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32e jaargang no. 4                 1 maart 2017

Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

7 maart 2017, 
uiterlijk tot 19.00 uur. 
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

Populieren watermolen gerooid

Zoals de meesten wel gezien hebben zijn onlangs de 25 grootste populieren bij de watermolen gerooid. 
Een klusje dat eens in de 30 jaar moet gebeuren.
Het werk is uitgevoerd onder leiding van klompenmaker Carel Jeuken uit Leunen (wiens vader én 
grootvader dat vroeger ook al deden) samen met specialist Boeckel Bosbouw uit Liempde. 

Populieren bomen zijn al kaprijp na 25 jaar à 30 
jaar. Daarna treedt het verval er in en sterven ze 
langzaam af. De oudste gekapte bomen waren wel 
45 jaar oud en hadden een doorsnede van 1.20m 
en dus omtrek van ± 3.80m (1.20 x pi (3.14)). 
Het hout zal grotendeels gebruikt worden om in 
Leunen klompen van te maken. Daarvoor werden 
populieren ook vroeger veel gebruikt. Maar helaas 
is de klompen-industrie bijna verdwenen; van de 
meer dan 10.000 klompenmakers in Nederland 80 
jaar geleden zijn er nog maar een tiental over. 
Daarom gaat het restant van de bomen naar China 
(voor fineer-produktie) en naar India (voor lucifers, 
maar pas in Israel wordt de zwavelkop erop ge-
daan).

Binnenkort zal Carel Jeuken in Leunen beginnen 
met een nieuwe serie “Beekse klompen” van origi-
neel watermolen-hout. Geïnteresseerden kunnen 
daar een paar bestellen of passen; prijzen vanaf ± 
25 euro per paar. (Adres: Albionstraat 33, Leunen. 

Tel. 0478 - 587580 of 
carel.jeuken@hetnet.nl)

Al eeuwenlang worden
de populieren bij de 
watermolen om de 
30 jaar gerooid en 
opnieuw aangeplant. 
Zoals bijvoorbeeld in 
1896 zie onderstaand 
krantenknipsel. 
Dit zal natuurlijk ook 
binnenkort weer gaan
gebeuren.

Smakt, Harrie Kaanen
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Van de redactie:
●	 Carnaval zit er weer op, ook de drukkerij 

had met carnaval vrij... Kan ook haast niet 
anders als je in Limburg gevestigd bent.

●	 Het carnavalspékske hangt weer fris 
gewassen in de kast.

●	 In Groeningen en Vierlingsbeek heeft de tijd 
letterlijk stil gestaan: de kerkklokken in zowel 
Groeningen als Vierlingsbeek (1 klok) staan 
al even stil.

●	 "Maart roert zijn staart". Aan het einde 
van deze maand gaan we alweer naar de 
zomertijd! Intussen lengen de dagen zich 
gestaag...

AGENDA:

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag t/m 
zondag Happen en Stappen in Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl 
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen  in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10.00 uur voor geïnteresseerden.
2 mrt KBO: Bedevaart Smakt
4 mrt Gryphus: Open podium: Talententuin
7 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 mrt VOVG: Viering Internationale Vrouwendag
8 mrt Zonnebloem: Middag  Zonnebloem 
10 mrt KBO: Jaarvergadering  in ‘t Joffershof
11 mrt Gryphus: Ierse avond: St. Patrick’s Eve
11 mrt    Gilde Groeningen Potgrondactie
15 mrt 2e kamer verkiezingen; locatie 
  Koningskerkje en Joffershof
23 mrt VOVG: Schemerwandeling IVN
25 mrt Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
25 mrt ODBN: Landelijke Opschoondag 2017
25 mrt KBO: Nationale Opschoondag
25 mrt Oud ijzer te laden?
  Valentinus 632426 draaien!
27 t/m 
31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede 
  doelen
29 mrt Ladies Event in Zalencentrum 
  Concordia van 19.00 tot 22.00 uur

31 mrt Gryphus: Cabaret: Lucky Fonz III: 
  zaal open: 20.30 uur
2 apr Groenings koor: Optreden in 
  zorgcentrum het Hoogveld te 
  St. Anthonis
3 apr VOVG: Workshop voorjaars bloemstuk
4 apr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 apr KBO: Lente-Natuurwandeling
8 apr Gryphus: Concert: Beukfeest
11 en
12 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse bloemenactie
15 apr Zonnebloem: Paasbrunch Zonnebloem
19 apr VOVG: Rayonreis
21 apr KBO: uitleg walking voetbal bij 
  Volharding
22 apr Gryphus: Bandwedstrijd: Op Ut Tuffelke
27 apr Koningsdag
28 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal 
  aanvang 19.00 uur
29 apr Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
29 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4  mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
  Koningskerkje
11 mei VOVG: Wandelavond
12 mei KBO: bezoek Provinciehuis en Den Bosch
13 mei Stichting Op De Tôffel: 25 Jaar 
  Op De Tôffel: Het Feest in Zalencentrum 
  Concordia
18 t/m

21 mei PLUS Wandel 4-daagse i.s.m. 
  JOC Vierlingsbeek/Groeningen
19 mei KBO: wandelen o.l.v. wandelcoach
21 mei Harmonie de Herleving: 
  Voorjaarsconcert van de harmonie 
  ’s middags in Concordia
23 mei VOVG: Stadswandeling met gids door  
  Boxmeer
24 mei Gryphus: Hard rock café: 
  Maiden Night 2017
27 mei Ophalen oud papier: Herleving, 
  tel. 06-48236890
27 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
4 juni Groenings koor: Openlucht optreden bij 
  kapel in Groeningen met Gilde van   
  Groeningen
6 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 juni KBO: Fietsdag
8 juni VOVG: Bezoek aan Fruitpark Groenz
10 juni Kasteel De Voirt Groeningen: Concert met 
  chromatische mondharmonicaspeelster
  Hermine Deurloo en gitarist Maarten van  
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  der Grinten. Vanaf 19.30 uur
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
10 juni Gryphus: Metal BBQ
11 juni Harmonie de Herleving: Limonadeconcert 
  van harmonie en slagwerkgroep 
  ’s ochtends  in Concordia
14 juni KBO: Busdagtocht
18 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2017
23 juni VOVG: Fietstocht
24 juni Ophalen oud papier: Volharding, 
  tel. 06-51823265
24 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 juni Zanggroep Evergreen: Muziek op de Maas
29 juni KBO: Lezing Notaris in ’t Joffershof
1 juli Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
9 juli Harmonie de Herleving: Zomerconcert  
  van harmonie en slagwerkgroep
  ’s ochtends  in het park
29 juli Ophalen oud papier: ZEV, 
  tel. 06-54661196
29 juli Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
15 aug KBO: Kermismatinee in ‘t Joffershof
17 t/m

20 aug Kindervakantiewerk Vierlingsbeek en   
  Groeningen
24 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
26 aug Ophalen oud papier: Gilde, 
  tel. 06-43246914
26 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5-9 sept KBO: Meerdaagse reis
10 sept Van Heure Zinge: Smartlappen & 
  Kapellenfestival in Vierlingsbeek
13 sept VOVG: Najaarsontmoeting
18 sept VOVG: Jeu de Boules
21 sept KBO: Fietsmiddag
24 sept Kasteel De Voirt Groeningen: Streekmarkt 
  Informatie bij Han Morsink 06-53319279  
  of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zangvereniging Vondel: Jubileumconcert
   70 jaar Vondel
28 sept Groenings koor: bloemenactie
30 sept KBO: Dag van de Ouderen in ‘t Joffershof
3 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
4 okt VOVG: Museum voor nostalgie en 
  techniek Langenboom
11 okt KBO: Spellenmiddag met kinderen
16 okt VOVG: Workshop pompoenen bewerken
25 of 
26 okt KBO: Excursie PSV Stadion
4 nov Beek an Tôffel: Bij de kok thuis 
  aanvang 19.00 uur
7 nov VOVG: Fitness en Fysiotherapie 

  van Dongen
7 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
16 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov KBO: Sinterklaasviering in ’t Joffershof
23 nov VOVG: Sinterklaas
10 dec VOVG: Kerstmarkt
13 dec VOVG: Kerstviering
17 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
  het Koningskerkje
19 dec KBO: Kerstviering in Concordia
19 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
30 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

Dankbetuiging

Voor al uw bezoekjes, warme medeleven, 
lieve reacties, bloemen, bonbons, 

tijdens het korte ziekbed en 
het afscheid op 24 februari van

Nellie van Gerven-Jansen

willen wij u langs deze weg                                               
héél hartelijk bedanken.

