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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

19 maart 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 5 13 maart 2019

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Lisette Verploegen en Wim 
Geurts

Zondag 3 maart ontvingen Lisette Verploegen en 
Wim Geurts tijdens het carnavalsontbijt van De 
Keieschieters Vierlingsbeek/Groeningen de Speld 
van Verdienste van de gemeente Boxmeer uit 
handen van wethouder Peter Stevens. 

Lisette Verploegen gaat altijd 100% voor leefbaar-
heid en verbinding. Alles wat zij voor Vierlingsbeek 
en Groeningen gedaan heeft, staat in het teken 
van deze twee woorden. In het dorp en binnen 
alle verenigingen geeft ze een positieve energie en 
weet ze altijd over te brengen dat er samen heel 
wat meer mogelijk is dan alleen.

Een volledig overzicht van het vele vrijwilligers-
werk van Lisette Verploegen is bijna onmogelijk, 
vandaar een greep waarvoor zij zich in de loop 
der jaren inzette. Zo was ze onder andere ouder-
raadslid en vertrouwenspersoon voor basisschool 
Laurentiushof en organisator en presen-
tator van politieke avonden in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Op dit moment is zij onder andere bestuurslid 
van Bibliobeek, organisator van vuurkorfsessies 
om met verschillende groepen uit Vierlingsbeek 
en Groeningen te brainstormen over activiteiten 
die de leefbaarheid ten goede komen, organi-
sator en presentator van het ondernemerscafé 
Vierlingsbeek Groeningen en organisator van het 
Vremde vogelfestival met carnaval.

Ook Wim Geurts is een zeer betrokken en onder-
nemende vrijwilliger die al meer dan 25 jaar alle 
activiteiten in Vierlingsbeek een extra creatief en 
actief tintje geeft. Dit is een meerwaarde voor 
de activiteiten en de leefbaarheid in het dorp. 
Wim heeft bij alles wat er gebeurt in het dorp een 
creatief idee en gaat dan meteen aan de slag. 
Ook voor Wim Geurts is het vrijwel onmogelijk een 
compleet overzicht van zijn bijdragen aan de leef-
baarheid van Vierlingsbeek te geven, dus hierbij 
een aantal van zijn verdiensten. Hij is de maker 
van het kunstwerk op het Vrijthof in Vierlingsbeek, 
lid van de kunstcommissie gemeente Boxmeer 
en was jarenlang presentator van de nationale 
stepronde.
Al sinds 1987 is hij lid van de APK, die jaarlijks 
meedoet aan de zittingsavond. Wim heeft altijd 
een rol en een creatieve inbreng. Ook is hij al 25 
jaar actief betrokken bij popfestival op de Tôffel. 
Vanaf 2013 met een bijdrage in de vorm van 
een straattheater. Daarnaast is hij de bedenker 
en maker van de picknicktafels in de speeltuin 
‘Gewoon buiten’ waardoor 50 mensen met en 
zonder handicap gezamenlijk aan een grote 
tafel kunnen picknicken. Vanaf 1997 is hij een 
zeer actief lid van de dorpsraad en vanaf 2015 
deelnemer aan Schijt aan de grens.

Foto’s gemaakt door Margriet Verheijen
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Van de Redactie:
  Wim en Lisette, van harte gefeliciteerd met 

de ontvangen Speld van Verdienste. Het is 
zeker verdiend en jullie van harte gegund!  

  De Carnaval zit er weer op. Storm en regen 
hebben in sommige gevallen voor spel-
breker gezorgd, maar in Vierlingsbeek en 
Groeningen hebben we weer genoten van 
een kei goeie, knotsgekke Carnaval.

  De vernieuwde website van de buurt-
bussen geeft op een gemakkelijkere manier 
informatie over de routes, halte-
plaatsen en vertrektijden. 

 www.buurtbuslandvancuijk.nl

AGENDA
2019

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag 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.
15 mrt KBO: Jaarvergadering
17 mrt Zangvereniging Vondel: Zingt tijdens de  
 Mis in de Smakt. Aanvang 11:00 uur
18 mrt Zangvereniging Vondel: Jaarvergadering
20 mrt Koningskerkje: Verkiezingen Provinciale  
 Staten en waterschap
21 mrt VOVG: Kip en het Ei bij ‘Gastvrei’
23 mrt KBO i.s.m. de Damesgymclub: Nationale  
 Opschoondag
26 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
 EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
 DINGEN DOET (try-out); zaal open: 20.30  
 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

2 + 4 apr Collecte Samen Sterk voor goede 
 doelen
4 apr KBO: Lentewandeling
6 apr  Dansgarde Bekse Klinkertjes: IT 
  (internationaal) danstoernooi, De Pit,  
 Overloon 
7 apr  Dansgarde Bekse Klinkertjes 
 danstoernooi, De Pit, Overloon
9 apr VOVG: Porselein Stippen
9 + 
10 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse    
 bloemenactie
11 apr KBO: Lezing over bijen en hun producten
14 apr Koningskerkje: Accordeonoptreden van  
 leerlingen uit Sambeek
17 apr VOVG: Rayonreis
25 apr KBO: Excursie Vincent van    
 Goghmuseum Venray
20 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
20 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
20 apr Zonnebloem: Paasbrunch  
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal; 
 aanvangstijd volgt
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje met medewerking van
 Zangvereniging Vondel, het Groenings   
 koor, Harmonie de Herleving en Gilde
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 mei VOVG: Bezoek aan Naturopati
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
21 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
23 mei Koningskerkje: Verkiezingen Europees   
 Parlement
23 t/m 
26 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC   
 Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor: “Culinaire klanken gaat  
 lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
6 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
9 juni Concordia Outdoorsoccer Tournament
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
27 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
28 t/m 
30 juni In heel land van Cuijk:  Weekend van een  
 goei Leven
29 juni Ophalen oud papier: 
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  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:  
 Muziek op de Maas
1 juli Zangvereniging Vondel:    
 Seizoensafsluiting
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
19 aug Zangvereniging Vondel: Start nieuwe   
 seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 aug t/m  
2 sept  Groeningse kermis 2019
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family   
 Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m 
11 sept KBO: Meerdaagse reis
11 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Zonnebloem: Gemeente middag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
15 sept Streekmarkt Groeningen 2019
 info bij: Han Morsink, 
 han.morsink55@gmail.com
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag 
 ‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz   
 Vierlingsbeek
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
17 okt KBO: Spellenmiddag
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door   
 leden
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/   
 Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
14 nov KBO: Herfstwandeling

