graag aanvullende informatie over de inhoud 
van de middag? Bel of mail mij gerust.

Dorien van Dijck (ritueel begeleider)

zoaterdag 10 fibbrewari > carneval > 
34E KÈÈSTEENEBAL: DÀ BÀT TOCH 
NIE!
Ja minse, hier is wer zò’n fijn stukske van Griefus 
ien ut durpsblèdje, mar DÀ BÀT TOCH NIE! 
Want wie lèèst ’r tiggeworrig nou nog un papiere 
krèèntje? Dan het ut ok gen nut um te vermelde 
dat ut op zoaterdag 10 fibbrewari wer bal is op de 
Grotestroat 18a, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het 
ut ok gen zin um te vermelde dat dit de vierun-
dertigste ediesie van ut Kèèstenebal wurd, DÀ 
BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um 
te vermelde dat ge ut bèèst mar as haantje de 
vurste bej ut opedrèèje van de vurdeur um nege 
ovver nege ow feestneus noar binne kunt stèèke, 
DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um 
te vermelde dat d’r dizzen oavend alleen mar 
kneiters van carnavalshits gedrèèjd worre, DÀ 
BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um te 
vermelde dat de presentators van dizzen oavend 
wer boordevol grappe zitte, DÀ BÀT TOCH NIE! 
En dan het ut ok gen zin um te vermelde dat ge 
dizzen oavend mojje prieskes kunt winne, DÀ 
BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um te 
vermelde dat ge dizzen oavend wer un stuk wíezer 
zut worre, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok 
gen zin um te vermelde dat ge dizzen oavend 
niks te kort zut komme (as ge mar betalt), DÀ 
BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um te 
vermelde dat dizzen oavend bommetje vol zit mit 
de allerbèèste optrejes, DÀ BÀT TOCH NIE! En 
dan het ut ok gen zin um te vermelde dat ‘r dizzen 
oavend un neije heerser van ut Kèèsteneriek uut 
zal komme, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut 
ok gen zin um te vermelde dat ge dizzen oavend 
mit minse kunt proate woar ge normaal nooit mit 
wilt proate, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok 
gen zin um te vermelde dat ge dizzen oavend de 
bluumkes buute kunt goan zette, DÀ BÀT TOCH 
NIE! En dan het ut ok gen zin um te vermelde dat 
ge d‘r dizzen oavend ààchter zut komme hoe un 
muk un haas vangt, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan 
het ut ok gen nut um te vermelde dat ge dizzen 
oavend de boel de boel kunt loate, DÀ BÀT TOCH 
NIE! En dan het ut ok gen zin um te vermelde 
dat ge dizzen oavend zut kunne heure hoe ut 
klökske thuus nie tikt, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan 
het ut ok gen zin um te vermelde dat ge dizzen 
oavend spiekers op laag water zut kunne zuuke, 
DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok gen zin um 
te vermelde dat ge van unne kouwe kermis thuus 
zut komme, DÀ BÀT TOCH NIE! En dan het ut ok 
gen zin um te vermelde dat ge carneval nie alleen 

VEST en Vomuzi bundelen dit jaar de 
krachten 

Twee weekenden in april brengen de twee 
Vortumse verenigingen, 

onder leiding van regisseur: Erik Bok, 
een echt Nederlands spektakel toneelstuk 
(bekend van theater en film), voor jong en 

oud! 

14 en 15 April 2018 in De Elsenhof in 
Sambeek 

20 en 21 April 2018 in 't 
Gemeenschapshuus in Vortum-Mullem 

De repetities zijn voor beide verenigingen 
al in volle gang! 

Vanaf 1 maart zal op vest-toneel.nl de 
voorverkoop starten. 

Voor al het nieuws omtrent de 
voorstellingen kunt u ook terecht op onze 

facebookpagina en vest-toneel.nl

Vest En Sambeeks Toneel
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mot viere, mar da ge da mit zien alle mot doen, DÀ 
BÀT TOCH NIE!
anvang: neege ovver neege > intree: vur niks

zaterdag 24 februari > concert > BEUK-
FEEST: SHINIGAMI + HORDEARII + IN-
FERUM
Inferum opent de 30e editie van Beukfeest. 
Mechanisich strakke, groovy, moderne death 
metal met progressieve twists en zware vocalen. 
De band is eind 2016 opgericht en heeft al een 
aantal sterke optredens, waaronder Stonehenge, 
Wacken en Baroeg Open Air op zijn naam staan. 
Tevens heeft dit jonge kwintet als support opge-
treden van Suicide Silence en Cryptopsy. Eind 
2017 is de EP Modern Massacre ter wereld 
gekomen en dit mini-album kreeg overal lovende 
reacties.

Hordearii, een bijnaam gegeven aan gladia-
toren die vochten voor hun vrijheid, stond drie 
jaar geleden ook al eens op Beukfeest. Destijds 
onder de naam Tribal Spirits. Vanwege de brede 
muzikale smaak van de bandleden is er een grote 
verscheidenheid aan stijlen die door de nummers 
heen te horen is. Het viertal wordt geïnspireerd 
door bands als Lamb Of God, DevilDriver en 
Cannibal Corpse. Stevige gitaarriffs, opzwepende 
drums en een flinke strot, oftewel: Heavy Thrash 
Metal!

