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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

30 april 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 8 24 april 2019

Zondag 12 Mei om 15.00
Spetterend concert in 
Koningskerkje te Vierlingsbeek.

TER ERE VAN BEVRIJDINGSDAG IN NEDER-
LAND EN OVERWINNINGSDAG IN RUSLAND

Dat maak je niet snel mee, een echte operadiva 
die zichzelf begeleidt op accordeon!
Zij heeft gezongen bij Mariinsky Theater en is 
winnares van het Rimsky-Korsakov Concours en 
Pavel Lisitsian Competition.

Elnara Muermans is bekend in Nederland en het 
buitenland. Zij was meerdere keren als soliste 
betrokken bij tientallen koren in Nederland, 
waaronder het Rotterdams en Amsterdams Opera 
Koor.

Maar in Brabant verschijnt Elnara ook niet zo maar 
en niet voor de eerste keer! Zij heeft meerdere 
keren als sopraan gezongen in de Boxmeerse St. 
Petrusbasiliek tijdens de Herfstconcerten.
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e Elnara is getrouwd met Alex Muermans, die in 
Overloon is opgegroeid. Daar komen Alex en 
Elnara met hun twee kinderen nog regelmatig 
om zijn ouders Chris en Riet te bezoeken en te 
genieten van het dorpse, de bossen en de rust. 

Tijdens het concert op 12 mei in het Koningskerk-
je te Vierlingsbeek zal Elnara een afwisselend pro-
gramma vol warmbloedige Russische, Nederland-
se en Italiaanse oorlogsliederen en volksliederen 
ten gehore brengen. Uw hart en ziel zullen zich 
vervullen van vreugde en liefde. 
 
Meer informatie over Elnara Muermans 
en tickets zijn verkrijgbaar via haar 
website: www.elnara.eu

Voorverkoop € 12,50
Aan de deur € 15,00

MEIMAAND MARIAMAAND 
De Maand Mei is de maand dat Maria op vele 
bedevaartsplaatsen bijzonder wordt vereerd.

Daarom heeft de Liturgiegroep Vierlingsbeek/ 
Maashees evenals andere jaren het plan 
gemaakt om samen het Rozenkransgebed 
te bidden. Dit is een oude traditie om in de 
Mariamaand mei samen Maria te vereren en 
haar hulp en steun te vragen voor onszelf en 
allen die het nodig hebben.

Wij nodigen U uit om in de versierde 
Mariakapel onder de toren samen te komen 
bidden en te vieren op de dinsdagavonden:  
7 - 14 – 21 en 28 mei s’ avonds om 19.00 uur

U bent van harte welkom .

LITURGIEGROEP VIERLINGSBEEK / 
MAASHEES
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Van de Redactie:

  Paasvakantie/ Meivakantie.... even niet 
op de klok letten voor menige scholier/
student. Alhoewel voor een vakantiebaantje 
misschien wél! Hoe dan ook: fijne vakantie 
met ‘n lekker voorjaarsweertje zodat het 
prima buiten vertoeven is! 

  Ook de huisartsen zijn een weekje afwezig... 
Bijzonder fijn dat Dr. Mosch weer aan het 
werk is na een zeer heftige periode. Dat 
is een goed teken! Als patiënt krijgen wij 
ook wel eens het belangrijke advies dat we 
nu met goede bedoelingen aan Dr. Mosch 
kunnen geven: rustig aan... wees geduldig 
en zorg goed voor Uzelf!

  Dopjes -actie Hulphond: heel veel dank 
voor het mee sparen, alle beetjes helpen 
en we leveren ze elke 2 weken met enige 
trots in. Echt  super, het besef dat in menig 
keuken(???) een potje/zakje met plastic 
doppen gevuld wordt en U het ook naar  
Vlasakker 25 brengt!! We willen U echter 
wel vragen om er aan te denken dat het 
enkel plastic doppen (geen deksels) mogen 
zijn én graag nog schoon ook..... Met ieders 
doppen dragen we zo een steentje bij aan 
de opleiding van een hulphond en zo aan 
iemands (betere) toekomst! Kei moi toch!

6 mei KBO: Kruisboogschieten te Groeningen
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
8 mei VOVG: Bezoek aan Naturopati
9 mei KBO: Informatiemiddag notaris en   
 Rabobank in Joffershof aanvang 13:30  
 uur
12 mei Garage-Sale Vierlingsbeek – Groeningen;  
 aanvang 10:00 uur
12 mei Koningskerkje: Optreden Elnara   
 Muermans met Russische, Nederlandse  
 en Italiaanse volksliederen; aanvang:   
 15:00 uur
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
19 mei Perron 22: Babyfair van 11:00 – 16:00   
 uur
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 Koningskerkje: Op De Tôffel 2019
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
20 juni Zonnebloem: 45 jaar bestaan     
 Zonnebloem
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
25 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: 
  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.

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.

4 mei BiblioBeek: Voorlezen in de BiblioBeek;  
 aanvang 11:00 uur
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje met medewerking van
 Zangvereniging Vondel, het Groenings   
 koor, Harmonie de Herleving en Gilde
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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 
11sept 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
10 nov Zangvereniging Vondel: Vondel neemt   
 deel aan “Concert Zonder Grenzen” in   
 Bergen lb
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

Het is pas begin april en toch is het vogelbroed-
seizoen al in volle gang. De webcams van “Beleef 
de Lente” (www.vogelbescherming.nl > beleef 
de lente) sturen voortdurend mooie beelden de 
wereld in. Het is zeer de moeite waard om dat 
eens te bekijken.
Ook in Vierlingsbeek en omgeving zijn veel vogels 
al druk bezig met het bouwen van nesten, het 
leggen van eieren en zelfs het broeden. Roeken, 
Kraaien en Eksters zijn al volop aan het broeden. 
Turkse Tortels en Houtduiven vliegen af en aan 
met verse takjes voor hun nesten. Tjiftjaffen en 
Zwartkoppen zingen al volop en hier en daar is 
zelfs al een Fitis te horen. Zoals elk broedseizoen 
hebben we ook dit jaar weer een aantal nestkasten 

Koolmeesnest
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onder onze hoede genomen. Die moeten regel-
matig gecontroleerd worden op de voortgang 
van het broedproces. Tijdens de eerste controle 
in maart, waren er slechts een paar nestjes in 
aanbouw. Bij de tweede nestkastcontrole van dit 
seizoen, op 4 april, ontdekten we al een kool-
meesnest met 4 eieren erin. Dat wil zeggen dat het 
eerste eitje al op 31 maart, of zelfs eerder, gelegd 
moet zijn. Een andere Koolmees was erg creatief 
geweest. Voor het bouwen van zijn nest had hij 
meerdere kleuren wol gebruikt. Rode, gele, paarse 
en blauwe plukken wol waren kunstig in elkaar 
geweven. Dit maakte van het nest een kleurrijk en 
kunstig bouwwerk.