18 nov VOVG: Sinterklaasviering
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00        
 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, Lindt/  
 Kerstmarkt Aken
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 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

Berichten uit het veld

Vandaag stappen mijn telcollega en ik op de fiets 
om de wintervogels ten zuiden van Vierlingsbeek 
te tellen. Het is nog steeds prachtig weer en de 
mutsen en handschoenen kunnen thuis blijven. 
Bij de dierenweide aan de Spoorstraat laat de 
bruine Buizerd zich weer zien zoals hij dat al 
bijna de hele winter doet. Voorzichtig vliegt hij op 
en strijkt een stukje verder weer neer. Dat gaat 
zo door totdat we uit zijn gezichtsveld zijn. Via 
het centrum gaan we richting watermolen en de 
Warmeer. In het centrum kijken we vrijwel tegelij-
kertijd naar het dak van de kerktoren. Maar helaas 
de Slechtvalk die daar vaak zit, is er nu niet. De 
watermolen heeft geen vogels voor ons in petto, 
want er wordt hard gewerkt aan een nieuwe stuw 
die op afstand bediend kan worden. Het is er nu 
één grote bouwput. Daarom fietsen we snel door 
naar de Warmeer. Daar ontdekken we meteen 2 
Boomklevers die, net als wij, al in voorjaarsstem-
ming zijn. In rap tempo klimmen ze tegen een 
boomstam naar boven en weer naar beneden. 
Ze maken er een spelletje van en hun blauwgrijze 
ruggen schitteren in de zon. Met hun lange stevige 
snavels hakken ze krachtig in de boomschors op 
zoek naar insecten. Als ze wegvliegen lijken het 
net kleine IJsvogels. Een groep Kramsvogels vliegt 
over. Ze zijn al weer op weg naar noordelijker 

Hybride Grote Canadese Gans x Grauwe Gans



4

TREKKING 10

1e Pries  € 55,-  Lotnummer: 1108   
Naam: Jansen

2e Pries  € 33,-     Lotnummer: 519         
Naam: Spee
 
3e Pries  € 22,-     Lotnummer: 48       
Naam: Evers

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 261
Naam: Elbers

Uitslag is ook na te lezen op: 
www.dekeieschieters.nl

streken. In Maashees stoppen we even bij 
Havens om de meeuwen te tellen die daar altijd 
wel zitten. We richten onze kijkers en zien een 
Slechtvalk zitten voor de speciale kast die daar 
voor hem is opgehangen. Dus daarom was hij niet 
in Vierlingsbeek. Hij is zich aan het voorbereiden 
op het naderende broedseizoen. Je kunt je huis 
maar beter op tijd in de gaten houden voordat het 
gekraakt wordt. Langs de Maas in Maashees zit 
een groepje Grauwe Ganzen. Plotseling ontdekken 
we een paar afwijkende exemplaren. Bij nader 
onderzoek blijken het hybride ganzen te zijn. In 
dit geval vermoedelijk hybride Canadese Gans x 
Grauwe Gans. 

Hybridisatie is een kruising van twee soorten. Dit 
komt bij ganzen regelmatig voor. De nakome-
lingen hebben dan enkele kenmerken, maar niet 
alle, van de twee ouders. Ze hebben vrijwel altijd 
een bruin lichaam, oranje poten en een twee-
kleurige snavel. Van de Grote Canadese Gans 
hebben ze de lichte wangvlek en van de Grauwe 
Gans het grijze paneel in de vleugel. Het is best 
apart om deze hybride in je eigen omgeving te 
mogen waarnemen. Na een poosje fietsen we 
door richting de Vennenweg tussen Maashees en 
Smakt. Bij de hier gelegen vennen stoppen we 
natuurlijk ook even. Een groep Kolganzen graast 
hier in het weiland. Ze worden gade geslagen 
door een tweetal Knobbelzwanen. Op het water 
dobberen drie tamelijk kleine eenden. Het zijn 
wintertalingen.

Wintertaling mannetje

De Wintertaling is de kleinste Nederlandse eend. 
De vrouwtjes zijn lichtbruin met donkere vlekken. 
Het mannetje is echter veel mooier! Hij valt 
meteen op met zijn gele driehoek op het achter-
eind vlak onder de staart, zijn roodbruine kop en 
zijn mooi gestyleerde brede groene streep met 
lichte randen, die als een krul op de zijkant van 
de kop getekend is. Via Smakt fietsen we richting 
Holthees. Op de beek tussen Smakt en Holthees 
zitten een paar Dodaars. Onze kleinste futen-
soort. Een grote groep Grauwe Ganzen graast in 
het natuurgebiedje aan de overkant van de beek. 
Vlak boven ons hoofd zit een Buizerd rustig in de 
warme zon. Hij kijkt ons aan met een blik in de 
ogen die lijkt te zeggen: “ Wat doen jullie hier in 
‘s hemelsnaam?”. Een Torenvalk vliegt op uit een 
boom die wat verderop staat en gaat staan bidden 
boven het grasland. De Torenvalk is de best 

opgevoede van alle vogels want hij bidt voor elke 
maaltijd. Wij fietsen weer terug naar Vierlingsbeek 
naar onze maaltijd.

Ton van den Berg

Rijvereniging Valentinus 
Vierlingsbeek.
 
U steunt ons al jaren met het brengen van 
oud ijzer. 
Dit vinden wij heel fijn.
Wat we niet fijn vinden is dat mensen ons 
opzadelen met overig afval, zoals auto-
banden, met afgelopen olie, hout, zand, afval 
van vuurwerk, plastic enz.
Dit moeten wij apart afvoeren, en dit brengt 
voor ons extra kosten met zich mee.
Hierdoor leveren wij een flink deel van de 
opbrengst in, wat natuurlijk niet de bedoeling 
is.
Mede door dit gedrag hebben we besloten 
een camera te plaatsen.
Dus als u oud ijzer komt brengen dan weet U 
dat er opnames worden gemaakt
Bij de container hangt een instructiebord. 
Bekijk dit a.u.b. goed en blijf ons vooral 
steunen.
De openingstijden zijn als volgt:
maandag tot en met zaterdag vanaf  8.00 uur 
–zonsondergang (uiterlijk tot 20.00 uur).