Het is troostrijk voor ons allen te zien dat                         
Ons Nell zo geliefd was!

Riek Poels-Jansen en familie
Huub en Clara Geurts en familie
Jo en Jeu en Michael Bussers

Extra stemlokaal in Vierlingsbeek

Bij de verkiezingen op 15 maart 2017 zijn er in 
Vierlingsbeek twee stembureaus:
* Koningskerkje, Spoorstraat 17;
* Joffershof, Laurentiusstraat 2.
U mag zelf bepalen in welk stembureau u de 
stem uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u 
naast uw stempas ook een geldig 
identiteitsbewijs meenemen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer
Telefoonnummer: (0485) 585 911 
E-mailadres: gemeente@boxmeer.nl
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De Bekse Breiladies en 
Fighting Cancer

De Bekse Brei-ladies is een hechte club dames uit 
Vierlingsbeek die breien en haken als hobby heb-
ben. Eenmaal per 2 weken komen ze in de 
Joffershof bij elkaar om tips en ervaringen uit te 
wisselen, maar vooral ook om gezellig samen te 
breien.
Toevallig ontdekte een van de dames via Facebook 
dat er een organisatie bestaat met de naam 
"Fighting Cancer". Een van de goede doelen van 
deze organisatie is het aanbieden van gehaakte en 
gebreide mutsen aan kankerpatiënten die een che-
mokuur ondergaan. De mutsen worden in diverse 
ziekenhuizen, waaronder ook het Maasziekenhuis, 
aangeboden aan kankerpatiënten die hun haar 
verliezen ten gevolge van een chemokuur.

Zodoende is het 
idee geboren om 
met de Bekse 
Breiladies belan-
geloos mutsen te 
gaan breien en 
haken voor,
Fighting Cancer. 
Er worden model-
len en maten ge-
maakt, in diverse
kleuren, voor man-
nen, vrouwen en 
kinderen. 
Fighting Cancer 
is te volgen via 
Facebook.

JOIN  THE  PIPE  in Bèèk ??

Join de wat? Ja, dat vroeg de dorpsraad zich ook 
af toen zij voor het eerst van dit project hoorde. 
Wat is het?                                                                          
Join the Pipe is de naam van een organisatie welke 
zich inzet voor schoon en veilig drinkwater wereld-
wijd, maar vooral in ontwikkelingslanden. Zij pro-
beert dit doel te realiseren en te financieren mid-
dels verkoop van navulbare kraanwaterflessen en  
watertappunten.

Vierlingsbeek is benaderd voor zo’n kraanwater-
tappunt (zie foto). De ideale plek zou bij het station 
zijn met meer dan 400 reizigers per dag, waaronder 
veel Pieterpad-wandelaars. Aan een watertappunt 
kan iedereen -gratis- zijn dorst lessen of zijn fles 
vullen. Het tappunt is vandaalbestendig en ontwik-
keld naar de laatste eisen van hygiëne en ge-
bruiksvriendelijkheid. Elke plaatsing van een tap-
punt genereert ook een financiële bijdrage aan een 
waterproject op een school in Afrika. Op die ma-
nier helpt ons dorp de kinderen daar aan schoon 
drinkwater!
De dorpsraad ziet wel iets in een watertappunt, het 
is een aanwinst voor het toerisme en draagt een 
steentje bij aan de leefbaarheid. Bovendien past 
een tappunt heel goed in de ideeën die binnen de 
dorpsraad leven om de direkte omgeving van het 
station attractiever te maken. Het stationsgebied 
zou een visitekaartje moeten worden voor reizigers 
die in Vierlingsbeek aankomen of vertrekken, maar 
ook een gebied waar de inwoners trots op mogen 
zijn! 
Om een tappunt te kunnen realiseren, is de dorps-
raad op zoek naar mensen die haar daarbij willen 
helpen en ondersteunen. Bent u nu nieuwsgierig 
of zelfs enthousiast geworden, of hebt u gewoon 
vragen, neem dan gerust contact op met Frans 

Spiekman (tel. 631826) of met Vincent Gerrits 
(tel. 632426). U kunt ook mailen naar ons 
secretariaat: frans.spiekman@ziggo.nl      

Dorpsraad Vierlingsbeek  
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De Grotestraat - Noord, racebaan?

Aan de Grotestraat - Noord, daar waar je vanaf Groeningen Vierlingsbeek binnenkomt tot aan de Burggraaf/ 
Klaphekken, klaagt de buurt al sinds jaar en dag over de veel te hoge snelheid van het verkeer. Tijdens een 
bijeenkomst met B&W in oktober 2016, welke in het Koningskerkje plaatsvond, is daarover gesproken. 

De gemeente heeft de klachten van de buurtbewoners serieus genomen en actie ondernomen. Zo’n 300 
meter binnen de bebouwde kom is gedurende een aantal dagen de snelheid gemeten. De resultaten daar-
van zijn schrikbarend. V85 is een 85%-score. 15% Van de gemeten personenauto’s reed sneller dan 60 
km/u, met een topsnelheid van 119 km/u, daar waar 30 km/u toegestaan is. Dat betekent dus dat 1 op de 
6.5 auto’s meer dan het dubbele van de toegestane snelheid rijdt. Een uitdraai van de resultaten, vervat in 
bijgaande grafiek, laat zien dat hier sprake is van een zeer ongewenste verkeerssituatie.

Donderdag 9 oktober 2016 heeft er in De Joffershof 
een bijeenkomst plaatsgevonden met de dorps-
raad, vertegenwoordigers van de gemeente en 
buurtbewoners, welke laatsten in groten getale 
aanwezig waren. Natuurlijk werd daar over ver-
keersremmende maatregelen gesproken, maar 
een duidelijke conclusie was ook, dat het gros der 
notoire hardrijders, dorpsgenoten waren. Een 
mentaliteitsverandering zou dan ook al veel oplos-
sen. 
Als remmende maatregelen zullen plateau’s en 
drempels het meeste soelaas bieden, maar het is 
alom bekend dat die maatregelen het wooncom-
fort niet ten goede komen. Uiteindelijk kon men 
zich het meest vinden in een wegversmalling aan 
beide zijden van de straat, daar waar deze nu en-
kelzijdig is, waardoor er een soort slinger ontstaat. 
Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan ver-
plaatsbare bloembakken, waarmee een proef ge-
daan kan worden. Mocht dit niet het wenselijke 

effect geven, dan wil de buurt met de gemeente 
meedenken over andere maatregelen. Daarnaast 
werd de optie snelheidscontrole meermaals ge-
noemd. De vertegenwoordigers van de gemeente 
zullen, met de resultaten van de snelheidsmeting 
ter onderbouwing, hiertoe een verzoek bij de po-
litie indienen. Bij de gemeten snelheden betekent 
dit in vele gevallen voorkomen bij de rechtbank 
en/ of invordering van het rijbewijs. Een werkgroep 
zal samen met de medewerkers van de gemeente 
de plannen verder uit gaan werken en vervolgens 
aan de verantwoordelijke wethouder, 
Jeu Verstraaten, voorleggen.