Bovendien lagen er al 4 eitjes in het nest. Deze 
Koolmees moet ergens op een waslijn een mooie 
wollen trui gevonden hebben die hij behoorlijk 
geplunderd heeft.
De wekelijkse nestkastcontroles leveren altijd wel 
bijzondere dingen op. Zoals tijdens de laatste 
controle, toen ons oog op een zingende Tjiftjaf 
op slechts 2 meter afstand viel. Een badderende 
Zwartkop liet zich ook niet door ons verstoren. Op 
de achtergrond klonk voortdurend de roep van een 
Groene Specht. Vanaf enige afstand zagen we hoe 
een zwart-wit vogeltje op een nestkast ging zitten. 
Snel pakten we onze verrekijkers en het bleek een 
Bonte Vliegenvanger te zijn. Snel glipte hij via de 
opening de nestkast in.
Dat is heel bijzonder want meestal komen Bonte 
Vliegenvangers pas eind april - begin mei terug 
uit hun overwinteringgebied in Afrika. Meestal zie 
je ze hier pas als er voldoende vliegende insecten 
zijn, want daar leven ze van. Het lijkt erop of de 
natuur een paar weken voorloopt op het gebrui-
kelijke schema. Het broedseizoen begint duidelijk 
eerder dan 20 jaar geleden. Op meerdere plaatsen 
zijn al Wilde Eenden met kuikens gezien. Dat 
overkwam ons ook toen we een wandeling maakte 
over het fietspad langs de sportvelden.

Moedereend met jongen

De moedereend liep in een stevig tempo over het 
voetbalveld en de 13 kuikens holden er achteraan. 
Ze konden moeder nauwelijks bijhouden. Via de 
goal liepen ze onder de heg door het fietspad 
over. Daar belandden ze in een laagte met een 
steile rand, waar de kuikens moeilijk uit konden 
komen. Geduldig wachtte moedereend hen op aan 
de overkant. Vervolgens verdwenen ze richting 

de overstortvijver langs de Spoorstraat. Zover wij 
konden zien liep het allemaal goed af.

Ton van den Berg

Aan alle verenigingen en organisaties van 
Vierlingsbeek en Groeningen

Uitnodiging voor 
Dorpsraadsvergadering met als 
agendapunt  “TOEKOMST 
VIERLINGSBEEK”

Datum: dinsdag 4 juni 2019
Tijdstip: 20.00u aanvang
Locatie: Joffershof, Laurentiusstraat 2, 
Vierlingsbeek

Leefbaarheid is van levensbelang voor een dorp 
en wordt mede bepaald door het verenigingsleven 
en door de voorzieningen. Wij menen te mogen 
stellen dat Vierlingsbeek best heel trots mag zijn 
op haar vele, gevarieerde en bloeiende vereni-
gingen, waaronder de uwe. Maar hoe staat het 
met de voorzieningen in de toekomst, zoals bijv. 
een bijdetijds en ruimer gemeenschapshuis of 
een moderne gymzaal die voldoet aan huidige en 
toekomstige eisen, beter uitgerust en meervoudig 
bruikbaar is.
Da’s een heel ander verhaal…
Bèèk zou Bèèk echter niet zijn als er vanuit de 
eigen gemeenschap hier geen mooie TOEKOMST-
ideeën of plannen over zijn ontstaan! Want er 
bestáán plannen voor uitbreiding en aanpassing 
van de Joffershof en de realisatie van een nieuwe 
gymzaal die meervoudig bruikbaar is en onderge-
bracht in de kerk. Voorzieningen voor iedereen, 
voor alle inwoners, voor alle verenigingen en 
organisaties.
Daarom willen wij met u, samen met de besturen 
van gemeenschapshuis Joffershof en Stichting 
Laurentius Vierlingsbeek, eens van gedachten 
wisselen over genoemde plannen en nodigen wij 
u uit voor de Dorpsraadsvergadering op dinsdag 4 
juni a.s. aanvang 20.00 uur, Joffershof.
Graag verwachten wij 1 of max 2 personen van uw 
vereniging of organisatie op deze vergadering.
Wij rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Vierlingsbeek
 
PS: Verenigingen en organisaties worden naast 
deze algemene uitnodiging ook persoonlijk 
aangeschreven. 
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Het Groenings Koor 
presenteert zondag 26 mei 2019 

13.30 –16.30 uur 

Culinaire Klanken 

Lemse Kuul 
Maasstraat 
Groeningen 
Volw. €12,50/<12 jr €8 
(kaarten via leden)   
www.groeningskoor.nl 

 Smaakcentrum 

Boxmeer en 

leerlingen van 

Laurentiushof 

 Now Weej 
Drumband Gilde 

Djembégroep 

“Voor iedereen die van een leu-
ke culinaire en muzikale middag 
houdt.”
 
Wij, het “Groeningskoor”, gaan voor de derde 
keer ons culinaire en muzikale festijn Culinaire 
Klanken op de planken brengen. Zondag 26 mei 
is het zover. Van 13.30 tot 16.30 uur bent u zeker 
van vermaak met muziek en smaak. De “Lemse 
Kuul” in Groeningen is waar het allemaal staat te 
gebeuren. 
Deze keer is het motto “Culinaire Klanken gaat 
Lokaal”. Een slogan die we zeker waar willen gaan 
maken.
Vooral voor wat betreft de overige deelnemers aan 
deze middag. 
Zo is daar de “Djembé Groep “ o.l.v. Dorothe 
Verhofstad. Deze zal enkele nummers zelf brengen 
maar ook een ondersteunende rol hebben bij de 
Afrikaanse nummers waarmee het koor op de 
proppen komt. 
Dat is mede te danken aan dirigent Sjraar 
Klaassens die op geheel eigen wijze en met 

medewerking van de muziekcommissie een 
zeer afwisselend en vrolijk programma heeft 
samengesteld. 
Voor wat lokaal betreft zijn we heel blij met de 
toezegging van de drumband van het St. Antonius 
en St. Nicolaasgilde dat ook acte de présence 
geeft.  Het zal niet alleen hun geijkte mars zijn, ze 
zullen laten horen dat er meer uit een drumband 
te halen valt dan het “recht toe recht aan” 
getrommel. 
Dan hebben we “Now Weej”. De zingende 
mannen die met hun optreden tijdens het smart-
lappen festival in Vierlingsbeek menig hart hebben 
gestolen door hun spontane manier van zingen en 
optreden. 
Als we dan met z’n allen tot slot nog een geza-
menlijke “uitsmijter” serveren zal men met 
ongetwijfeld veel plezier op deze middag terug 
kunnen kijken. 
 