Een vriendelijke groet van PSV Valentinus.
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GESLAAGDE MIDDAG 
SENIORENCARNAVAL KBO

Op vrijdagmiddag 1 maart kwamen meer dan 
100 mooi uitgedoste carnavalsvierders naar Het 
Joffershof. Na het welkomstwoord van voorzitter 
Jan Spee werd afscheid genomen van Prins Geert. 
Uit de verhuisdozen kwam de nieuwe senioren-
prins te voorschijn. Prins Teun (Stiphout) werd 
als nieuwe prins van de senioren verwelkomt met 
een groot applaus. Samen met Prinses Ria nam 
hij de felicitaties in ontvangst van alle aanwe-
zigen. Daarna werd de middag voortgezet met 
enkele optredens van buutreedners en ook een 
mooie dans van de jongste Bèkse Klinkertjes. Het 
optreden van de Witte Vuutjes was erg leuk om 
naar te kijken. Prins Erik en jeugdprins Cas en hun 
gevolg met Hofkapel “Dè stût er nie” gaven ook 
acte de precence op deze middag, samen met het 
boerenbruidspaar.

Leo Aarts vertolkte met zang en tekst heel mooi 
het Vierlingsbeekse leven van toen en nu. De 
Bastards sloten de middag af met enkele mooie 
Vierlingsbeekse carnavalsliedjes. Na elk optreden 
ontvingen de artiesten een onderscheiding van 
Prins Teun. Het geluid en de muziek op deze 
middag werd verzorgd door Mark van Berlo. De 
zaal was bijna te klein tijdens deze mooie start van 
Carnaval 2019.

Prins Teun is lid van onze wandelvoetbalclub. Ook 
tijdens carnaval werd er actief getraind. Op dins-
dagmorgen tijdens de carnaval, gaf hij, samen 
met prinses Ria, de aftrap voor een onderlinge 
wedstrijd van de leden.

Vierlingsbeek/Groeningen

Het prinsenpaar met de leden van de wandelvoet-
balclub.

Prins Teun en Prinses Ria verrichten de aftrap voor 
de onderlinge wedstrijd. 

Prins Teun en prinses Ria.

KLEDINGINZAMELING 27 
MAART OP DE BASISSCHOOL 
 
Op 27 maart a.s. kunt u weer Uw oude 
kleding, schoenen, gordijnen, handdoeken, 
knuffels enz. inleveren bij basisschool 
Laurentiushof. 
Dit kan tot 9.30 uur, liefst aangeleverd in 
plastic zakken. 
 
Van het geld dat hiermee wordt opgehaald 
kunnen we voor de basisschoolkinderen 
leuke extra’s doen, die op dat moment 
binnen het leerthema vallen. 

Zo gaan de kinderen van groep 7-8 binnen-
kort naar het Rijksmuseum in Amsterdam. 
 
Wij danken U bij voorbaat alvast voor Uw 
bijdragen!             
Ouderraad Basisschool Laurentiushof
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Vierlingsbeek/Groeningen

HEB JIJ JE AL OPGEGEVEN OM 
ONZE MOOIE DORPEN SCHOON 
TE MAKEN?

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke 
Opschoondag. Damesgymclub Vierlingsbeek 
e.o. organiseert in samenwerking met KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen alweer voor de vijfde 
achtereenvolgende keer het zwerfafval opruimen 
van de straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek 
en Groeningen. We komen om 09.00 uur bij elkaar 
in Gemeenschapshuis Joffershof. Alle deelnemers 
krijgen daar koffie/thee met een overheerlijk stukje 
vlaai. In groepjes van drie á vier personen wordt 
om 09.30 uur begonnen met het opruimen van het 
zwerfafval. Iedereen krijgt een route aangewezen 
en ontvangt een veiligheidshesje, handschoenen, 
vuilniszakken en een prikstok. Alle straten, paden 
en pleinen in Vierlingsbeek en Groeningen kunnen 
worden opgeschoond als er genoeg vrijwilligers 

NATIONALE OPSCHOONDAG
Op zaterdag 23 maart gaan leden van KBO 
in samenwerking met de Damesgymclub 
Vierlingsbeek e.o. weer op pad om zwerfvuil in ons 
dorp op te ruimen. Wilt u meehelpen, dan kunt u 
zich aanmelden bij Jos en Wilma van Boekel, tel 
631839 vóór 18 maart.

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

KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 22 maart en 5 april Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof      
 maandag- en donderdagmorgen: 

 dinsdag- woensdag- 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 Bewegen voor Ouderen zitgym in   
het Joffershof
  donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
  Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag:  van 9.15 - 10.15 uur en van 
 10.30 – 11.30 uur   
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof  
  maandag van 13.30-15.30 uur             
 Info 631806
 0485-573183
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                               

Glasvezelspreekuur in 
Vierlingsbeek

De komende weken worden vele woningen in 
Vierlingsbeek voorbereid op de aansluiting op het 
glasvezelnetwerk. Dat roept nogal wat vragen op 
bij de inwoners. Wat zijn de nou voordelen van 
glasvezel? Wat kost het? Hoe werkt het? Voor 
antwoord op alle vragen, kunt u donderdag 21 
maart bij Concordia, Vrijhof 1 in Vierliingsbeek 
terecht.

Tijdens het Glasvezelspreekuur van 18.30 tot 
20.30 uur kunt u specialisten spreken die alles 
weten over glasvezel en de diensten telefoon, 
televisie en internet. Ook over de aanleg 
worden de vragen beantwoord. Gedurende de 
aanleg organiseren we in elk dorp meerdere 
glasvezelspreekuren.

Bespaar 450 euro
Wanneer je tijdens de aanleg van het glasvezel 
in Vierlingsbeek een abonnement bij een 
glasvezelprovider afsluit, bespaart u 450 euro acti-
vatiekosten. Zodra de graafploegen uit het dorp 
weg zijn is dat namelijk wel het geval. Twijfelt u 
nog, kom dan naar het glasvezelspreekuur. Samen 
zetten we de ‘voors en tegens’ nog eens naast 
elkaar en helpen we u met uw keuze.
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zijn. Als je in een schoon Vierlingsbeek en 
Groeningen wilt wonen, dan wil je daar toch aan 
mee werken! Vorig jaar waren er ruim 50 vrijwil-
ligers aanwezig. En hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. 
Om 11.30 uur is men weer terug in 
Gemeenschapshuis Joffershof en krijgt iedereen 
soep en broodjes. Dat heeft men wel verdiend 
na enkele uurtjes in de mooie en dan schone 
omgeving van onze dorpen het zwerfafval in 
de vuilniszakken gedaan te hebben. De koffie, 
vlaai, soep en broodjes worden beschikbaar 
gesteld met medewerking van de dorpsraden van 
Vierlingsbeek en Groeningen.
Sta op en meld je aan om onze teams bij de 
opschoondag te versterken met jouw hulp. Maak 
onze dorpen nog schoner en mooier dan ze 
al zijn. Daarvoor is wel jouw hulp nodig. Je mag 
natuurlijk aangeven met wie je in een groepje 
ingedeeld wilt worden. Ook kinderen zijn met hun 
ouders, opa’s en oma’s van harte welkom. Voor de 
kinderen ligt een leuke verrassing te wachten!! Wat 
dat is, dat is voor jou en ons ook een verrassing. 
“Brabants Buske”, een tv programma van Omroep 
Brabant, is uitgenodigd om een sfeerverhaal van 
dit lustrum van de opschoondag vast te leggen.
Geef je vóór 18 maart op bij Jos en Wilma van 
Boekel, de coördinatoren van de opschoondag, 
telefoon 0478-631839.