Maar helaas werd ook geconstateerd dat veel van 
de hardrijders  mensen zijn die de verkeerssituatie 
kennen. Daarom doen de buurtbewoners ook een 
beroep op de vele plaatsgenoten en inwoners van 
belendende dorpen, die van de Grotestraat gebruik 
maken, hun snelheid aan te passen. 
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De Grotestraat is sinds de komst van de A73 een 
weg die bestemd is voor plaatselijk verkeer. Het 
lijkt logisch dat niemand zit te wachten op toe-
standen zoals in Breda op 27 april 2016, toen in 
een 30km-gebied een automobilist met een snel-
heid van 8o km/u een fietsend kind doodreed. 
Mede door het feit dat de dader doorreed, stond 
heel Nederland dagenlang op zijn kop en werd het 
geval breed uitgemeten in de landelijke pers. Op 
die manier willen de inwoners van  Vierlingsbeek, 
de eendrachtige, solidaire winnaars van de Bra-
bantse Dorpenderby 2015, toch niet in het nieuws 
komen? Maar ook werden de vele motorrijders ge-
noemd, die met name op mooie dagen met duize-
lingwekkende snelheid en een daaraan gerelateerd 
decibelgehalte voorbij komen flitsen. Ook het voor-
bij denderende zware landbouwverkeer wordt als 
storend ervaren door bewoners wier huizen dicht 
op de straat staan.

De buurtbewoners doen dan ook een dringend 
beroep op de passerende weggebruikers om 
hun verkeersgedrag aan te passen aan de ter 
plaatse geldende verkeersregels en verwachte 
gedragsregels. Verkeersremmende als ook 
impopulaire maatregelen, zoals politiecontrole, 
zullen dan niet noodzakelijk zijn.

Potgrondactie Gilde Groeningen

Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,

Ook dit jaar organiseert het St. Anthonius & 
St. Nicolaasgilde uit Groeningen weer de jaarlijkse 
potgrondactie. 
Op 11 maart zullen vanaf 10 uur in Groeningen en 
Vierlingsbeek verschillende groepen langs de 
deuren gaan. Zakken potgrond van 40 liter kosten 
€ 4,90 per zak en zullen direct afgeleverd worden.

Bent u niet thuis? 
Geen probleem!

Er zal bij U een briefje worden achtergelaten met 
telefoonnummers waar U de potgrond dan alsnog 
kunt bestellen. 

Mocht u vragen hebben, kunt u die sturen naar 
sietse@gildegroeningen.nl. Kijk voor meer
informatie over ons gilde op 
www.gildegroeningen.nl. 

Wij hopen weer op Uw medewerking te mogen 
rekenen.

Bestuur en leden van het 
St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen.

Twee winnaars jubilerende
jeugdpronkzitting 

De pronkzitting van de 5x11-jarige jeugdafde-
ling van carnavalsvereniging De Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen stond dit jaar in het 
teken van het thema ‘Kei goed Gemutste Békse 
Talentenjacht’. Talent stond er zondag 12 fe-
bruari dan ook in ruime mate op de planken 
van zalencentrum Concordia, waar de jury na 
rijp beraad besliste dat de vendelzwaaiers 
Jannus Ebben en Stan Kusters uit Groeningen 
en violiste Jessie Willems uit Vierlingsbeek er 
samen met de eerste prijs vandoor gingen.

Met het unanieme besluit van de jury kreeg de 
pronkzitting voor het eerst in de historie twee win-
naars. De derde prijs was voor de L-drietjes, be-
staande uit Lotte Willems, Lynn Pijnappels en 
Lisanne Koenen, die een eigen carnavaleske versie 
van het Kinderen voor Kinderen-liedje ‘Spotlight, 
camera, microfoon’ ten gehore brachten. In totaal 
betraden zestien acts de bühne, waaronder dan-
seressen, buutreedners, toneelspelers, zangers en 
zangeressen en, buiten mededinging, jeugdprins 
Sam en zijn adjudant Max en prins Jordi met zijn 
prinses Janine Verberkt en zijn adjudanten Coen 
en Jasper Moeskops met hun hilarische parodie 
op een zwemles. 
Het publiek in de zaal genoot met volle teugen van 
de optredens. En van de andere intermezzo’s die
de jeugdleiding in het programma had opgeno-
men. Want juffrouw en basisschooldirecteur 
Angelique Weijers werd, na een spervuur aan vra-
gen vanuit de zaal, pas na het bekend worden van 
haar woonplaats Siebengewald onder luid gejoel 
van de aanwezige leerlingen, van wie een aantal 
op basisschool Laurentiushof ongetwijfeld een of 
meerdere malen bij haar op het matje heeft moeten 
komen, ontmaskerd als ‘mystery guest’. De prijzen 
voor best verklede jongen en meisje werden ge-
wonnen door Mick Vervoort en Tess Drost. De 
presentatie van de middag was ook dit jaar weer 
in vertrouwde handen van Moniek Drost-
Theunissen.
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Vierlingsbeek/Groeningen

Bedevaart Smakt
Donderdag 2 maart is de jaarlijkse bedevaart naar 
Sint Jozef in Smakt. De eucharistieviering begint 
om 14.30 uur waar we u van harte voor uitnodigen. 
Na de viering kan men in het Pelgrimshuis op eigen 
kosten een kopje koffie drinken. 

Jaarvergadering
Vrijdag 10 maart wordt de jaarvergadering gehou-
den in gemeenschapshuis Joffershof om 13.30 uur.
Twee bestuursleden gaan stoppen met hun be-
stuurswerk. Verder mogen wij 6 leden huldigen met 
hun jarenlange lidmaatschap. Indien de tijd het toe-
laat zullen de foto’s van de seniorencarnaval te 
zien zijn. 
Wij hopen op een goede opkomst.

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 3 en 17  maart aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof: 
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- en vrijdagmiddag 
 woensdagmiddag competitie        
Yoga in het Joffershof:    
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur 
              Info 631839
Jeu de Boules Joffershof:     
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur 
 Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen:  
 woensdag  van 13.00 - 14.00 uur
  en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur 
 Info 06 43201502
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof:   
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof:
             donderdag  van 10.45 - 11.45 uur 
             Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof: 
 vrijdag: van   9.15 - 10.15 uur 
              en van 10.30 – 11.30 uur       
  Info 631232

Kienen om de 14 dagen in het Joffershof:  
 vrijdag: 13.45 uur                  
  Info 631986
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
1e zondag van de maand om 14.00 uur        
 Info 632028

Seniorenbios
De volgende voorstelling is op dinsdag 14 maart 
met de film: “FLORENCE FOSTER JENKINS”.
Florence Foster Jenkins vertelt het waargebeurde 
verhaal van de gelijknamige legendarische New 
Yorkse erfgename die er alles aan deed om haar 
droom, een groots zangeres worden, uit te laten 
komen. De stem die ze in haar hoofd hoorde was 
prachtig, maar voor anderen klonk haar gezang 
vreselijk vals. Haar echtgenoot en manager, St. 
Clair Bayfield was vastbesloten om zijn geliefde 
tegen de waarheid te beschermen. Wanneer ze 
besluit een openbaar concert in Carnegie Hall te 
geven, komt hij voor de grootste uitdaging van zijn 
leven te staan.

De film begint om 15.45 uur en op vertoon van uw 
KBO-lidmaatschapskaart geldt een gereduceerd 
tarief (€7,- i.p.v. €9,80). Het is noodzakelijk tevoren 
te reserveren (gratis); telefonisch via het nummer 
024 - 622 13 46 of via internet www.cinetwins.nl). 
Het adres van Cine Twins is Kerkplein 2b, 
6581 AC Malden. 
In de buurt is volop parkeergelegenheid.