En dan hebben we het nog niet over het culinaire 
gedeelte gehad. Dit jaar werken we samen met 
“het Smaakcentrum” in Boxmeer. Hieronder een 
kleine samenvatting wat dit behelst. 
 
“Het lesprogramma van het Smaakcentrum 
vindt plaats tijdens de reguliere schooltijden 
voor kinderen van groep 7 en 8 van de basis-
school. Zij zijn ieder schooljaar drie ochtenden 
te gast bij het Smaakcentrum. Deze ochtend 
bestaat uit twee delen: een theorieles over 
gezond eten en een praktijkgedeelte waarin 
kinderen echt gaan koken in een professio-
nele keuken. Ze sluiten de ochtend af met een 
gezamenlijke, zelfbereide maaltijd.”
 Op dit moment zijn de groepen 7 en 8 van 
de Laurentiushof aan de beurt om die lessen 
te volgen. Zo zullen basisschoolleerlingen uit 
Vierlingsbeek en Groeningen voor een groot 
gedeelte van het culinaire gedeelte zorg dragen. 
U ziet dat er niets aan het toeval is overgelaten om 
u een mooie middag te bezorgen. 
 
De prijs voor een middag vol muziek en lekkere 
hapjes is € 12.50 voor volwassenen en € 8,- voor 
kinderen tot 12 jaar. Gezien de belangstelling in 
voorgaande jaren is er ook nu weer de gelegen-
heid om kaartjes in de voorverkoop te kopen. Dit 
kan op de volgende adressen. 
Nel Ebben; 06-19633184 . 
Tonny Hendriks; 0478-631377. 
Joke Deriet; 0478-632135
Deze informatie, en meer, kunt u teruglezen op 
de website van het Groenings koor.
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Volleybaltoernooi op 28 en 29 juni 
in Maashees

Binnenkort is het weer zover: het buitentoer-
nooi van volleybalvereniging MVC ’64. Ook dit 
jaar staat het volleybaltoernooi garant voor een 
sportief en gezellig weekend voor iedereen. Dit 
jaar ziet het programma er als volgt uit:

Op vrijdagavond 28 juni wordt om 20.00 uur 
gestart met de jaarlijkse kennisquiz voor jong en 
oud. Onder leiding van een vakkundige presen-
tator wordt er gestreden om de felbegeerde titel. 
Na het succes van voorgaande jaren, is het zeker 
een aanrader om gezellig mee te doen met je 
familie, vriendengroep, sportclub, (buurt)vereni-
ging etc. Elk team mag uit maximaal 4 personen 
bestaan. Om zeker te zijn van deelname, adviseren 
we iedereen om je team van te voren al op te 
geven. Dit kan bij Gijs Jacobs 06-24628127 of via 
mvcbuitentoernooi@gmail.com

Om 11.00 uur op zaterdag 29 juni luidt het officiële 
startsein voor het volleybaltoernooi. We spelen 4 
tegen 4. Aanmeldingen voor het volleybaltoernooi 
kun je mailen naar mvcbuitentoernooi@gmail.com. 

We hopen dat jullie er met ons een leuk en sportief 
weekend van willen maken!!

Dit alles vindt plaats op het sportterrein aan de 
Vennenweg in Maashees. Voor meer informatie 
mail naar mvcbuitentoernooi@gmail.com

Dizze keer opmerkelijke vervoegingen van de 
werkwoorden  “zijn” en “hebben”. Het persoonlijk 
voornaamwoord “U” werd/wordt nooit gebruikt! 

Ik bin… Héj is…Zéj is… Géj bint… Géj ziet … Gul-
lie bint… Gullie ziet… Wéj zien…
Bin ik…? Is héj…? Is zéj…? Binde géj…? Ziede 
géj…? Binde gullie…? Ziede gullie…? Zien wéj…?
Ik was… Héj was…Zéj was… Géj waart… Gullie 
waart…Wéj ware…
Was ik…? Was héj…? Was zéj…? Waarde géj…? 
Waarde gullie…? Ware wéj…?

Ik heb….Héj het…Zéj het… Géj het…. Gullie het… 
Wéj hebbe…
Heb ik…? Het Héj…? Het zéj…? Hedde géj…? 
Hedde gullie…? Hebbe wéj…?
Ik hai… Héj hai…Zéj hai… Géj hàt… Gullie hàt… 
Wéj hàn…
Hai ik…? Hai héj…? Hai zéj…? Hâdde géj…? 
Hâdde gullie…? Hàn wéj…?

Ken je dialect.

Ik lot méj dur ôw nie afzeike!

Èèrmoei troef hör!

Licht ôw hèmd ’s op.

Wàt ziede toch ‘ne knurft!

Dè mok evvel ùùrst ziën.

Mudde gullie ôk ollie lèèrs ànhalde?

Ik bin d’r van di jaor nog nie gewèst.

Héj het vest voelen iever.

Ze zien d’r nog: wèèterkule in de maashegge.

Wies hier en nie wieër!

Rein Verhoeven

Hobbyclub

Beste dorpsgenoten.

Een hobby c.q. ontmoetingsruimte in 
Vierlingsbeek.

Een ruimte waarin u de mogelijkheid wordt 
geboden om:

 1. Uw hobby of een nieuwe hobby uit te   
  oefenen zoals:
   - Houtbewerken
  - Metaalbewerken
  - Naaien of breien of borduren
  - Plakboek of collages maken
  - Boetseren, pottenbakken
  - Emailleren
  - Koper slaan
  - Fotografie
  - Tekenen en/of schilderen 
 2.  Elkaar te ontmoeten, samen te werken of  
  ideeën uit te wisselen.