Vastenactie 2019
Groentetuin voor kindertehuis in 
Sri Lanka

De parochie Maria Moeder van de Kerk gaat 
in samenwerking met de stichting SrilanCare 
campagne voeren voor het Vastenactieproject 
2019 ‘Groentetuin voor kindertehuis in Sri Lanka’. 

In het kindertehuis Avanthi Devi in Anuradhapura 
worden 40 meisjes opgevangen die slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik of 
zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen 
zijn of tot hun thuissituatie is verbeterd, worden 
ze in het tehuis opgevangen. Tijdens hun verblijf 
in het kindertehuis willen we de meisjes kennis 
laten maken met het verbouwen van groenten 
en kruiden zodat ze deze vaardigheden kunnen 
gebruiken zodra ze het kindertehuis verlaten. 

SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het 
verbeteren van de levensomstandigheden van 
verschillende kansarme doelgroepen in Sri 
Lanka. In samenwerking met hun Sri Lankaanse 
partner IRSD bieden zij momenteel structurele 

ondersteuning aan opvanghuis 
Avanthi Devi. In hun werk staat het 
onafhankelijker, zelfredzamer en kans-
rijker maken van mensen die daar zelf 
niet toe in staat zijn centraal, zie 
www.srilancare.com.

Doet u ook mee met de Vastenactie 2019? Dat kan 
via de Vastenactie 2019 op de Goede Doelenlijsten 
en via de collectebussen in de kerken of recht-
streeks uw gift overmaken op het rekeningnummer 
van Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag, in de betaalomschrijving 
zetten: projectnummer 401234 Parochie Maria 
Moeder van de kerk te Sint Anthonis.                                               

Alvast hartelijk dank voor uw donatie namens de 
meisjes uit het kindertehuis in Sri Lanka!

In Globaal stòònd letst ’n stukske over de water-
meule. Rijkswaterstaat got daor àn de slag um o.a. 
de stuw en de mure te vernéje. Ik mot dan dinke 
àn d’n tied det ik as klötje op de lèggere schol 
dor duk heb zitte visse mit mien bamboe gertje. 
Wéj viste mit deeg, piere of sprok. Sprok was de 
“ larve van de kokerjuffer “. Die vòònde wéj onder 
stene béj de brug. In diejen tied zààt ‘r ontieglek 
veul vis. Det was vur det Venroy zien afvalwater 
d’r op loosde. Det wurd tèggeworrig wel gezuverd 
mar de kwaliteit van vruger die zal d‘r nooit mer 
komme. 
Béj méj kumt drek  ’n coupletje van het liedje “ 
Wa’s nou Bèèk zonder bèèk . . .”  baove drieve .

Hoe schon was toch ’t water vur zôveul jaore trug
Heel wà vis die zaat ‘r van de Maas tot àn de brug.
As ge dan ’n gert hàt, dan vongde keer op keer . . .
Behalve as ge vààst  zaat, an ‘ne struuk of àn ôw 
kleer.
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Ken je dialect

Hàlles wà zoermoes uut de kèèlder.

Wies hier en nie wieër!

Luste géj ok stekruve?

Hééj! Ziede soms in de kerk gebôre?

Godde mit in de bös speule?

Dès me ‘nen bròj dor.

Kiek dor! Mien rad is wiens.

Det vrommes is ’n echte kakelkiep.

Wat hedde dor ammôl uut zitte vrète?

Staat de collecteweek van: “Samen Sterk 
voor Goede Doelen” al op uw kalander? 
De collecte van de 13 deelnemende orga-
nisaties, zal plaatsvinden op dinsdag 2 en 
donderdag 4 april.

Alzheimer Café afdeling Land van 
Cuijk & Gennep. 

Sint Anthonis MFA Oelbroeck 
18 maart 19.30 uur 
Thema: “dementie en communicatie” 

Bij de meeste vormen van dementie merken 
we al snel dat de communicatie verandert; de 
persoon met dementie zoekt naar woorden, wordt 
misschien stiller of begrijpt niet meer goed wat er 
gezegd wordt. Dat kan voor deze persoon, maar 
ook voor zijn directe omgeving, heel lastig zijn en 
soms leiden tot frustratie. 
Toch zijn er verschillende manieren om de commu-
nicatie te verduidelijken en met elkaar in contact te 
blijven, zodat er weer plezier beleefd kan worden 
aan de communicatie.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 12 adviezen 
rond de communicatie, die deels worden 
toegelicht met een kort filmpje. Uw eventuele 
vragen worden beantwoord door Logopediste 
Nellie Kuijpers – Verberk. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, 
hulpverleners en andere belangstellenden. 
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. 
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige 
bijdrage kunt deponeren. 

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in MFA 
Oelbroeck, Breestraat 1D in Sint Anthonis

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & 
Gennep 

De zaal is open vanaf 19.00 uur               
Programma: 19.30 tot 21.30 u. 

PLUS Kleffenloop 2019

Op zondag 14 april 2019 organiseert A.V. Sporting 
Boxmeer de 9e editie van de PLUS Kleffenloop. 
Met een parcours door de bossen van Overloon is 
dit een prachtig hardloopevenement voor jong en 
oud. Onderweg loop je dwars door het Nationaal 
Oorlogs- en Verzetsmuseum langs een tank en 
onder de Bailey-brug door. Ook loop je langs 
recreatieplas het Schaartven en natuurlijk door de 
schitterende Overloonse bossen. Kortom: een van 
de mooiste hardloopwedstrijden in de regio.