  

Ben jij degene die 
wat tijd voor ons wil vrijmaken?

 
 
Geef je dan nu op als collectant 
voor Vierlingsbeek en/of Groeningen en 
collecteer samen met ons tijdens de collecteweek 
op dinsdag 28 of donderdag 30 maart.

“Samen Sterk voor goede doelen”!

Wij doen dit inmiddels alweer voor de 6de keer!

Voor informatie en aanmeldingen 
kan je contact opnemen met:

Trudie van Aggelen 630645
Samen staan wij Sterk
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Paaseieren zoeken en Paasvuur

Beste Groeningers,

Zoals elk jaar gebruikelijk organiseren 
wij ook dit jaar weer in ons dorp de traditionele 
paasgebruiken. 

Op Paaszondag 16 april is er eerst het paaseieren
zoeken op de Groeningse berg. 
De kinderen en hun ouders vertrekken onder trom-
geroffel om 17.00 uur bij de Lemse Kuul en zijn 
ongeveer om 18.30 uur  weer terug. Vervolgens 
peuzelen we de gevonden eieren op en begint de 
schemering al bijna in te vallen. Dan wordt het 
omstreeks 19.00 uur tijd voor het aansteken van 
het paasvuur.
Het wordt opgebouwd aan de andere kant van de 
Maasstraat,  recht tegenover de Lemse Kuul. 
Over de sloot maken we een tijdelijke brug, zodat 
we er dicht bij kunnen komen en ons lekker kunnen 
warmen aan het vuur. 

VONDEL

IN MEMORIAM

Kort voor zijn 81ste verjaardag overleed 
op 11 februari 2017, Theo Gerrits.
Hij verhuisde na zijn pensionering vanuit het 
Nijmeegse naar Vierlingsbeek en werd direct 
lid van het Vondelkoor.
Theo was een aimabele en gezellige 
mensenvriend die met het hart op de tong,  
voor iedereen zonder onderscheid altijd klaar 
stond om zomaar een praatje te maken en 
indien nodig ook te helpen.
Zowel in het koor als in de Vierlingsbeekse 
gemeenschap werd hij om die eigenschappen 
dan ook erg gewaardeerd.
Toen zijn gezondheid het een paar jaar 
geleden liet afweten en hij niet meer actief aan 
het koor kon deelnemen bleef hij toch lid en 
een trouw bezoeker van concerten.
Zoals aan het leven zelf,  hing Theo ook aan 
het Vondelkoor, waarvan hij eerst na lang 
talmen, nog maar kort geleden, zich 
gedwongen voelde om definitief afscheid te 
nemen.

We zullen Theo missen en hem nog lang met 
warmte blijven herinneren.
Zijn familie wensen we veel sterkte.
 
Namens het Vondelkoor
de voorzitter,
Martin van Rijswijck

U kunt uw snoeihout brengen bij Laurens van Dijk, 
Maasstraat 10 in Groeningen. ter plaatse staat met 
bordjes aangegeven waar u uw takken kunt stor-
ten. Ophalen is niet mogelijk. 
HET MAG ALLEEN SNOEIHOUT ZIJN. 
Ander hout wordt niet geaccepteerd!

Verdere info over het paaseieren zoeken bij      
Jeroen Rouwens, 06-15513483 
Info over het paasvuur bij:        
Han Morsink, 06-53319279

Begin februari kregen we Cees Huijben en zijn col-
lega Anneke van de Wensambulance Brabant  op 
bezoek. Zij verzorgden voor ons een lezing over 
de Wensambulance. We mochten zelfs een kijkje 
nemen in de meegebrachte ambulance.  Het was 
een interessante avond. Op onze facebookpagina
‘VOVG Vierlingsbeek’ staan enkele foto’s. Helaas 
ging het reisje naar de breifabriek in Duitsland we-
gens te weinig belangstelling niet door. Daarom 
kijken we nu uit naar onze volgende activiteit die 
gepland staat op woensdag 8 maart aanstaande. 
Dan vieren we namelijk de Internationale Vrouwen-
dag. We komen samen bij Concordia waar we 
gaan luisteren naar een optreden van het Bèkse 
smartlappenkoor ´Van Heure Zingen´. Tevens zul-
len we verrast worden met een variatie van heer-
lijke hapjes van eigen bodem uit de wereldkeuken 
van ´Lekker Bèks´. Het belooft dus weer een gezel-
lige avond te worden.

Wandelen maakt je sterker!!

Bij het woord “wandelen” denken sommigen met-
een aan oude mensen met geiten wollen sokken. 
Maar het wordt tegenwoordig steeds duidelijker 
dat wandelen erg belangrijk is voor lichaam en 
geest. 
Door te gaan wandelen verbrandt men ook calo-
rieën. Maar dat is niet de enige positieve bijkom-
stigheid, er zitten namelijk nog veel meer voorde-
len aan wandelen. Wandelen is erg gezond voor 
zowel lichaam als geest! En het mooie aan wande-
len is dat je het overal kan doen, waar je wilt en 
met wie je maar wilt. Daarnaast is het gratis en 
vrijwel zonder gevaar voor blessures.
De meeste mensen komen steeds minder buiten. 
Meestal stappen we ‘s ochtends meteen in de 
auto om naar ons werk te rijden. Vaak zetten we de 
auto in de buurt van ons werk of zelfs voor de deur. 
Dan zitten we vaak de hele dag binnen op ons 
werk en als we klaar zijn stappen we onze auto 
weer in, om naar huis te rijden en weer binnen te 
zitten. Erg veel zuurstof uit de buitenlucht krijgt 
men dan ook niet binnen. Wandelen is dan een 
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ideale uitkomst en bovendien een win-win situatie.
Vitamine D is belangrijk voor groei en behoud van 
stevige botten en tanden. Vitamine D halen we 
voornamelijk uit zonlicht, maar ook wanneer de zon 
niet schijnt pik je buiten genoeg vitamine D op wat 
bijdraagt aan onze gezondheid. Het is dus erg ge-
zond om veel in de buitenlucht te zijn. Daarnaast 
is de zuurstof heel belangrijk. De meeste mensen 
krijgen te weinig zuurstof binnen. 
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat wandelen ge-
zond is voor meerdere functies. Als je voldoende 
beweegt leef je langer en loop je minder risico om 
te overlijden aan hart- en vaatziekten of andere 
chronische aandoeningen. Hierbij wat voorbeel-
den:
•  Het is goed voor je gemoedstoestand
•  De kans op hartklachten neemt af
•  Het verlaagt je bloeddruk
•  Verbetert je cholesterol
•  Je blijft beter op gewicht
•  Het bestrijdt osteoporose (botontkalking)
•  De kans op kanker en diabetes neemt af
•  Je blijft flexibel en traint je evenwicht
Wat zeker aan te raden is, is om naast wandelen 
aan fitnesstraining te doen. Je moet wandelen zien 
als toevoeging aan je huidige “beweegplan”. 
’s Avonds wandelen, voordat je gaat slapen, is erg 
lekker omdat je meteen je hoofd leeg maakt. 
Wandelen stimuleert ook de hersenactiviteit en 
gaat de mentale achteruitgang tegen. 
Tijdens het wandelen worden nieuwe hersencellen 
aangemaakt en ook de communicatie tussen die 
cellen wordt vergroot. 
Een wandeling is de ideale manier om je gedachten 
weg te zetten. Als je piekert over iets of je bent op 
zoek naar inspiratie, ga wandelen! Het is de snelste
en eenvoudigste manier om jezelf op andere ge-
dachten te brengen. Volgens een onderzoek is het 
zelfs een betere remedie tegen depressie dan an-
tidepressiva. Tijdens het wandelen wordt namelijk 
de bloedtoevoer naar de hersenen gestimuleerd. 
Dat zorgt ervoor dat je een helder hoofd krijgt, 
maar ook dat je je hoofd kan leegmaken. Het is 
tegelijk een uitgelezen methode om stress te ver-
minderen. Je geest krijgt de kans om met een 
nieuwe blik naar dingen te kijken.
Vaker gaan wandelen is voor iedereen, van jong 
tot oud, aan te raden. 