Dit alles gedurende een (1) of meerdere dagdelen 
per week. 

Is hier belangstelling voor in ons dorp?

Graag uw reactie en/of ideeën hierover mailen 
naar: hobbyclubvbeek@gmail.com
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‘K WÈT’T: BÉÉK EN GRUUNINGE GAAN SAMEN 
QUIZZEN! 
Op 14 september 2019 strijden weer vele teams voor 
de ‘eeuwige’ roem tijdens de tweede Bèkse en 

Gruuningse Dorpsquiz ‘k 
Wèt’t in Vierlingsbeek & 
Groeningen. 
 
De organisatie van de Bèkse 
en Gruuningse Dorpsquiz 
heeft een duidelijk doel: Iets 
leuks organiseren voor beide 
dorpen. Een evenement voor 

jong èn oud dat zorgt voor leven in de brouwerij. In 
diverse buurdorpen (zoals Overloon en Sint Anthonis) 
is de dorpsquiz een niet meer weg te denken 
fenomeen. Honderden dorpsgenoten gaan op een 
avond actief in groepsverband tegen elkaar quizzen op 
een eigen uitgekozen locatie. 
 
Teamcaptain en Team 
Een team kan bestaan uit vrienden, familie, collega’s, 
sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs of andere 
(vage) kennissen. Er is geen maximaal aantal spelers 
per team. Wij adviseren echter een team van zo’n 15 
personen, waarvan één persoon de teamcaptain is.  
TIP: Maak je team zo divers mogelijk zodat er diverse 
leeftijden, interesses en talenten in vertegenwoordigd 
zijn! 
Het team kiest zelf een locatie van waaruit gespeeld 
gaat worden. Dit kan… bij iemand thuis zijn, in een 
café, bij een vereniging of clubhuis. Het maakt niet uit, 
als het maar in Vierlingsbeek of Groeningen is. 
 
De quiz 
De quiz bestaat uit verschillende categorieën, maar 
ook uit doe-opdrachten en zelfs een aantal geheime 
opdrachten! Er zijn bijvoorbeeld ook zoekopdrachten 
in het dorp en vragen met weetjes over Vierlingsbeek 
en Groeningen. Tijdens de quiz mag gebruik worden 
gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken. 
Het wordt ook een strijd tegen de klok! Afspraken en 
regels worden sowieso zeer streng gecontroleerd. 
 

 
 

Finale-avond ‘k Wèt’t op vrijdag 27 september. 
Tijdens een spetterende finale-avond op vrijdag 27 
september zal de winnaar van de tweede Dorpsquiz ‘k 
Wèt’t bekend worden gemaakt. We zijn overigens 
benieuwd of team Geurts (winnaar 2018) weer met de 
bokaal naar huis gaat. 
 

 
Team Geurts: Winnaar Dorpsquiz ‘k Wèt’t 2018 
 

Hoe werkt het? 
Wanneer het team is aangemeld en de € 25,- is betaald, 
ontvang je een bevestigingsmail.  
Op 14 september kan de teamcaptain klokslag 19.00u 
het quiz-pakket komen ophalen bij Bibliobeek. 
Vervolgens gaat het team met het eigen quiz-pakket 
aan de slag en worden vragen beantwoord en worden 
er diverse opdrachten uitgevoerd. 
Het quiz-pakket mèt de antwoorden moet vóór klokslag 
23.30u ingeleverd zijn bij Bibliobeek. 

Tijdens de finale-avond op vrijdag 27 september 2019 
bij Concordia te Vierlingsbeek volgen nog enkele 
groepsopdrachten waarna de uitslag bekend wordt 
gemaakt. 
Info en aanmelden: vierlingsbeek-groeningen.nl / 
evenementen / dorpsquiz-k-wett 
 

BÈÈK RUUMT OP EN GRUUNINGE OK 

 
 

Op 12 mei  is er weer een grootse garagesale in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Zet je garage of 
schuurdeur dus open tussen 10.00u en 14.00u en gun 
je spullen een 2e leven! Aanmelden kost €5,- en kan 
via vierlingsbeek-groeningen.nl / verkoop-verhuur. 
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Dè Stûtter Nie in een nieuw jasje

Degenen van u die dit jaar de carnaval in Vierlings-
beek hebben gevierd is het wellicht opgevallen dat 
hofkapel Dè Stûtter Nie in een nieuw jasje is ge-
stoken! De vorige (carnavals)outfit ging al heel wat 
jaren mee (zo ongeveer vanaf het begin van on-
ze jaartelling); de gele shirts waren een ietwat ver-
wassen en de rode blouses begonnen al aardig 
naar het roze te neigen. 
Vorig jaar hadden we daarom al deel één van onze 
nieuwe ‘look’ aangeschaft in de vorm van rode en 
groene poloshirts. En dit jaar kwam daar een olijke 
jas bij en was de nieuwe outfit compleet!
Het resultaat mag er wezen!

De volgende sponsoren hebben de aanschaf van 
de jassen mede mogelijk gemaakt. 
Hartelijk dank daarvoor!!

Seyfi Döner
Van den Boogaard Veerdienst B.V. 
Evers Installatie B.V.
Mulders Auto’s
A. Theunissen Constructies B.V.
Café-Restaurant De Wildeman 
Creemers B.V.
Jaro Rouwens beheer B.V.
Allround DJ Mark 
PLUS Verbeeten
Broeren BHV/EHBO en AED-opleidingen
Zalencentrum Concordia
Kozijnbouw Gerrits
Autobedrijf Kusters B.V.
Gradje Tweewielers
Herberg Thijssen
Evers Melkveehouderij 
Van den Akker Blenckers Stukadoors
Mar-Oil (M. Oudenhoven)

Vierlingsbeek/Groeningen

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 3 mei. 
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 

GESLAAGDE LENTEWANDELING KBO
Op 4 april starten 43 deelnemers voor een 
mooie wandeling van 5 of 7,5 kilometer door 
de omgeving van Vierlingsbeek. Het was 
prima weer om te lopen. Tijdens de wandeling 
vertelde “Groeter” Peter Verdijk nog op enkele 
plaatsen over de historie van Vierlingsbeek, bv 
het verhaal over de bomen Adam en Eva aan de 
Overloonseweg. Ook bij het Jodenkerkhof werd 
stilgestaan.
Na de wandeling werd er nog nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie.
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Peter vertelt bij het Joods Kerkhof