De starttijden en afstanden die gelopen kunnen 
worden zijn als volgt: Bambinoloop 250 meter 
(10:15 uur), Jeugloop 1 kilometer (10:05 uur), 5 
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kilometer (10:25 uur), 10- en 15 kilometer (10:00 
uur). Voorinschrijving is online mogelijk tot 13 april 
2018 en is voor iedere afstand goedkoper dan 
na-inschrijving. Na-inschrijven is mogelijk tot een 
half uur vóór de start van de wedstrijd.
De Kleffenloop start bij sporthal De Raaijhal aan 
de Raaijweg 15 in Overloon. Er is voldoende 
kleed- en doucheruimte aanwezig. Voor alle jeugd 
deelnemers is er na afloop een leuke herinnering 
en voor de podiumplaatsen een mooie beker. 
Voor meer informatie bezoek: 
www.avsportingboxmeer.nl of 
www.facebook.com/avsportingboxmeer. 
Of neem contact via: 
wedstrijdsecretariaat@avsportingboxmeer.nl.

Maandag 18 maart 2019 is er weer een bijeen-
komst van Café Brein in het dienstencentrum/
welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat 
7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is 
voldoende parkeergelegenheid aan de achter-
kant van het gebouw.

De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur 
zaal open) en duurt tot 21.30 uur. Deelname 
is gratis. Vanwege de enorme drukte tijdens 
de laatste bijeenkomsten van Café Brein, 
is aanmelden verplicht. Er kunnen max. 60 
mensen in de zaal, mensen met NAH en 
mantelzorgers hebben voorrang. 

Onderwerp:   
Toneelstuk Verbinding Verbroken

De theatergroep Hoofdzaak uit Tilburg bestaat 
uit Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. 
Hun toneelstuk Verbinding Verbroken probeert de 
gevolgen van NAH zichtbaar te maken en ook de 
eisen, die de samenleving stelt aan mensen met 
NAH, waarbij het onbegrip voor deze gevolgen 
duidelijk wordt. Voor ons zullen enkele leden 

van theatergroep Hoofdzaak enkele scènes uit 
dit toneelstuk spelen. We zullen hierover na de 
voorstelling in gesprek gaan. Inspirator van dit 
toneelstuk en ook speler bij Hoofdzaak is Sjak 
Janssen, die eerder voor Café Brein Land van 
Cuijk heeft gesproken over zijn ervaringen, die hij 
beschreven heeft in zijn boek ‘De Leegte Voorbij’.
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw 
vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën 
en tips. 

Keppie voor oncologiepatiënten Maasziekenhuis
Je haren verliezen door chemotherapie is een 
hele vervelende bijwerking van de behande-
ling van kanker. Het verandert niet alleen je 
uiterlijk, je verliest ook lichaamswarmte via je 
hoofd. Patiënten die door de behandeling te 
maken krijgen met haarverlies bieden we daarom 
gratis een Keppie aan. Een Keppie is een zachte, 
comfortabele slaapmuts die de natuurlijke warmte 
vasthoudt en de gevoelige hoofdhuid beschermt. 
Dankzij een donatie van Stichting Roparun kunnen 
wij onze patiënten hiermee extra ondersteunen.

Oncologieverpleegkundige Det Mooren reikt de 
eerste Keppie uit aan mevrouw Tunnessen.



10

Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas

20 maart 2019

Kandidaat nummer 10.

Kies een vakman uit Vierlingsbeek 
in het bestuur.

Ik heb 39 jaar ervaring in het waterbeheer en 
zit ruim 16 jaar in de gemeenteraad 

van Boxmeer.

Ik wil deze kennis en ervaring graag voor u gaan 
inzetten in het nieuwe bestuur van het waterschap 

Aa en Maas.

Stem bij voorkeur op mij zodat ik voor 
u aan de slag kan.

Het CDA staat voor:
• Zorg voor veilig, voldoende en schoon water
• Samenwerking met andere overheden door 

inzet CDA-netwerk
• Blijvend lage lasten.
• Veilig & Betaalbaar

Zie ook: www.janstoffelen.nl

Advertorial

Een Bèèkse op de Brabantse 
kieslijst 

Binnenkort krijgt u de kieslijsten binnen voor de 
provinciale verkiezingen. En op een van de lijsten 
ziet u “Marjolein de Bruin, Vierlingsbeek” staan. 
Dat klopt, ik sta op plaats 9 voor de PvdA. 

Waarom wil ik mij inzetten voor de Brabantse 
Provinciale Staten? In de eerste plaats omdat we 
een landbouwsysteem hebben waar niemand blij 
van wordt. En veel van de problemen zitten in 
Oost-Brabant. Burgers ervaren overlast als stank. 
Boeren krijgen weinig waardering ondanks hun 
harde werken en de risico’s die ze lopen. 

Natuur en milieu lijdt onder de intensiviteit van de 
productie. Sinds een aantal jaar zijn consumenten 
veel bewuster bezig met hun voedsel. Dit is dan 
ook hét moment om met verschillende landbouw-
sectoren een andere kant op te gaan. De provincie 
heeft hier veel invloed op. Vandaar dat ik me graag 
voor de Provinciale Staten in wil zetten.

Daarnaast heeft de provincie veel invloed op het 
openbaar vervoer en infrastructuur. Een goede 
toegang tot onze regio is natuurlijk erg belangrijk. 
Maar de provincie mengt zich ook in woning-
bouw, natuurontwikkeling en werkgelegenheid in 
de regio’s. Als PvdA zijn we er altijd als de kippen 
bij om zoveel mogelijk goede arbeidsplaatsen te 
creëren. 

Vergeet dus niet om te gaan stemmen op 20 
maart! De provincie lijkt dan ver weg. Haar 
projecten hebben ook invloed op onze regio. 

Advertorial
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Ken je dialect.

Haal eens wat zuurkool uit de kelder.

Tot hier en niet verder.

Lust jij ook stoppelknollen?
(Dit gewas werd met name vroeger veel ingezaaid 
na de graangewassen. Hoewel het blad en de 
knollen veevoer waren, aten wij in onze jeugd de 
sappige knolletjes zo vers van het land.) 

Héé! Ben je soms in de kerk geboren?
(Dat kreeg je thuis te horen als je de deur niet 
achter je sloot. In de kerk was ’t immers vaak 
koud!)

Ga je mee in het bos spelen?

Dat is me een rotzooi daar.

Kijk daar! Er zit een slag in mijn wiel.

Die vrouw is een echte kletstante.

Wat heb jij daar allemaal uitgespookt?