God van de dood, geest der dood, Magere 
Hein; het zijn slechts enkele interpretaties van 
het Japanse woord Shinigami. Maar denk maar 
niet dat de band uit Japan komt, of met een zeis 

te werk gaat. Shinigami is ontstaan door een 
samenkomst van leden van bands als MaYan, 
Orphanage, Bleeding Gods, Tribal Spirits en 
Silicon Head. Doodgewoon Nederlands dus. Met 
de EP The Arcane Order bracht de band eind 2016 
zijn eerste werk uit. Een lekkere mix van thrash en 
death metal. Knoop je veters maar goed vast en 
maak je klaar voor een rondje in de moshpit!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 7,00 euro | <20 jaar: 5,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

vrijdag 2 maart > cabaret > ROB 
SCHEEPERS > KOM MAAR OP (try-out)
Rob Scheepers won de Padoem Patsss Oneliner 
Extravaganza in Toomler, mocht aanschuiven bij 
DWDD en Jinek, kreeg een wekelijkse radioco-
lumn en werd een van de steunpilaren van het 
tv-programma Padoem Patsss. En dat terwijl zijn 
nieuwjaarsconferènces in het zuiden van het land 
avond na avond uitverkocht raakten én hij met zijn 
debuutprogramma Schroot met veel succes ook 
boven de grote rivieren debuteerde.

Na deze wonderlijke wending realiseert de caba-
retier uit Sterksel zich dat het tweede deel van zijn 
leven is begonnen. Radio, televisie en theaters 
ver buiten de Brabantse grenzen bespeelt hij 
inmiddels met veel plezier en succes. In zijn 
tweede show vertelt Rob aan de hand van 
scherpe, herkenbare en humoristische anekdotes 
over alledaagse situaties en de verrassingen die 
zomaar kunnen opduiken. Of Rob daar klaar voor 
is? Kom maar op!
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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 zet fou ten onder voorbehoud

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserve-
ren: 0478.631802/630508 of www.gryphus.nl > 
win gratis entreekaarten bij PLUS Verbeeten

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met 
stichting Op De Tôffel op zaterdag 24 maart de 
bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzi-
kanten krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich 
in de kijker te spelen. De band of artiest die op het 
podium als ‘beste’ uit de bus komt verdient het 
openingsoptreden van popfestival Op De Tôffel 
2018 dat gehouden wordt op zaterdag 23 juni op 
het Vrijthof in Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel 
te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen zich vóór 
15 februari aanmelden door een een demo met 
biografi e sturen naar: Stichting Op De Tôffel, 
onder vermelding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 
5820 AA Vierlingsbeek of info@opdetoffel.nl. Meer 
weten over Op Ut Tuffelke? Ga naar 
www.gryphus.nl of www.opdetoffel.nl.

in petto
➣	 vrijdag 2 maart > cabaret > ROB SCHEEPERS
➣	 vrijdag 9 maart > open podium >    

 TALENTENTUIN
➣	 zaterdag 17 maart > ierse avond > 
  ST. PATRICK’S EVE

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

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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets ophalen en weer thuisbrengen voor 

reparatie? Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

Warme Bakker Degen
Reclame: 5 t/m 10 februari
	 ●  Carnavalsvlaai  €  10,35
	 ●  Huiknappers  €  2,00
	 ● 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
Maandag 12 en dinsdag 13 februari zijn wij i.v.m. 
de carnaval gesloten.

Reclame: 14 t.m 17 februari
	 ●  Rijstevlaai + slagroom  €  10,35
	 ●  Zonnebrood	 €  2,35
	 ●	 Croissant €  0,65

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

 adverteren
doet verkopen

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

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

Spoorstraat 10  Vierlingsbeek
Tel  06 83 67 68 12

Te Huur

Ruime lichte gemeubileerde kantoorruimte.  
Afmetingen: 4,25 mtr x 7,40 mtr. 
Parkeermogelijkheid aanwezig.  

Gezamenlijk gebruik van hal, toilet en kleine 
keuken. Per direct beschikbaar. Voor meer info 

kunt u contact opnemen met: 06-53885385.

Restaurant het Pelgrimshuis

We zijn op zoek naar een medewerker 
bediening. Dit betreft de weekenden zaterdag 
en zondag. Kan ook om het andere weekend, 
zoek je er een baantje bij dan is dit de kans. We 
bieden je een prettige werksfeer. We zoeken 
tevens mensen voor de afwas. 

Ben je geïnteresseerd mail je c.v. dan naar 
pelgrimshuis@hetnet.nl of bel 0478636228
Ervaring vereist.
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!! 
 

 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

Restaurant - Grand café - Proeverij

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

Neem eens contact op met ons. Wij maken 
meubels speciaal voor u op maat.  

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 












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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden
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Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Fons Peltenburg

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer                              
0900-8880  Huisartsenpost Boxmeer-
 Nijmegen voor avond, nacht,   
 weekend en feestdagen voor   
 Boxmeer en omstreken.
0900-8844  Politie, als er geen nood is    
0800-7000   Anoniem bellen                   
088-0208208 Brandweer                                  
0485-845000 Maasziekenhuis

Wijkagent Janne Blom 
Tel. 0900-8844 
E-mail: janne.blom@politie.nl 
www.facebook.com/politieboxmeer/