LEZING BIJEN 11 APRIL
In een goed gevulde zaal met bijna 50 leden werd 
op die middag een boeiende lezing gepresenteerd 
door oud-Vierlingsbekenaar Chris Peters.
Rode draad was het houden van bijen en hun 
producten. Bevlogen vertelde Chris over de 
periode van januari t/m de winter over de werk-
zaamheden van en met de bijen. Voor menigeen 
waren er toch wel nieuwe dingen te horen en ook 
te zien in de mooie fotopresentatie.
Ook werd er volop de gelegenheid geboden om 
vragen te stellen om nog iets meer te weten te 
komen over de bezige bij in alle jaargetijden.
Na de pauze was er nog een presentatie over het 
slingeren van de honing en het beeldjes maken 
van de was. Ook werd er gelegenheid geboden 
om kennis te maken met producten, die Chris in 
zijn winkeltje “Bijenweelde” in Wanssum allemaal 
te bieden heeft.

Al met al een mooie en leerzame middag, waarbij 
iedereen genoten heeft.

Chris met een honingraat

ZATERDAG 11 MEI 
PAROCHIEBEDEVAART NAAR 
KEVELAER

Het is alweer een aantal jaren traditie, op de 
tweede zaterdag van mei, de bedevaart naar 
Kevelaer. We doen dat met eigen vervoer 
(carpoolen).

Alle parochianen, ouderen, jonge gezinnen en in 
het bijzonder ook degene die nog nooit in Kevelaar 
op bedevaart zijn geweest, zijn van harte uitge-
nodigd om deel te nemen. Voorgaande jaren 
was dit steeds een mooie middag, dus van harte 
aanbevolen.
 
Programma:
13.00 uur: verzamelen voor vertrek richting 
Kevelaer (carpoolen).
Parkeren in Kevelaer kan op de Antwerpener Platz 
en/of Friendenstrasse (€ 3 contant betalen)
13:45 uur: Verzamelen op het plein (Kapelleplatz) 
bij de Genadekapelle 
14:00 uur: Eucharistieviering in de Kaarsenkapel 
(Kerzenkapelle) 
15:15 uur: Gezamenlijk Kaffee mit Kuche in het 
Priesterhuis, Kapellenplatz 35, 47623 Kevelaer 
16.00 uur: Kruisweg in het Marienpark of 
Rozenkransgebed bij de Genadekapel voor 
degene die minder mobiel zijn 
16.45 uur: Vertrek huiswaarts
 
Kosten: bijdrage voor carpooling, verrekenen met 
chauffeur en koffie ca. € 10,-- (ter plaatse met 
elkaar afrekenen). Bent u wat minder mobiel en 
neemt u een rollator of rolstoel mee, laat dit dan 
weten.

Aanmelden: vóór 4 mei via contactpersoon van 
uw deelparochie Marietje Hubers, tel. 631222
of pastoraal werkster Jantje Bax, 
E-mail: bax@parochiemariamoedervandekerk.nl 
telefoon: 06 - 30 51 76 29                          
Adres: Lepelstraat 13a | 5845 BK | Sint Anthonis

ZORG NÚ VOOR LATER

Wonen, zorg en welzijn, nu en in de toekomst.

Beste inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen.
Medio vorig jaar is er door betrokken partijen 
zoals de Gemeente Boxmeer, SWOGB, KBO’s 
Gemeente Boxmeer, woningbouwcorporaties en 
de dorpsraden een convenant gesloten met als 
doel:
 -  Voorlichting geven over het thema Wonen,   
  Zorg en Welzijn voor senioren van nu en in de  
  toekomst.
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 -  Bewustwording van de problematiek op het  
  terrein van Wonen, Zorg en Welzijn.
 -  Het inventariseren van wensen op het gebied  
  van Wonen, Zorg en Welzijn.
 -  De inventarisatie van de Woon, Zorg en   
  Welzijn wensen concretiseren in acties en   
  beleid. 

Alle inwoners van de Gemeente Boxmeer van 60 
jaar en ouder ontvingen een uitnodiging tot het 
bijwonen van een informatiebijeenkomst met als 
doel de ouderen bewust te maken van de zorg-
vragen waar zij in de toekomst mogelijk mee te 
maken krijgen en wat dit o.a. betekent voor hun 
huisvesting. De bijeenkomsten waren ook bedoeld 
om de doelgroep te stimuleren na te denken over 
wat zij wensen om de zorg en huisvesting die zij 
later nodig hebben tijdig te organiseren.

In totaal bezochten 56 inwoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen een van de twee bijeenkomsten 
in Gemeenschapshuis De Pit in Overloon. Na een 
algemene inleiding over de doelstelling van de 
bijeenkomst werden aan de hand van een zestal 
casussen de wensen en behoeften van de aanwe-
zigen geïnventariseerd. Duidelijk werd gemaakt 
dat het uitgangspunt van het denken en handelen 
op het lokale dorpsniveau moet liggen waar ook 
de concretisering van de plannen plaats moet 
vinden: dicht bij de inwoners. Tijdens deze bijeen-
komsten hebben vijf personen zich gemeld om 
de behoeften in Vierlingsbeek en Groeningen in 
kaart te brengen en verder te implementeren; zij 
vormen de werkgroep Vierlingsbeek-Groeningen. 
De werkgroep wordt gevormd door Wim Prinsen, 
Noud van Bree, Jan van Dongen, Elly Verdijk en 
Margriet Verheijen.

Dinsdag 26 maart is deze werkgroep onder leiding 
van Jan Spee, een van de kartrekkers in de 
gemeente Boxmeer, voor de eerste keer bij elkaar 
geweest. We probeerden antwoord te krijgen op 
de volgende vragen:

 -  Welke plannen zijn er al of worden er 
  ontwikkeld in Vierlingsbeek en Groeningen?
 -  Wat willen we gaan doen?
 - Waarom willen we dat gaan doen?
 - Welk effect willen we bereiken?
 - Voor wie willen we dat gaan bereiken; Wat is  
  de doelgroep?
 -  Hoe willen we dit gaan aanpakken?
 - Wat hebben we nodig en van wie?
 - Wanneer gaan we dit doen?