GESCHIEDENIS VAN EIGEN 
BODEM

Afscheid Burgemeester Jans

Deze foto werd hoogstwaarschijnlijk genomen ter 
gelegenheid van het afscheid van Burgemeester 
Jans in 1952, voor het oude gemeentehuis. 
Zittend van links naar rechts:
Leo Keuten (Maashees), Bruisten (Vierlingsbeek), 
Burgemeester Jans, wethouder Crooymans 
(Overloon), en Sjang Hendriks (Vierlingsbeek).
Staande van links naar rechts:

Wim Hendriks (Overloon), August Thijssen 
(Vierlingsbeek), Piet Mengen (Venlo), Hanneske 
Gerrits (Vierlingsbeek), Toon Schrader 
(Vierlingsbeek), Gradus Baltussen (Overloon), 
Johan Toonen (Maashees), Bert Achten 
(Groeningen), Vic Ewals (Vierlingsbeek), Dries 
van den Bosch (Vortum Mullem), Frans Kersten 
(Holthees) en Hein van Loon (Vierlingsbeek).
Achterste rij van links naar rechts:
P. Jansen Koets (Vierlingsbeek), Tinus van Abel 
(Overloon), Sjaak Lensen (Maashees), en Lei 
Jacobs (Overloon).

Bron: Thuisinbrabant.nl

VASTENTIJD

Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is 
de periode die begint op Aswoensdag als voorbe-
reiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een 
periode van vasten en bezinning op de feitelijke 
christelijke levenspraktijk. Alhoewel er zesenveertig 
dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen 
(einde van de vastentijd), wordt er traditioneel 
(binnen de Katholieke Kerk) niet gevast op de zes 
zondagen tijdens die periode, waardoor de totale 
duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt. 
In het oosters christendom wordt er achtenveertig 
dagen gevast tot Pasen. De laatste week vóór 
Pasen wordt niet mee gerekend tot de “veertigda-
gentijd”, maar tot de Goede week.

In de vroegchristelijke tijd vastte men tot zons-
ondergang. Onder andere koning David en de 
profeet Daniël vastten in voorchristelijke tijden al, 
om Gods hulp en steun te zoeken Ook Jezus ging 
direct na zijn doop veertig dagen vasten. Rond 
het jaar 250 werd dit vasten uitgebreid naar alle 
dagen van de Goede Week, terwijl het Concilie van 
Nicaea in 325 getuigt van een veertigdagenvasten.

Katholieke kerk 
De vastentijd begint voor katholieken 
op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt 
toegediend. De periode eindigt met Pasen. De 
vastenperiode duurt in totaal 46 dagen; op 40 
dagen wordt er daadwerkelijk gevast, alleen de 
zes zondagen zijn hiervan uitgezonderd. Vasten 
wordt voorafgegaan door de Vastenavond en 
het carnaval. De Kerk heeft in de loop der eeuwen 
de regels omtrent het vasten versoepeld. In de 9e 
eeuw verschoof men de enige maaltijd van zons-
ondergang naar 3 uur, vanaf de 14e eeuw naar de 
middag.

Volgens de geboden van de Katholieke Kerk 
moeten katholieken vanaf 14 jaar zich op vrijdagen 
en enige andere dagen, zoals Aswoensdag, 
onthouden van het gebruik van vlees of van 
een ander voedsel volgens de voorschriften van 
de bisschoppenconferentie (onthoudingsgebod). 
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In het nieuwe kerkelijke wetboek van 1983 blijft 
het onthoudingsgebod nagenoeg ongewijzigd: op 
vrijdagen en op Aswoensdag. Onthouding samen 
met vasten wordt gevraagd op Aswoensdag en 
op Goede Vrijdag (vastengebod). Minderjarigen 
en zestigplussers worden ontheven van het 
vastengebod. 
De bisschoppenconferenties hebben de bevoegd-
heid het onderhouden van vasten en onthouding 
nader te bepalen en ook andere vormen van boete 
zoals liefdadigheidswerken en oefeningen van 
vroomheid geheel of gedeeltelijk in de plaats te 
stellen van vasten en onthouding.   

De Katholieke Kerk is in de loop der eeuwen 
minder streng geworden bij het voorschrijven van 
het vasten en heeft ook alternatieve vormen van 
vasten en onthouding voorgesteld.

De regeling met vasten is dus als volgt:
• Boetedagen: elke vrijdag in het gehele   
 jaar, én de gehele veertigdagentijd (d.i. van    
 Aswoensdag tot en met Stille Zaterdag).
• Onthoudingsdagen: Aswoensdag en elke
 vrijdag in het gehele jaar (inclusief Goede
 Vrijdag), tenzij deze samenvalt met    
 een Hoogfeest.
• Vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag.

Ook zijn er de zogenaamde Quatertemperdagen, 
waarmee elk van de vier seizoenen van het jaar 
wordt begonnen.

De verschillende zondagen van de vasten-
tijd hebben een specifieke naam. De eerste vijf 
zondagen ontlenen hun naam aan de begin-
woorden van het introïtusgezang:

• Eerste zondag: Invocabit
• Tweede zondag: Reminiscere
• Derde zondag: Oculi
• Vierde zondag: Laetare (halfvasten)
• Vijfde zondag: Judica
• Zesde zondag: Palmzondag (Dominica in   
 Palmis) 

Jezus drijft een duivel uit: detail van de honger-
doek uit de Kathedraal van Gurk Oostenrijk

De laatste week, de Goede Week, is het hoogtepunt 
van de vastenperiode. Van deze week is het triduüm 
samen met de Paasdag het absolute centrum van 
het liturgische jaar. Het Triduüm Sacrum omvat de 
dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag. Traditioneel zijn deze dagen nog sterker 
aan het gebed gewijd. Er bestaat ook een traditie 
om deze dagen in retraite door te brengen.

De voorvasten is de liturgische periode van twee-
enhalve week die voorafgaat aan Aswoensdag. 
Ook deze periode heeft een boetekarakter, zij het 
wat milder dan de veertigdagentijd. Bij de aanpas-
sing van de liturgische kalender na het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) werden de drie 
zondagen van de voorvasten niet meer opgenomen 
en vervangen door gewone zondagen door het 
jaar. Katholieken die de Tridentijnse liturgie volgen 
met de daarbij horende liturgische kalender, vieren 
deze zondagen nog steeds.

Gedurende de vastentijd werd in de kerk vroeger 
een vasten- of hongerdoek opgehangen tussen 
het middenschip en het priesterkoor ter bedekking 
van het altaar. Dit gebruik is in sommige kerken 
in ere hersteld, de doek toont dan meestal 
afbeeldingen van  armoede in  ontwikkelings-
landen. Tussen Aswoensdag en Pasen voert 
de Katholieke kerk in Nederland een gezamen-
lijke Vastenaktie campagne, een periode waarin 
men mindert voor een ander en geld werft voor 
projecten in ontwikkelingslanden.