Met een vriendelijke wandelgroet, 
Jos van Boekel.

Berichten uit het veld

In het weekend van 28 en 29 januari is de Nationale 
Tuinvogeltelling gehouden. Op initiatief van Vogel-
bescherming Nederland wordt deze telling jaarlijks
in januari gehouden en iedereen die vogels leuk 
vindt kan hier aan meedoen. Het is de bedoeling 
dat in zoveel mogelijk tuinen in Nederland geduren-
de een half uur alle vogels geteld worden. 

Misschien heeft u dit jaar ook wel meegedaan aan 
deze telling. In Vierlingsbeek hebben dit jaar 10 
tuinen meegedaan, terwijl in de hele gemeente 
Boxmeer 75 tuinen hebben meegedaan. De resul-
taten geven elk jaar weer een mooi beeld van wel-
ke vogel het meest voorkomt in onze tuinen. Op 1 
staat al jaren de Huismus, zowel landelijk als pro-
vinciaal (NBr), de gemeente Boxmeer en ook in 
Vierlingsbeek. De Huismus staat nog op 1, maar 
er worden elk jaar minder Huismussen geteld. Dat 
is jammer want het is mooi en slim vogeltje en een 
echte mensenvriend. Ondanks onze veranderde 
manier van leven weten ze zich toch redelijk aan te 
passen.
Het vrouwtje is weliswaar een tamelijk egaal bruin 
vogeltje, maar het mannetje heeft een mooi grijs 
petje, grijze wangen en een grijs onderlichaam. De 
zijden zijn roodbruin en hij heeft een zwarte borst 
en een deftige zwarte bef die in grootte varieert. 
Sterke, dominante mannetjes hebben meer zwart 
dan mannetjes van een lagere rangorde. Op de 
voedertafel is dit ook goed te zien. De dominante 
mannetjes komen altijd eerst terwijl de lagere 
mannetjes en vrouwtjes moeten wachten.

Huismussen

De Huismus komt oorspronkelijk uit Noord- Afrika, 
maar heeft zich over Europa en Azië verspreid door 
de bewegingen van de mens te volgen. Huismus-
sen zijn namelijk sterk afhankelijk van ons doen en 
laten. Het zijn net als wij gezellige en sociale we-
zentjes als ze samen zitten te kwetteren in een 
struik of heg. Tijdens de tuinvogeltelling werden 
landelijk 158.375 mussen geteld, in Noord Brabant 
16.036, in de Gemeente Boxmeer 565 en in 
Vierlingsbeek 133. De Huismus doet het dus tame-
lijk goed in Vierlingsbeek.
Op 2 staat dit jaar landelijk en in Noord-Brabant 
de Koolmees. In de gemeente Boxmeer staat de 
Spreeuw op 2 en in Vierlingsbeek staat de Merel 
op 2. Landelijk werden 97.160 Koolmezen geteld 
en 95.517 Merels. In Noord Brabant waren dat 
11.555 Koolmezen en 10.071 Merels, terwijl in 
Vierlingsbeek 24 Koolmezen en 26 Merels geteld 
werden. In de gemeente Boxmeer werden 178 
Koolmezen, 175 Merels en 205 Spreeuwen geteld.
De rest van de landelijke top 10 wordt gevormd 
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door Kauw, Pimpelmees, Vink, Turkse Tortel, 
Houtduif, Spreeuw en Roodborst. Vierlingsbeek 
volgde globaal de landelijke top 10, alleen hier ko-
men de Ekster en de Kramsvogel in de plaats van 
de Spreeuw en de Houtduif.
De Ekster hebben we een aantal jaren bijna niet 
gezien, maar de laatste jaren zijn ze weer bezig 
aan een stevige opmars. Overal duikt deze zwart-
witte vogel met zijn lange staart weer op, vaak luid 
schetterend. Als je goed op het verenkleed let is 
het zwart niet echt zwart maar heeft het een groe-
ne, paarse en blauwe glans.

Ekster

Het is dus een mooiere vogel dan op het eerste 
gezicht lijkt. De Ekster is ook heel intelligent, want 
hij kan als enige vogel zichzelf in een spiegelbeeld 
herkennen. Ze zullen dan ook nooit vechten tegen 
hun eigen spiegelbeeld zoals andere vogels 
(Roodborsten bv.) wel doen.
Deze intelligentie brengt ook mee dat hij nieuws-
gierig is en allerlei dingen, die voor hem anders 
zijn, onderzoekt. Hij heeft ook een voorkeur voor 
glimmende dingen, die hij mee neemt naar zijn 
nest of ergens verstopt. Er zijn zelfs ringen en 
vorkjes gevonden in eksternesten.
Een eksterpaar is hun hele leven trouw aan elkaar. 
Misschien heeft het verzamelen van ringen daar 
iets mee te maken?

Ton van den Berg

GELOOFSBIJEENKOMST

In tegenstelling tot eerder bericht zal in maart 
de bijeenkomst niet op 14 maart maar een 
week eerder, op 7 maart, gehouden worden. 
Het thema zal zijn: hoe laat God zich kennen? 
En wat voor bezwaren worden er door niet-
gelovigen tegen het bestaan van God inge-
bracht en hoe deugdelijk zijn die argumenten?                                                                          
De bijeenkomst begint om 20.00 uur op het 
Parochieel Centrum in St. Anthonis, en duurt 
tot 22.00 uur. U bent van harte welkom.  

Organisatie Boxmeerse 
profronde al vroeg op stoom 

De organisatie van de 43ste Daags na de Tour 
(DndT), die maandag 24 juli wordt gehouden, 
is al volledig op stoom. Met nog een klein half 
jaar te gaan staat het programma vast, de 
bedrijvenronde is al volgeboekt en de invulling 
van het plein tegenover de EMTÉ-supermarkt 
langs de Burgemeester Verkuijlstraat is in 
kannen en kruiken. 

Tevens is besloten de inrichting van start/finish-lo-
catie op de Spoorstraat te wijzigen. Onder meer 
de jurybus en tribunes krijgen een andere plaats 
ten opzichte van vorig jaar. “Er is achter de scher-
men al veel werk verricht”, zegt DndT-voorzitter 
Pierre Hermans. “De basis is al in een vroegtijdig 
stadium gelegd. Daar kunnen we mee vooruit. 
Een speerpunt is veiligheid. Daar stoppen we veel 
tijd in, zoals voortdurend overleg voeren met 
partijen als de gemeente Boxmeer.” 
Evenals vorig jaar start Daags na de Tour met een 
nieuwelingenronde, elite en beloften rijden hun 
rondjes, evenals de elite-vrouwen en natuurlijk als 
klapstuk de professionals. 