Van de 56 aanwezige personen op de bijeen-
komsten in De Pit in Overloon hebben we al de 
nodige informatie mogen ontvangen maar omdat 
we het als werkgroep belangrijk vinden dat het 
project zo breed mogelijk wordt gedragen en om 
zoveel mogelijk input te krijgen van de inwoners 
van Vierlingsbeek en Groeningen, gaan we in 

Verbeeten beste zelfstandige 
supermarktondernemer van 
limburg

Familie Verbeeten van PLUS Verbeeten in Tegelen 
is, voor de tweede keer op rij, de beste zelfstandige 
supermarktondernemer van Limburg. Dat maakte 
het Vakcentrum vandaag bekend. Jolien Verbeeten, 
Koen Verstegen en Jan Verbeeten hebben als 
succesvol ondernemers een duidelijke visie op de 
toekomst en op onderscheidend ondernemerschap. 
Verbeeten strijdt samen met de overige provincie-
winnaars verder voor de prestigieuze ZO²Z Award.

week 18 huis aan huis een brief met een vragen-
lijst bezorgen, welke vragenlijst in week 19 bij 
iedereen weer wordt opgehaald. We bezorgen de 
envelop huis aan huis omdat we van mening zijn 
dat ook de jongeren betrokken moeten worden 
bij dit project en we graag willen weten wat 
specifiek bij hen leeft op het gebied van Wonen, 
Zorg en Welzijn en of ze een bijdrage kunnen en 
willen leveren om de ouderen zolang mogelijk in 
hun eigen vertrouwde woonomgeving te laten 
wonen: “De jongere van vandaag is de oudere van 
morgen”. 

Wij als werkgroep realiseren ons terdege dat er 
veel reacties zullen komen in de trend van “alweer 
een enquête”, maar we zijn van mening dat in 
deze snel veranderende wereld iedereen uitein-
delijk zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen 
ouderdom en dat iedereen op tijd actie moet 
ondernemen om de eigen behoeften te kunnen 
realiseren. Wij gaan ons in ieder geval hard maken 
zoveel mogelijk wensen, die onder de inwoners 
leven, te gaan realiseren maar input vanuit de 
inwoners is hierbij van onschatbare waarde.

We rekenen op uw bijdrage en gaan u regelmatig 
informeren over de voortgang van het project 

De werkgroep.
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ZO²Z Award 2019-2020 
De ZO²Z Award competitie is een initiatief van het 
Vakcentrum, de onafhankelijke belangenbehartiger 
en bewezen partner van mkb-winkeliers in food en 
fast moving consumer goods en franchisenemers. 
Het Vakcentrum organiseert de tweejaarlijkse 
competitie om het belang van zelfstandige onder-
nemers te tonen voor ons land. Tijdens deze 
editie deed een recordaantal van 216 zelfstandige 
supermarktondernemers mee aan de competitie. 
Onderscheidend ondernemerschap leeft!
Tijdens de eerste ronde van de ZO²Z Award 
competitie werden deelnemers beoor-
deeld op werkgeverschap, ondernemerschap, 
klanten, assortiment en innovatie. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door onafhanke-
lijk onderzoeksbureau Panteia. Daarnaast telden 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken en 
klantentevredenheidsonderzoeken mee voor 
het vaststellen van de beste ondernemer per 
provincie. De toekomstvisie van zelfstandige 
supermarktondernemers werd onderzocht middels 
een persoonlijk ambitiegesprek, 

Landelijke top-3
Eind april maakt het Vakcentrum bekend wie de 
landelijke top-3 zijn. Op 14 mei wordt tijdens de 
Dag van het Vakcentrum duidelijk wie er met de 
prestigieuze ZO²Z Award naar huis gaat. 

Muntenkassa in Joffershof 
Joffershof gaat met de tijd 
mee!

Vanaf 1 januari 2020 zal er in gemeenschaps-
huis Joffershof alleen nog met munten betaald 
kunnen worden. Er zal een muntenkassa 
geplaatst worden in de ontmoetingsruimte 
waar via pin, contactloos betalen of contant 
munten gekocht kunnen worden. Er is dan 
geen mogelijkheid meer om met contant geld 
consumpties te betalen. Eventuele “oude” 
munten kunnen nog ingeleverd worden tot en 
met 31 december 2019.

Kunstroute “Op de grens van ...”
 
De Kunstroute “Op de grens van ...” gaat 
Holthees-Smakt tijdens het Hemelvaartweekend 
van 30 mei t/m 2 juni weer een centrum van de 
beeldende kunsten maken. De vorige uitvoe-
ring werd gewaardeerd met de Dokter Peelen 

Cultuurprijs van de gemeente Boxmeer. Dat 
schept verplichtingen en legt de lat hoog! 

Het thema van de negende editie van dit 
evenement is “ZIEN”. Op veertig locaties zullen 
vijftig kunstenaars uit Nederland, België en 
Duitsland hun visie daarop geven. “ZIEN” is voor 
de kunsten uiteraard zeer relevant maar heeft vele 
invalshoeken. Zo kijken we naar hetzelfde maar 
zien wat anders. In het kader van waarheidsvin-
ding en opinievorming is “ZIEN” zelfs bijzonder 
actueel: “Fake news” en nepberichten worden 
door ons allen gezien. Het geven van betekenis 
blijft echter een individuele act die steeds vaker 
leidt tot polarisering, een van de grote problemen 
in de moderne maatschappij. De kunstroute zal 
hier geen oplossing voor brengen, maar als het de 
bezoekers aanzet tot vragen en discussie dan is 
de organisatie ook tevreden.

De drie kilometer lange fiets- en wandelroute leidt, 
dwars door prachtige tuinen en landschapsparken, 
naar verrassende plekken en langs terrassen 
waarop het goed toeven is. Een aantal grote 
projecten zoals een veld met honderd vaandels en 
enkele metershoge installaties, sieren deze dagen 
het landelijke gebied op de grens van Brabant en 
Limburg. Subtieler werk verrijkt tuinen en schuren. 
In de kerk te Smakt presenteert Mathieu Klomp, 
die eerder exposeerde in het Oda park te Venray 
en bij “Kunst van het geloven”, mensgrote beel-
dengroepen. De Mariakapel in Holthees biedt 
onderdak aan een overzichtsexpositie van alle 
deelnemende kunstenaars. Overtuig u daar zelf 
dat het streven van de organisatie naar kwaliteit en 
diversiteit is waargemaakt. 
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Als in andere jaren zijn ook de leerlingen van de 
Basisschool creatief uitgedaagd. Zij zijn aan de 
slag gegaan met keramische technieken om “boze 
ogen” te maken. Het resultaat is te zien in het 
wilgendorp dat de jeugd naast de Basisschool 
heeft gebouwd. 