Orthodoxe Kerk 
Vastendagen:

•Iedere woensdag en vrijdag – behalve tijdens de 
‘VOLLE WEKEN’ (ononderbroken weken) en de 
Heilige Dagen.
• De dag voor Theofanie 5 januari.
• De dag van de onthoofding van Johannes de   
Doper en voorloper 29 augustus.
• De dag van Kruisverheffing 14 september.

Vastentijden:
• De ‘Grote Vasten’ – duur: 40 dagen, begin:   
 maandag 7 weken voor Pasen.

De Goede Week (Lijdensweek) en het weekend 
voor Pasen t.w. Lazaruszaterdag en Palmzondag 
worden niet meegerekend, zodat de Grote Vasten 
toch op een lengte van 40 dagen uitkomt.
De verschillende zondagen van de vastentijd 
hebben een eigen thema:

• Eerste zondag: Triomf der Orthodoxie
• Tweede zondag: Heilige Gregorius Palamas
• Derde zondag: Heilig Kruis
• Vierde zondag: Heilige Johannes Climacus
• Vijfde zondag: Maria van Egypte
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De overige vastenperioden:
• De ‘Kerstvasten’ (Filippusvasten) – duur: 40   
 dagen, van 15 november t/m 24 december.   
 (Valt tijdens de rooms-katholieke advent.)
• De ‘Moeder Gods-Vasten’ (Ontslapingsvasten)  
 – duur: 14 dagen, van 1 t/m 14 augustus.
• De ‘Apostelvasten’ (Petrus- & Paulusvasten)   
 – duur: variabel (enkele weken), van maandag   
na Allerheiligen t/m 29 juni. (Allerheiligen vieren   
de orthodoxen op de eerste zondag na    
Pinksteren, niet op 1 november).

VOLLE onderbroken WEKEN (feesttijden zonder 
vasten of onthouding):

• De Kersttijd (De Heilige Dagen) (feestijd van   
 Kerstmis tot Theofanie) 25 december – 5   
 januari
• Eerste week van de Voorvasten Vanaf de   
 zondag van de farizeeër (De week van de   
 Tollenaar en de farizeeër) (10de week voor   
 Pasen)
• Boterweek
• Paasweek (Lichte Week) – Paaszondag   
 – Thomaszondag
• Pinksterweek – Pinksteren – Allerheiligen   
 (zondag na Pinksteren)

Volgens het kerkelijk reglement is er op Kerstmis en 
Theofanie, als die op woensdag of vrijdag vallen, 
geen vasten. Op de vooravond van Kerstmis en 
Theofanie en op het feest van Kruisverheffing en 
van de Onthoofding van Johannes de Voorloper is 
een maaltijd met plantaardige olie toegestaan. Op 
de feesten van de Ontmoeting van Jezus Christus 
in de Tempel, Transfiguratie, de Ontslaping van de 
Moeder Gods, de Geboorte van de Moeder Gods, 
de Tempelgang van de Moeder Gods, de Geboorte 
van Johannes de Voorloper en Doper, de apostelen 
Petrus en Paulus en van Johannes de Theoloog, als 
die op woensdag of vrijdag vallen, alsmede in de 
periode van Pasen tot Pinksteren is op woensdag 
en vrijdag vis toegestaan.

Protestantisme 
Binnen het protestantisme is er geen expliciete 
gezamenlijke traditie van vastenperiode. Wel zijn 
er individuele protestanten die vasten in de 40 
dagen voor Pasen. Op individuele basis of in kleine 
groepen wordt er door sommige protestanten ook 
elders in het jaar gevast. De precieze inhoud van 
het vasten is niet helder gedefinieerd. Zo zijn er 
mensen die meerdere dagen achter elkaar in het 
geheel niet eten, terwijl anderen zich onthouden 
van een bepaalde gewoonte, zoals roken, televisie 
kijken of alcohol nuttigen.

De grondleggers van het gereformeerd protes-
tantisme hebben wel oog gehad voor een goede 
vastenpraktijk. Calvijn wijdt in zijn grote werk de 
institutie verschillende paragrafen aan de praktijk 
van het vasten. Voetius gaat in zijn grote werk 

over de godsvrucht uitvoerig in op het daad-
werkelijk vasten door gelovigen. Dit vasten is 
echter gekoppeld aan boetedoening, bijvoor-
beeld rond biddagen en niet aan de periode van de 
veertig dagen voor Pasen. In het protestantse chris-
tendom van de 21e eeuw is deze praktijk goeddeels 
verloren gegaan.

zaterdag 16 maart > ierse avond > ST. 
PATRICK’S EVE met live: GOOD COM-
PANY
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 gezellig! En het wordt alleen maar 
plezanter door de muziek van Good Company. 
Lekkere Ierse folk gemaakt door vijf muzikanten 
met een opgeteld muzikaal verleden van meer 
dan 190 jaar. Harry Janssen, Peter Bonants en 
de Vierlingsbeekse ‘Íeren’ Ývonne Berden, Bert 
Verbeeten en Henk Koppes brengen met veel 
enthousiasme en plezier een óverheerlijke ’stew’ 
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van traditionals, evergreens, ballades en dranklie-
deren. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het 
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit 
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

zaterdag 23 maart > bandwedstrijd > 
OP UT TUFFELKE: THURSDAY’S ÇO-
MING + ROYAL CALYPSOMEN + THE 
EMBRASSIBLES
Wat wordt de openingsact van Op De Tôffel 2019? 
Dat is dé vraag die ons vanavond allemaal bezig 
zal houden tijdens de 25e editie van bandwed-
strijd Op Ut Tuffelke. Uit alle inzendingen zijn drie 
puike bands geselecteerd die het strijdperk zullen 
betreden, te weten:
 
	 	THURSDAY’S ÇOMING – dynamische   
  poprock uit Overloon
	 	ROYAL CALYPSOMEN – catchy melting  
  pot van rock ‘n roll, sixties beat en new  
  wave uit Oeffelt
	 	THE EMBRASSIBLES – grensvernie-
  tigende funky jazz uit Nijmegen

Van dit drietal vertoont elke band een half uur 
zijn kunsten. In welke volgorde is een verras-
sing want die wordt door loting bepaald. Een 
deskundige jury tenslotte, kiest de ongetwij-
feld gelukkige winnaar van Op Ut Tuffelke en dat 
wordt een hele kluif gezien het hoge peil van het 
deelnemersveld. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd!