Maar ook in de vrouwenkoers moet het neusje van 
de zalm, zeker wat betreft de Nederlandse top-
pers, aan de start staan. De presentatie van de 
wielertoppers, de zogenaamde meet and greet, 
krijgt vanaf dit jaar veel ruimere aandacht dan 
voorgaande jaren. Het publiek kan niet alleen bij 
start en finish kennismaken met de renners, op de 
Burgemeester Verkuijlstraat bij de Rochusrotonde 
komt een speciaal podium waar ze worden voor-
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gesteld. 
De bedrijvenronde is met 27 ploegen al volgeboekt. 
Daaruit valt af te leiden dat in 2016 de eerste wed-
strijd om de Bedrijvenbokaal Industriële Kring 
goed is ontvangen door de ondernemers. De deel-
nemers gaan 24 juli met transponders fietsen, 
zodat de jury veel werk uit handen wordt genomen 
wat betreft het klasseren van renners. 
Omdat de activiteiten op het EMTÉ-plein vorig jaar 
eveneens succesnummers waren, wordt dit jaar 
dezelfde formule gehanteerd. Dat betekent dat er 
weer klimrotsen komen staan, jeugd kan zich 
vermaken op elektromotoren en skelters, er is 
muziek en een consumptiewagen 

Programma 43ste Daags 
na de Tour 24 juli: 
12.30 uur: Nieuwelingen 40 km
13.45 uur: Elite en beloften mannen 70 km
15.45 uur: BedrijvenBokaal  20 km
16.30 uur: Meet en Greet en daarna start elite/be-
loften vrouwen 60 km
18.30 uur: Reclamekaravaan
19.30 uur: Meet en greet met de profs 
20.15 uur: Start profs 

11 maart 2017 NLdoet
                                                                                                                                
Op zaterdag 11 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur 
NLdoet in Huize Lôon

In het kader van NL Doet willen we met een aantal 
vrijwilligers de terrassen en stoepen rondom Huize 
Lôon klaar maken voor het voorjaar.

Tevens willen we de plantenbakken vullen.

Diegene die graag een handje uit willen steken 
voor de bewoners van Huize Lôon, kunnen zich 

hiervoor opgeven. Dit kan familie zijn, vrijwilligers, 
medewerkers en inwoners van Overloon en om-
streken. 
Als u niet de hele middag kan, is dit geen bezwaar. 
Tussendoor krijgt u iets te drinken en iets lekkers 
erbij.

Hebt u interesse, dan kan u zich rechtstreeks aan-
melden via de site van NLdoet of doorgeven aan 
Carin van de Lockand, coördinator informele zorg 
van Huize Lôon.

c.vdlockand@pantein.nl
tel.: 06-23525609

Open huis bij Thuiszorg & 
Zorgcentra Pantein tijdens 
Week van Zorg & Welzijn

In de Week van Zorg & Welzijn (13-18 maart 2017) 
zijn mensen die interesse hebben in een baan in de 
zorg, van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen bij Thuiszorg & Zorgcentra Pantein. Tijdens 
een rondleiding of persoonlijk gesprek vertellen 
medewerkers van Pantein over hun werk en de 
locatie of wijk waar zij werken. Daarnaast is er ook 
volop gelegenheid om vragen te stellen. 
Op www.pantein.nl staat een overzicht van alle 
activiteiten die tijdens de Week van Zorg & Welzijn 
bij Pantein plaatsvinden. Verzorgende IG Marian 
van Haren en wijkverpleegkundige Miriam van 
Schaik delen graag alvast hun passie voor de zorg 
met je.

Marian van Haren werkt als verzorgende Individuele 
Gezondheidszorg (IG) bij Pantein.

“Ook in de laatste levensfase een fijn 
thuis bieden”
Marian van Haren werkt als verzorgende Individu-
ele Gezondheidszorg (IG) in een zorgcentrum van 
Pantein. In de woongroep waar zij werkzaam is, 



12

wonen 6 ouderen met een lichamelijke zorgvraag. 
“De woongroep zie ik als een groot gezin. Samen 
met familieleden van bewoners en vrijwilligers zor-
gen we ervoor dat dit gezin goed draait.” Marian 
wil de bewoners graag in de laatste fase van hun 
leven een mooie tijd en een fijn thuis bieden. “Als 
we samen aan tafel zitten, komen de verhalen los.
En ’s avonds maken we het gezellig met een drank-
je en iets lekkers. Familieleden en vrienden van 
onze bewoners zijn altijd welkom. Ook de feest-
dagen vieren we samen. Familieleden komen dan 
hier eten en iedereen neemt dan wat te eten mee. 
Dat wordt allemaal spontaan geregeld, net zoals 
thuis.”

“Dat we als zorgteam niet alleen voor de zorg, maar 
ook voor het welzijn van onze bewoners verant-
woordelijk zijn, maakt het werk nog leuker. Obser-
veren en luisteren worden steeds belangrijker. 
Het is soms nodig om de zorghandelingen als het 
ware los te laten, om erachter te komen wat 
iemand echt nodig heeft. Het is prettig dat mensen 
ook steeds meer zelf aangeven wat ze nodig heb-
ben en waar ze van blij van worden. Ik vind het fijn 
dat ik echt iets kan betekenen voor onze bewoners.
Een kleine blijk van waardering maakt mijn werk al 
zo mooi. Als ik bijvoorbeeld een bewoner heb ge-
holpen en hij zegt daarna: ‘Bedankt meiske’, dan 
geeft mij dat heel veel voldoening.”

Miriam van Schaik werkt als wijkverpleegkundige 
bij Pantein.

“Er echt voor iemand kunnen zijn” 
Miriam van Schaik werkt als wijkverpleegkundige 
bij Pantein. Een veelzijdige functie, waarin ze de 
spil is om de zorg voor haar klanten goed te rege-
len. ”Het mooie van werken in de thuiszorg vind 
ik dat je er door het 1-op 1-contact echt voor de 
cliënt kunt zijn.“ Miriam onderhoudt nauw contact 
met cliënten en hun mantelzorgers. “Vanuit de 
overheid wordt verwacht dat mensen zoveel moge-
lijk zelf blijven doen en zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen. Ik vind het een uitdaging om samen met 

de cliënt en zijn mantelzorger te kijken met welke 
zorg hij/zij zo zelfstandig mogelijk blijft. En daarbij 
kijk ik uiteraard of het voor de mantelzorger ook 
goed vol te houden is. Als een cliënt bijvoorbeeld 
enkele dagdelen aan dagactiviteiten of dagbehan-
deling deelneemt, blijft het voor de mantelzorger 
vaak beter behapbaar. Deze bredere manier van 
kijken naar zorg heeft mijn werk nog leuker ge-
maakt.“

Werken in de Thuiszorg betekent veel zelfstandig-
heid. “Op basis van de vraag van een cliënt bekijk 
ik welke zorg het beste kan worden ingezet. Daar-
bij is het erg handig dat binnen Pantein vrijwel alle 
vormen van zorg en ondersteuning beschikbaar 
zijn. Ik kan bijvoorbeeld heel eenvoudig  een fysio-
therapeut of ergotherapeut van Pantein voor een 
cliënt inschakelen, ik werk nauw met hen samen. 
Cliënten vinden het vaak erg prettig dat ik dit ook 
voor hen kan regelen.” 

Pantein is op zoek naar enthousiaste verpleegkun-
digen en verzorgenden IG. Zowel binnen de thuis
zorg als in de zorgcentra van Pantein zijn diverse
mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op: 
www.werkenbijpantein.nl

Bedevaart Lourdes 2017
Ga met het bisdom mee naar Maria van 
14 tot 21 oktober.

Bisschop de Korte nodigt u uit om dit jaar deel 
te nemen aan de bisdombedevaart naar Lourdes. 
Samen wil hij op deze bijzondere plaats, met 
Maria en Bernadette, ons geloof verdiepen en 
vieren.