De kunstroute wordt geopend op Hemelvaartsdag 
30 mei om 11.00 uur bij de organiserende 
Mariakapel te Holthees. De kunstroute is dagelijks 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag 
nog een uurtje langer omdat er aansluitend een 
treffen is van alle deelnemende kunstenaars. De 
brochures met informatie over kunstenaars en de 
routebeschrijving zijn te koop bij de Mariakapel in 
Holthees en bij het restaurant Het Pelgrimshuis in 
Smakt. De opbrengst van het evenement komt ten 
goede aan de instandhouding van de monumen-
tale kapel in Holthees.

Herdenkingsconcert 
Requiem Mozart 
door Weijerkoor Boxmeer 
Op vrijdag 3 mei aanstaande om 20.00 uur voert 
het Weijerkoor uit Boxmeer een herdenkingscon-
cert uit met het Requiem van Mozart. Het concert 
vindt plaats in de Sint Petrusbasiliek aan de 
Steenstraat 41 (5831 JA) te Boxmeer. De Basiliek 
is open voor publiek vanaf 19.30 uur. 

Requiem Mozart 
Het stond al jarenlang op het wensenlijstje van de 
leden van het koor. Dit jaar is het zover en voert 
het Weijerkoor voor de tweede keer sinds haar 
ontstaan, het prachtige Requiem van Mozart op in 
het teken van de herdenking. 
Een requiem is per definitie een mysterieus werk, 
want het gaat over een reis naar een onbekende 
bestemming: de dood. Dat van Mozart is hiervan 
de beroemdste en meest raadselachtige variant. 
Met een, voor Mozart, anonieme opdrachtgever 
en zijn vroegtijdig overlijden tijdens het compo-
neren van dit requiem, spreekt het werk behoorlijk 
tot de verbeelding. Voeg daarbij het feit dat het 
werk is opgebouwd uit allerlei stijlen (van het oude 
Gregoriaans tot de opera), waardoor het ongekend 
dramatisch is en voilà een hit is geboren! Het is 
moeilijk om naar het ‘Dies Irae’ te luisteren, zonder 
te geloven dat Mozart de volle kracht van de dag 

des oordeels voelde. 
Naast het requiem voert het Weijerkoor deze 
avond nog enkele andere kortere werken van 
Mozart op, waaronder het prachtige ‘Ave Verum’ 
en een compositie van Ludwig von Beethoven 
‘Elegischer Gesang’. 
Voor dit concert zijn kosten nog moeite gespaard. 
De solopartijen worden gezongen door de tops-
olisten sopraan Nicole Fiselier, alt Carina Vinke, 
tenor Jan van Elsacker en bas Hans Christian 
Hinze. De instrumentale begeleiding wordt 
verzorgd door het Holland Kamer Orkest. Het 
Weijerkoor staat onder leiding van dirigent José 
Doodkorte. 

Informatie en verkoop 
Toegangskaarten kosten € 20,00 voor volwas-
senen en € 12,50 voor jeugd tot 18 jaar (incl. 
programmaboekje en consumptie). De voor-
verkoop via de site van het Weijerkoor (www.
weijerkoor.nl) is inmiddels gestart. Wilt u verzekerd 
zijn van een plaats bij dit concert, dan is het 
raadzaam zo spoedig mogelijk te reserveren. Voor 
meer informatie over koor of concertprogramma 
kunt u eveneens onze website bezoeken.

Geslaagd toernooiweekend 
voor Bekse Klinkertjes

Heel wat voorbereiding ging eraan vooraf: het 
tweedaags dansevenement van De Bekse Klinker-
tjes op zaterdag 6 en zondag 7 april.

Voor het eerst organiseerde de Vierlingsbeekse 
vereniging een internationaal Europacup-toernooi, 
waar Nederland, Belgie, Duitsland en Oostenrijk 
acte de presence gaven. Vanaf ’s morgens  9.00 
uur tot ’s avonds 19.00 uur streden op zaterdag 
de deelnemers met ruim 100 dansen om de bes-
te punten van de jury die uiteindelijk konden leiden 
tot de winst van de Europacup; welke direct kwali-
ficatie biedt voor de Europese Kampioenschappen 
die op 3 + 4 + 5 mei a.s.  in het Duitse Hanau nabij 
Frankfurt worden gehouden.

Na afloop werd de zaal zo snel als mogelijk gereed 
gemaakt voor dag 2, alwaar alleen Nederlandse 
deelnemers hun dansen door de jury komen laten 
beoordelen. Het toernooi op zondag is het laatste 
toernooi voorafgaand aan de Nederlandse Kampi-
oenschappen. 

Leden, ouders en vrijwilligers stonden zondagoch-
tend vanaf 8.00 uur alweer paraat om alle deel-
nemers en toeschouwers te ontvangen en ze een 
goed georganiseerde dag te bezorgen.
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En het wás goed georganiseerd. Twee dagen heeft 
iedereen zich enorm ingezet om dit tweedaags 
toernooi tot een succes te laten worden. 

Succesvol, ook voor onze eigen danser en danse-
ressen.

Solo Fleur Jakobs behaalde een 1e plaats en te-
vens promotiepunten voor doorstroming naar de 
sportklasse. Solo Noa Jansen werd in dezelfde ca-
tegorie 4e en Luca Kersten 6e.

Solo Lynn Kersten werd 6e in de categorie solo 
sportklasse. De miniorengarde van de Mini Stars 
werd 5e en met hun dans als Happy worms in de 
showcategorie behaalden zij een hele mooie 3e 
plaats.

Juniorengarde Pure behaalde een 2e plaats en 
ook Showgroep Extreme ging met de 2e plaats 
naar huis. 

Show duo Lisanne en Willemien, die dit jaar het 
thema “dementie” uitbeelden werden beloond met 
een 1e plaats. 

Garde hoofdklasse Evolution mocht plaatsnemen 
op de 3e plaats van het ereschavot, waar Explosi-
on net naast de prijzen greep met een 4e plaats in 
de categorie show modern. 

Komend weekend staat de NK op het programma. 
Wij wensen onze dansers heel veel succes!

