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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

3 september 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

34e jaargang no 16 28 augustus 2019

Met trots kondigen we hierbij de geboorte van 
onze eigen website aan!

www.dorpsbladglobaal.nl 

In deze tijd van digitalisering en snelle uitwisse-
ling van informatie kan Globaal niet meer zonder 
een eigen website.

Er verandert echter niets aan uw abonne-
ment. Globaal blijft in drukvorm bestaan. 

Op onze website vindt u de meest relevante 
informatie over hoe u het beste kopij of adver-
tenties kunt aanleveren. In de Jaarplanning kunt 
u in een oogopslag zien wanneer elke uitgave
van Globaal verschijnt en welke deadline daarbij
hoort. Aanleveren/info kopij via het nieuwe
e-mailadres: redactie@dorpsbladglobaal.nl

Aan onze advertenties hebben we op de website 
een apart gedeelte gewijd. De info betreffende 
afmetingen, frequentie van plaatsing en natuur-
lijk onze tarieven staat er duidelijk vermeld. 
Aanleveren/info advertenties via het nieuwe 
e-mailadres: advertentie@dorpsbladglobaal.nl

Wilt u een abonnement op ons dorpsblad nemen 
of cadeau doen? Dan kunt u dit doen door het 
daarvoor bestemde formulier in te vullen onder 
de kop Abonnement en op de verstuurknop te 
klikken. Voor wijzigingen, opzeggingen van 
het abonnement en opmerkingen over de 
bezorging kunt u contact opnemen via het 
nieuwe e-mailadres: 
abonnement@dorpsbladglobaal.nl 

Ook hebben we een apart onderdeel gewijd aan 
het archief, dat gebruikt kan worden als naslag-
medium. Hierin staan de digitale versies van 
Globaal vanaf 2017. Edities worden in het archief 
geplaatst als ze ouder zijn dan 12 weken. 

Doordat ook Globaal overgaat naar het glas-
vezelkabelnetwerk is het oude e-mailadres 
(dorpsbladglobaal@home.nl) vanaf 12 september 
niet meer actief. Om er echter zeker van te zijn 
dat de kopij en/of advertentie op de juiste plek 
terecht komen, adviseren we u om nu alvast 
te starten met het gebruik van onze nieuwe 
e-mailadressen cq. deze aan te passen in uw
adresboek.

Voor het aanleveren van items voor de AGENDA 
kunt u gebruik blijven maken van het e-mailadres 
frans.spiekman@ziggo.nl 

NIEUWE E-MAILADRESSEN:

KOPIJ:
redactie@dorpsbladglobaal.nl

ADVERTENTIES: 
advertentie@dorpsbladglobaal.nl

ABONNEMENTEN: 
abonnement@dorpsbladglobaal.nl

AGENDA:
frans.spiekman@ziggo.nl

LANCERING WEBSITE DORPSBLAD GLOBAAL
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Van de Redactie: 

  Kermis in Groeningen: kei, kei, kei veul 
plezier!

  De scholen zijn weer begonnen, langzaam 
maar zeker komen we weer in ons ritme... 
repetities, trainingen staan in onze agenda’s 
en de klok/tijd speelt weer een heel grote 
rol in “ons dagelijkse doen en laten”. Snel 
weten we weer niet meer anders......   

  Maak er een mooi, goed en leuk ( school-)
jaar en (sport-)seizoen van en een 
“plezierig” verenigingsjaar!

  Ook wij gaan over naar het glasvezelnet-
werk. En lanceren we onze eigen website!                                         
Wij houden en brengen U op de hoogte.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl 

Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl 

Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502

www.dorpsbladglobaal.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 daginvulling 
voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
26 t/m 
30aug Zonnebloem: Collecte
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Vandaag géén ophaalronde oud ijzer,
  zie volgende week zaterdag 7   
 september
31 aug  
t/m 2 sept Groeningse kermis 2019
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
7 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family   
 Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m 
11 sept KBO: Meerdaagse reis

9 sept Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
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
19 sept DES: Bloemenactie
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag 
 ‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz   
 Vierlingsbeek
28 sept Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
3 okt Groenings koor: Bloemenactie
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
6 okt Groenings koor: Neemt deel aan het   
 Open Limburgs Korenfestival
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
14 okt Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
17 okt KBO: Spellenmiddag
19 okt Gryphus: De Pruuverij Bockbieravond   
 met wild zwijn van het spit
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door   
 leden
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/   
 Groeningen
26 okt Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
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
11 nov Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
14 nov KBO: Herfstwandeling
17 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek: Intocht
 Sinterklaas in Vierlingsbeek en   
 Groeningen
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
23 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief;  
 zaal Concordia
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
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30 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
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
9 dec Dorpsraad Groeningen:    
 Dorpsraadsvergadering aanvang 
 20:00 uur in Café De Zandpoort
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 dec Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In januari kunt u 
  Valentinus weer bellen.