Stichting Gemeentelijk Lourdesfonds 
Sint Anthonis, die elk jaar een begeleide reis naar 
Lourdes organiseert, wil in samenwerking met de 
parochie Maria, Moeder van de Kerk deze wens 
verwezelijken. 
Vandaar deze oproep voor jongeren (tot 30 jaar),  
senioren en vooral ouders met hun kinderen om 
in oktober mee te gaan. Zeker nu reis-, pastorale, 
medische en verpleegkundige begeleiding 
aanwezig is. Dus een mogelijkheid voor iedereen. 
Dit alles onder de vlag van de VNB (Vereniging 
Nederlandse Bedevaarten).

Heeft u interesse? Kom dan naar de inloopmiddag 
op zondag 19 maart om 14.00 uur in de Schakel 
(voorportaal grote kerk) te Sint Anthonis.

Hier zal een uitgebreide uitleg gegeven worden 
van de reis (vervoer, programma, kosten) en alle 
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Wandelen met Mantelzorgers

Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert 
op donderdagmiddag 9 maart 2017 van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in samenwerking met de IVN een 
wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wan-
deling kunt u ervaringen uitwisselen met andere 
mantelzorgers. 
We verzamelen om 14.00 uur bij Zorgboerderij 
De Haartse Hoeve, Laag Werveld 6, Beugen
Van hieruit gaan we weer een mooie wandeling 
maken over de Vilt.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. 
De wandeling zal tot ongeveer 15.30 uur duren. 
Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening 
1 consumptie te gebruiken bij Zorgboerderij 
De Haartse Hoeve. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Steunpunt Mantelzorg via 0485-846739 of 
u kunt mailen naar info@mantelzorglvc.nl  
Aanmelden is niet nodig.

expertise is aanwezig om alle vragen te beant-
woorden. 

Heeft u al eerdere vragen dan kunt u zich wenden 
tot mevr. Riek van Raay, telefoonnr. 0485-382198. 

Stephanus Hanewinckel 
(1766-1856): dominee, reporter en 
berucht schrijver

Dominee Hanewinckel stond van 1802 tot 1811 
als predikant in Vierlingsbeek. In Noord-Brabant 
staat hij vooral bekend als de schrijver van zijn 
Reize door de Majorij, dat in 1799 en 1800 in 
twee delen verscheen. Daarin laat hij zich re-
gelmatig negatief en zelfs hatelijk uit over de 
katholieke bevolking.

Hij schreef deze boeken in Oostgraftdijk, waar hij 
in die jaren verbleef, tot hij in 1802 in Vierlingsbeek 
werd beroepen. Hij was in Noord-Holland ook al 
aan een derde boek over de Meierij begonnen, dat 
wat later uitkwam: Gedachten over de Meierij van 
's-Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het 
begin der negentiende eeuw. Door eenen Meierije-
naar. Dit boek was zakelijker van toon dan zijn Rei-
zen.

In zijn Vierlingbeekse periode vond hij tijd voor een 
vierde boek over de Meierij, Geschied- en aard-
rijkskundige beschrijving der Stad en Meierij van 
's-Hertogenbosch, beginnende met de vroegste 
tijden en eindigende met den jare 1802.

Na een verblijf in Friesland, kwam hij uiteindelijk 
weer terug in Noord-Brabant, namelijk in Raven-
stein, waar hij zijn laatste levensjaren sleet. 

Stephanus Hanewinkel werd geboren te Nuenen 
op 30 september 1766 als zoon van ds Hermanus
Christianus Hanewinkel, predikant te Nuenen, en 
van Catharina Elisabeth Sluiter. Hij trouwde op 
21 oktober 1798 te Bakel met Alida Johanna von 
Schmidt auf Altenstadt en overleed te Ravenstein 
op 15 december 1856. Hij kreeg 14 kinderen.
De familie Hanewinkel, een vermaard predikanten- 
en schoolmeestersgeslacht, kwam oorspronkelijk 
uit het hertogdom Bremen in Noord-Duitsland. De 
stamvader van de Meierijse tak was een zekere 
Johannes Hanewinkel, die in 1654 tot predikant in 
Gemert werd aangesteld. Met name in het kwartier 
Peelland hebben vele Hanewinkels het ambt van 
predikant of schoolmeester uitgeoefend.
Stephanus werd na zijn studie in 1789 als propo-
nent toegelaten door de classis Peel- en Kempen-
land. In hetzelfde jaar werd hij al beroepen tot pre-
dikant en wel in Bakel, waar hij het jaar daarop 
door zijn vader werd bevestigd. Deze predikanten-
post zou de eerste zijn van een hele reeks die hem 
van Brabant naar Noord-Holland, weer terug in 
Brabant, naar Friesland en tenslotte opnieuw in 
Brabant bracht. In Bakel bleef hij tot 3 april 1791. 
Op 10 april werd hij bevestigd tot predikant in de 
naburige plaatsen Aarle, Beek en Lieshout die sa-
men één hervormde gemeente vormden. Hij bleef 
er tot 21 oktober 1798. Zijn volgende standplaats 
was Oostgrafdijk in Noord-Holland bij Alkmaar, 
waar hij bleef tot 1802. In deze periode schreef hij 
zijn bekende boeken over de Meierij. Met name 
zijn Reize door de Majorij dat hij in 1799 en 1800 in 
twee delen in Amsterdam anoniem liet uitgeven, 
werd berucht door de vele negatieve en vaak hate-
lijke uitspraken die de predikant zich veroorloofde 
over de katholieke bevolking.

Een derde boek over de Meierij, ongeveer tezelf der-
tijd geschreven, maar iets later uitgegeven onder 
de titel Gedachten over de Meierij van 



14

zaterdag 4 maart > open podium > 
TALENTENTUIN: 
Dat het in de regio barst van het kunstzinnig talent 
staat als een paal boven water. Alle reden voor 
Gryphus om dit talent op het gebied van muziek, 
dans, comedy, film, kleinkunst, literatuur, theater 
of welke kunstvorm dan ook, een podium te bieden 
zich te presenteren. Een open podium om precies 
te zijn: de Talententuin. Na de succesvolle eerste 
editie is het vanavond tijd voor de tweede Talenten-
tuin met in de hoofdrollen de muzikale acts JayJay, 
Janet en JunXion.

JayJay is een jong Nijmeegs band met een voor-
liefde voor new soul en funk. De band rond zange-
res Veerle Kiliaan speelt nu nog covers maar is 
zich toe aan het leggen op het schrijven van eigen 
werk. Janet is de voormalig zangeres van Alter 
Ego die na het uiteenvallen van deze band in haar 
eentje verder is gegaan als singer-songwriter. 
Vooralsnog speelt de Nijmeegse enkel covers. 