Ken je dialect.

Ik laat me door jou niet beledigen.

Gebrekkigheid ten top!

Doe je hemd eens omhoog.

Wat ben je toch een rotzak.

Dat moet ik echter eerst zien.

Mogen jullie ook jullie laarzen aanhouden?

Ik ben er het afgelopen jaar nog niet geweest.

Hij heeft vast en zeker helemaal geen zin.

Ze zijn er nog: drinkpoelen in de maasheggen.

Tot hier en niet verder!

Tot slot willen wij onze sponsoren langs deze weg 
heel erg bedanken. 

Een speciaal woord van dank aan Gemeenschaps-
huis De Pit, die de vereniging alle ruimte heeft ge-
geven om het toernooi naar eigen inzicht in te 
richten, aan Allround DJ Mark, die de muziek, het 
geluid en het licht ook dit jaar fantastisch heeft ge-
regeld en aan alle ouders/verzorgers van de dan-
sende leden, die zich keihard hebben ingezet om 
deze dag te laten slagen.

Chapeau!!!
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vrijdag 17 mei > open podium > TALEN-
TENTUIN: VEERLE XAVERIA + DESRE-
VER + UNREVALED
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. De negende aflevering 
inmiddels met deze keer in de hoofdrollen: Veerle 
Xaveria, Desrever en Unrevaled.

Veerle Xaveria brengt in een gevoelvolle set covers 
ten gehore, cover die in een nieuw jasje gestoken 
zijn om precies te zijn. In een kleine setting, samen 
met een akoestische gitarist, zingt Veerle onder 
andere Sting, Bonnie Raitt, Fleetwood Mac en 
Maaike Ouboter. De band Desrever, het omge-
keerde van reversed, is gevormd op het Elzendaal 
College. De vijf jongemannen spelen lekkere 
covers van voorbeelden als Cream, Michael 
Jackson, Jet en The Clash. Unrevaled heeft vijf 
bandleden maar toch telt de band maar liefst 
twee zangeressen, drie gitaristen, twee toetse-
nisten, een drummer en een saxofonist. De twee 
meiden en drie jongens wisselen regelmatig van 
instrument en dat maakt een enthousiast geheel. 
Unrevaled speelt pop en rock , daarbij geinspi-
reerd door bands als Imagine Dragons en Linkin 
Park. Zonder twijfel wordt dit een prachtavond vol 
bijzondere talenten.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: gratis

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1 
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn 
gereden en piloten als Vettel, Bottas en Leclerc 
doen er alles aan om King Lewis van de troon te 
stoten. Of het ze gaat lukken? We zullen het zien 
want ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud) 
weer alle Grand Prix races op een grootbeeld-
scherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens 
goed voor zitten en zetten ons geld op onze Max. 
En U?

zaterdag 11 mei > vlees en metaal > 
METAL BBQ met live: DIRTBAG
Wat is er beter dan het voorjaar te vieren met 
een Metal BBQ. Onder het genot van een paar 
frisse pinten zorgt DJ Ramon voor helse metal-
klanken. Vleesmeester Kluif zorgt ervoor dat iedere 
lap vlees goed bereid wordt waarna iedereen zijn 
vlees meester kan maken. Natuurlijk met salades 
en stokbrood. Nadat iedereen de prul rond heeft 
gegeten kunnen de kilo’s eraf gemosht worden 
bij Dirtbag, hardrock en metal covers uit Horst. 
Betonnen klassiekers van rockers als AC/DC, 
Iron Maiden, Judas Priest, Saxon en Metallica. 
Ouderwets een avondje headbangen en wellicht 
ook moshen op krakers van weleer!

In verband met de bestellingen is deelname aan 
deze BBQ uitsluitend mogelijk door voor uiterlijk 6 
mei te reserveren via www.gryphus.nl.
aanvang BBQ: 18.00 uur > entree: 16,00 (inclu-
sief BBQ) | aanvang Dirtbag: 21.30 uur > entree: 
5,00 euro (exclusief BBQ) | reserveren: www.
gryphus.nl
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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                   

 
 

 

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%
Actie

 loop
t 

t/m juni 2019!

Gezocht:

Scholier om te helpen in de tuin. In het 
weekend, na school, ‘s avonds en vakanties.
Interesse? Bel of kom even langs.

Maarten en Frederike
Grotestraat 9
0478 - 562555

Fons Peltenburg

� adverteren
doet verkopen

	 	zondag 28 april: GP AZERBEIDZJAN (15.00  
  uur)
	 	zondag 12 mei: GP SPANJE (15.00 uur)
	 	zondag 26 mei: GP MONACO (15.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis
in petto
	 	vrijdag 24 mei > bieravond > DE    
  PRUUVERIJ: FABELS
	 	woensdag 29 mei > hard rock café >  
  MAIDEN NIGHT 2019 met live: IRON   
  LAIDEN

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

 
 

 

 

 

 

Gastouderopvang ’t Hoedje in Groeningen 
kleinschalige opvang in huiselijke sfeer  

 
     
 
 
 
 
 
 
 

ELKE DAG EEN MOOIE DAG 
 

geopend: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
voor kinderen van 0 t/m 13 jaar  

 
website: www.thoedje.nl 

e-mail: ilke_zegers@hotmail.com | tel nr. 06 51 97 94 98 
geregistreerde gastouderopvang 

Te koop verse aardbeien 
H. Linssen Op den Bosch 4

Openingstijden
Maandag, woensdag en donderdag:

13.30-18.00 uur
Vrijdag:  9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur

Zaterdag: 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur
Zondag en Dinsdag gesloten
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen 

voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,

bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

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

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

Voor meer informatie kijk op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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

www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen
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Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden























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

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

 

Bent u opzoek naar meubels opmaat.   
Maak dan een afspraak:  info@nlmeubel.nl  
Dan gaan we samen aan de slag in onze 
ontwerpstudio. 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 
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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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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl
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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

 

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

Warme Bakker Degen
Reclame 29 april t/m 4 mei
 	Limoncellovlaai € 10,80 
 	Tarwebrood € 2,05 
 	Pistoletje € 0,25 
€ 2,05 
Reclame 6 t/m 11 mei
 	Moederdagvlaai € 12,95	
	 	Waldkornbrood € 2,50 
 	4 Croissants + 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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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

� adverteren
doet verkopen
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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! 