Als kers op de taart wordt vanavond ook de 
complete line-up van Op De Tôffel 2019 bekend 
gemaakt. Wie staan er op zaterdag 15 juni 
allemaal Op De Tôffel? Na vanavond zijn er geen 
geheimen meer!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: gratis

vrijdag 29 maart > KEES VAN AMSTEL 
> EEN BANG JONGETJE DAT HELE 
ENGE DINGEN DOET (try-out)
Het leven is net een zwembad. En Kees van 
Amstel zwemt niet. Hij staat maar een beetje bang 
langs de kant… toe te kijken hoe anderen het 
hoofd proberen boven water te houden. Althans, 
dat zegt zijn therapeut. Dan kun je twee dingen 
doen: langs de kant blijven staan of vol het leven 
in duiken. Kees koos de derde optie: hij zocht een 
nieuwe therapeut. En hij maakte een nieuw caba-
retprogramma. Met verhalen. En grappen. Veel 
grappen.  

Kees van Amstel is comedian bij het beroemde 
gezelschap Comedytrain, heeft een weke-
lijkse column in De Nieuws BV op NPO Radio 1, 
schreef voor het Correspondents’ Dinner (speech 

Mark Rutte), maakte cabaret voor Spijkers Met 
Koppen en is tevens één van de breinen achter het 
programma Dit Was Het Nieuws.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl > win gratisentree kaarten 
bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 POOL
In het weekend van 15, 16 en17 maart gaat het 
dan eindelijk weer beginnen: het nieuwe Formule 
1-seizoen. Dan mogen alle bolides hun stal weer 
uit en lekker rond gaan grazen op het circuit Down 
Under. Welk team heeft z’n zaakjes het best voor 
elkaar? Kan Ferrari of Red Bull het machtige team 
van Mercedes peentjes laten zweten? En zal het 
onze nationale trots Max Verstappen wederom 
lukken om potten te breken en onze harten sneller 
te doen laten kloppen? Denk jij antwoord te 
hebben op al deze vragen, doe dan mee met de 
prestigieuze Gryphus Formule 1 Pool!

Aanmelden of informatie inwinnen kan bij onze 
bookie van dienst André Rouwens (drezen@
kpnmail.nl of 06-16716291). Uiterlijke inschrijf-
datum is vrijdag 15 maart.
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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                   

 
 

 

Het Fonds
Maatschappelijke
Projecten
Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk
initiatief, een steuntje in de rug via het Fonds Maatschappelijke
Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio
sterker!
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Samen maken wij onze regio 
sterker!

rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd   1 20-12-18   09:07

Te koop:

Bouwkavel + 480 m2                                 
Soetendaal 12

Lambert Litjens                                                        
06-51394099

Gemeubileerde prachtige en ruime vrij-
staande woning te huur in Vierlingsbeek. 

Op loopafstand van het station.
Periode: Eind maart tot oktober 2019.
Huurprijs n.o.t.k.
Mobiel: 0636011182

Natuurlijk worden ook dit jaar weer alle races 
(onder voorbehoud) uitgezonden op super groot 
beeldscherm (4x3m) in Gryphus. Geniet samen 
met andere Formule 1 fans van alle inhaalacties, 
crashes, schuivers, spins, salto’s, donuts en al wat 
die mannen nog meer met hun bakkie kunnen. En 
als je meedoet met onze pool wordt al dit plezier 
nog eens verveelvoudigd!

in petto
 	vrijdag 5 april > open podium >    
  TALENTENTUIN
 	zaterdag 13 april > concert > BEUKFEEST
 	vrijdag 19 april > vinylavond > OP LOSSE  
  GROEVEN

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

Gezocht: Chauffeur (oproep) 
Wij zijn op zoek naar een flexibele chauffeur op 
oproepbasis (±8uur per week). Je moet minimaal in 
het bezit zijn van een B-rijbewijs. Rijbewijs C, BE en 
ervaring met een heftruck is een pré.  
Geïnteresseerd? Bel of mail naar info@lom-bv.nl. 
 

Akkervoortweg 7, Vortum-Mullem      0485-52 33 32 

Kwijtgeraakt met de carnaval, zwarte 
lange jas met veel gekleurde strikken 
erop genaaid.

Riet Verbeeten 06-42765051.
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� adverteren
doet verkopen

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

UW INTERIEURSPECIALIST
GORDIJNEN | VLOEREN | RAAMDECORATIE

KLEUR- & INTERIEURADVIES

BIJ ONS TOTALE ONTZORGING:
ADVIES, METEN, MONTEREN & LEGGEN!
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Aangepaste openingstijden 
Vanaf 6 maart zijn we iedere 

woensdagavond open tot 20.00 uur. 
Wij werken op afspraak, deze kunt u 
online maken op www.salon-10.nl 

of u kunt telefonisch contact met ons 
opnemen 0478-632282. 

Graag tot ziens. 
Dinsdag      8.30-17.30 
Woensdag  8.30-20.00 
Donderdag 8.30-17.30 
Vrijdag         8.30-17.30 
Zaterdag     8.30- 12.30 

Zondag en maandag gesloten 

 

Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0478 63 40 20
info@muldersautos.nl

www.muldersautos.nl

Onderhoud, reparatie,
apk van alle merken, in- en verkoop.

Ook onderhoud van leaseauto´s mogelijk!

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368
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24

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

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

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

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

ELKE ZATERDAG 10.00-17.00 UUR
Door de week in de avonduren op afspraak

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495 Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696
Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame 18 t/m 23 maart
 	Mangovlaai € 10,80
 	Vezelbrood € 2,50
 	Pistoletje wit € 0,30 

€ 2,05 Reclame 25 t/m 30 maart
 	Bienestich € 10,80 
 	Spelt meergranen licht € 1,70 
 	4 lentebollen + 1 gratis 

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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
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VERKRIJGBAAR BIJ ABC; 
 
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN 
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN 
 
Bijvoorbeeld: Brander Superdeck, 
uitstekende dekking, extreem mat. 
  

 

 
      
            
 
 
 
            

                  

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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

 
 

  WASCONTRACTEN 
 

 Voor zowel zakelijke als particuliere klanten 
 Uw auto wordt professioneel gewassen en gezogen  
 Binnen nog géén uur van binnen en van buiten  

brandschoon 
 Altijd een schone en nette auto 
 Goed voor het behoud van uw auto 
 Een krasvrij resultaat! 

  
Bel ons vrijblijvend op 0478-631901! 

M.i.v. zaterdag 16 maart zijn wij weer geopend.
Voor meer informatie kijk op onze website!

www.poortvanloon.nl
www.martensasperges.nl