's-Hertogenbosch en derzelver inwoners bij het 
begin der negentiende eeuw. Door eenen 
Meierijenaar, ademde dezelfde geest, maar was 
zakelijker van toon. In zijn voorwoord stelde de 
schrijver dat hij als inboorling der Meierij wilde rea-
geren met aanvullingen en opmerkingen op de 
Reize door de Majorij. Hij deed het dus voorkomen 
alsof de auteur van de Gedachten een ander was 
dan de schrijver van de Reize door de Majorij.
Toch is het zeker dat alle drie de boeken geschre-
ven zijn door Stephanus Hanewinkel. Reeds in 1807
werd dit door een verder onbekende scribent, die 
zich een Minnaar der waarheid noemde, onthuld 
en sindsdien is er nooit twijfel geweest over 
Hanewinkels auteurschap. Hanewinkels negatieve 
oordeel over de katholieken en het katholicisme
verhinderde niet dat hij een scherp waarnemer en 
een zeer betrouwbaar verslaggever was. Als ge-
studeerd man stond hij sterk onder invloed van de 
Verlichting. Hij ergerde zich dan ook vooral aan de 
achterlijkheid van het Oostbrabantse platteland,
de domheid van de mensen en de armoede. Hij 
zocht de oorzaak daarvoor vooral bij de katholieke 
geestelijkheid, die hij verweet de bevolking achter-
lijk te houden en aan wat hij noemde de heers-
zucht van de katholieke kerk die verhinderde dat 
de Meierijse boeren zich tot vrije, tolerante en be-
schaafde mensen konden ontwikkelen. In het al 
genoemde voorwoord op de Gedachten formu-
leerde hij waar het hem eigenlijk om ging: 'Men 
kan derhalven er uit leren, dat in het Land mijner 
Geboorte een ontzaglijke verandering zal moeten 
voorvallen, eer aldaar Menschenliefde, Verdraag-
zaamheid, Beschaving, Kunde en ware Verlichting 
zullen plaats grijpen. Mogt deze zo nodige veran-
dering schielijk gebeuren!'
Hanewinkels verblijf in Oostgraftdijk duurde niet 
lang. In 1802 verhuisde hij weer naar het zuiden, nu
naar Vierlingsbeek. Op 25 juli van dat jaar werd hij 
er als predikant bevestigd. Hij bleef er tot 1811. In 
deze periode schreef hij onder zijn eigen naam on-
der andere de Geschied- en aardrijkskundige be-
schrijving der Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, 
beginnende met de vroegste tijden en eindigende 
met den jare 1802. Dit werk, waarmee hij in Oost-
graftdijk al was begonnen, was opgezet naar het 
voorbeeld van J.H. van Heurns bekende Historie 
der Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en be-
stond uit een nauwgezette beschrijving van alle 
steden, dorpen en landelijke gebieden van de Mei-
erij op basis van literatuurstudie, maar vooral ook 
met behulp van zijn eigen waarnemingen. Er was 
immers, merkte de predikant niet zonder trots in 
het voorwoord op, bijna geen enkele plaats in de 
Meierij waar hij niet één of meermalen was ge-
weest.
In 1811 werd Hanewinkel beroepen in de hervorm-
de gemeenten Warns en Scharl in Friesland en 
wederom moest het gezin Hanewinkel de koffers 
pakken. Hij bleef er tot 1818 toen hij opnieuw be-
roepen werd, nu voor de laatste keer, in 
Ravenstein. In november werd hij er bevestigd als 

predikant. Hij bleef in functie tot zijn afscheid op 1 
augustus 1841, bij welke gelegenheid hij zijn jong-
ste zoon Johan Hendrik Albert Carel als zijn opvol-
ger bevestigde. Overigens bleef hij tot zijn dood in 
Ravenstein wonen.
Hanewinkel heeft behalve de hierboven genoem-
de boeken diverse andere publikaties op zijn naam 
staan. Zo schreef hij onder het pseudoniem Phila-
lethes, maar soms ook onder zijn eigen naam, ar-
tikelen over archeologische vondsten, waaronder 
een Romeinse muntvondst in Cuijk. Verder schreef 
hij diverse religieuze werken. Voorbeelden van 
dergelijke boeken zijn het Zedekundig Handboek 
voor den militairen stand en het Handboek voor 
zeelieden. Tenslotte gaf hij, met name na zijn eme-
ritaat, enkele moralistische tractaatjes uit onder 
zijn pseudoniem Philalethes.

Bron: BHIC.nl en thuisinbrabant.nl
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JunXion is afkomstig uit het Land van Cuijk en 
speelt progrock en fusion Kersver bewijs hier-
van is het debuutalbum Inevitable RED dat afge-
lopen januari uitkwam. Zonder twijfel wordt dit een 
prachtavond vol bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis

zaterdag 11 maart > ierse avond > 
ST. PATRICK’S EVE met live: 
MOLLY MALONE
Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag 
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish pub.
Waan U in het Temple Bar District in Dublin of waar 
dan ook op het groene beloofde eiland en vier het 
feest der feesten. Met een pint Guinness in de ene 
en een glas Murphy’s in de andere hand. En dit 
allemaal om de sterfdag van de heilige Paddy te 
herdenken. Rare jongens, die Ieren. Maar o zo ge-
zellig! 

En het wordt alleen maar plezanter door de muziek 
van Molly Malone. Pittige Ierse fok gemaakt door 
vijf mannen van het verre Zeeuwse land. Nummers 
van hedendaagse folkbands als Flogging Molly, 
The Levellers en The Pogues aangevuld met sing-
a-lingtraditionals als Whiskey In The Jar en Wild 
Rover.  Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het 
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit 
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 21.00 uur > entree: 7,50 euro

vrijdag 31 maart > cabaret > LUCKY 
FONZ III > SUPERLEKKER
‘Subtiel, geestig en met raffinement’ . Met die woor-

den omschreef de enthousiaste pers Neurose, Geur 
En Maneschijn, het succesvolle theaterprogramma 
van Lucky Fonz III uit 2014. Lucky’s unieke com-
binatie van muzikaliteit, humor en diepgang bleek 
ook in de theaters te kunnen charmeren. Neurose, 
Geur En Maneschijn groeide uit tot een one-man-
show die het publiek deed lachen, nadenken en 
uiteindelijk ontroeren. Het leidde zelfs tot Lucky’s 
meest recente album In Je Nakie, dat met veel en-
thousiasme werd ontvangen. Liedjes als Linde Met 
Een E en Zeilmeisje ontpopten zich tot regelrechte 
hits, en het succes van het album werd bezegeld 
door een optreden op Pinkpop.

In 2017 is het daarom de hoogste tijd voor een 
nieuwe one-man-show met wederom alle elemen-
ten waar Lucky Fonz III zo geliefd om is: ontroe-
rende liedjes, grappige conferences en bijzondere 
verhalen. Superlekker is een apart maar liefdevol 
verhaal over het leven, de liefde, de buitenwereld, 
de binnenwereld en wat al die zaken met elkaar te 
maken hebben.
 
Is het cabaret? Is het een singer-songwriter? Is 
het een vliegtuig? Het is het allemaal: het is Lucky 
Fonz III met zijn nieuwe one-man-show Superlek-
ker. Komt dat zien!
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
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Gradje Tweewielers 
 

De Bunder 7 5821GC Vierlingsbeek 
06-17769196 

gradjewelbers@kpnmail.nl 
 

Bikkel Dealer 
Voor al u fietsreparatie 

Onderdelen op voorraad 
 
 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

Warme Bakker Degen
Reclame: 6 t/m 11 maart
	 ●  Stroopwafelvlaai €10,35
	 ●  Oer meergranenbrood €2,00
	 ●  4 Mueslibollen + 1 gratis
Reclame: 13 t/m 18 maart
	 ●  Kruimelvaai €7,25
	 ●  V-kornbrood €2,30
	 ●  Kaiserbroodje €0,30

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

In petto:
➢	 zaterdag 25 maart > concert > NIGHT OF THE 

BLUES: BLUE MONDAY + BLUEZ TRAIN
➢	 zaterdag 8 april > concert > BEUKFEEST
➢	 zaterdag 22 april > bandwedstrijd > 
 OP UT TUFFELKE

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

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

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

Interesse, meld je aan 
bij Maarten Evers
06-48367188

Donderdag
van 20.00-21.30 uur

Vanaf 10 jaar ben je welkom in de 
Blauwe Saffier, Spoorstraat 8
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

VOOR HERSTEL EN VERSTEL
VAN AL UW KLEDING

Heihoekscheweg 65
5821 GH Vierlingsbeek
Tel. 0478 - 632408

sarta.anna@ziggo.nl
06-22071589

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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BROERENBROEREN

Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek

T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl

 
 

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Inloopuren op woensdag van 16.30 tot 19.00 uur
Spoorstraat 10  Vierlingsbeek

Tel  0478-632282 www.Kapsalon-Jose.nl
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Alles voor wand en Plafond!!! 
                       

            
 
 

                       












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