2020

25 jan Zanggroep Evergreen: Liedjesavond in  
 zaal Concordia
25 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
29 feb Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
28 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196

31 mrt 
en 2 apr Collecte Samen Sterk voor goede 
  Doelen
5 apr  Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
  danstoernooi, 
  De Pit, Overloon
25 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
1 t/m 
3 mei Dansvereniging Bekse Klinkertjes   
 Eurodance 2020 
 De Wetteling, Venray
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf   
 Koningskerkje
30 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
27 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
25 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
29 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
12 sept Zanggroep Evergreen 
          Vierlingsbeek: Een dag vol muziek met  
 een gouden tintje in het kader van het   
 50-jarig jubileum!
22 nov CV de Keieschieters: Receptie 66-jarig  
 jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest

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

Dag Ramon
Op woensdagmorgen 31 juli ontvingen wij het trieste bericht dat één 
van onze vrijwilligers, Ramon Hakvoort (42), helaas is overleden. We 
wisten dat zijn toch al wat broze gezondheid de laatste weken hard 
achteruit holde, maar bleven stiekem toch steeds hopen dat hij op 
een dag weer op zijn eigen karakteristieke wijze de bieb binnen zou 
komen. 
Vanaf het moment dat we de bieb met vrijwilligers zijn gaan runnen, 
is Ramon enorm betrokken geweest bij Bibliobeek, waarbij hij de 
laatste jaren met name veel tijd en energie stak in de jongeren van de 
Ontvang. Niets was hem voor hen te veel. Ramon was ook vaak uit 
pure gezelligheid aan de leestafel in de bieb te vinden en gaf ons dan 
een kijkje in zijn kleurrijke leven en visie op de wereld. 
We zullen hem en zijn gortdroge humor dan ook bijzonder gaan 
missen, maar zijn anderzijds ook dankbaar voor de tijd dat we van 
hem hebben mogen genieten. 
We wensen zijn nabestaanden, familie en vrienden heel veel sterkte 
met dit verlies. 
 
Met meelevende groeten, 
Bestuur en vrijwilligers van Bibliobeek en de Ontvang.
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FAMILY OBSTACLE RUN IN VIERLINGSBEEK 
Op 8 september a.s. organiseert de werkgroep Bèkse 
Bruggenloop tussen 14.00 en 16.00u de tweede Family 
Obstacle Run in Vierlingsbeek. 
 

De run loopt via de Legt door het Makkeveld richting 
Ezelshemel en bestaat uit vele (kindvriendelijke) 
hindernissen en uitdagingen! Er wordt op diverse tijden 
gestart vanaf 14.00u tot 15.30u  en je kunt ter plekke een 
voorkeurstijd aangeven. 
De run staat volledig in het teken van BEWEGEN, 
OBSTAKELS, MODDER en vooral PLEZIER.  
Kinderen jonger dan 10 jaar kunnen alleen meedoen 
onder begeleiding van minimaal één volwassene (18+).  
 

Aanmelden voor de Family Obstacle Run kan via 
vierlingsbeek-groeningen.nl / evenementen / 
  

 

TIPS OM DE DORPSQUIZ ‘k Wèt’t TE WINNEN 
 

Op 14 september a.s. gaan vrienden, teamgenoten, 
buurtgenoten en/of familie de enige echte dorpsquiz 
spelen. In de komende nieuwsflitsen geven we je diverse 
tips waardoor je beter voorbereid aan je quiz kan beginnen. 

Tip: Creëer subteams 
Deel je team op in kleinere teams van 3 à 4 man die 
samenwerken. Ieder team neemt een aantal categorieën 
voor z'n rekening. Zorg dat ieder team een plek heeft om te 
werken tijdens de quiz-avond. Zo creëer je rust en gaat niet 
iedereen als een kip zonder kop door elkaar rennen. 
Zie volgende Globaal voor meer tips! 

 
 

 

Meld je voor 1-9-2019 aan voor de dorpsquiz via 
vierlingsbeek-groeningen.nl/ evenementen 

 

OEFEN JE MEE VOOR DE 
DORPSQUIZ OP 14 
SEPTEMBER?   
 

Bekijk hier het antwoord op 
de vraag die in een vorige 
Globaal werden geplaatst.  
 

Vraag 4:  
Naar welke 5 spreekwoorden 
zijn we op zoek? 

 
 

Antwoord:  
1. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel 
2. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens 
3. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. 
4. Ongelukkig in het spel, gelukkig in de liefde 
5. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft 
een lelijk ding. 
 
Nieuwe vraag/ raadsel, nr. 5:  
Een prachtige straat met zeven flinke huizen. Welk 
gezin woont op welk huisnummer? 
• De familie Eggenhuizen woont in het midden. 
• De familie Winkelmolen woont op het nummer dat je 
door 11 kan delen. 
• De familie Thijssen woont op het nummer dat je door 
9 en door 2 kan delen. 
• De familie Vervoort woont op het nummer dat 
eindigt op een 6 als je het halveert. 
• De familie Baggerman woont op het eerste nummer 
dat je met drie cijfers schrijft. 
• De familie Willems woont op het nummer dat je door 
13 kunt delen. 
• De familie Verbroekken woont op het nummer dat 3 
geeft als de cijfers van dat nummer worden opgeteld. 
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Korfbalvereniging DES 
uit Vierlingsbeek houdt 
donderdag 19 september 
haar jaarlijkse bloemen-
actie in Vierlingsbeek en 
Groeningen. De leden 

starten vanaf 17.30 uur, huis aan huis, met de 
verkoop van bloemen. Wij hopen dat u ons 
zoals elk jaar weer steunt met de aankoop 
van een mooie bos bloemen. Mocht u geen 
interesse in een bos bloemen hebben, dan mag 
u ons ook met een kleine bijdrage steunen. Dit 
stellen wij zeer op prijs.

Harmonie 
“De Herleving” 

Vlaaienactie “De Herleving” in 
Groeningen.

We hoeven het bijna niet meer in te leiden. Want 
met de Groeningse kermis in het vooruitzicht weet 
u allemaal weer “hoe laat het is”. De kermisvlaai-
en-actie van “De Herleving” komt er weer aan. 
Zoals u van ons gewend bent zijn het weer de 
bekende overheerlijke kermisvlaaien, waarvoor 
wij vanaf de komende week bij u aan huis komen. 
U kunt dan één of meer van uw favoriete vlaaien 
bij ons bestellen. Er worden maar liefst 8 soorten 
aangeboden. Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien 
van Bakkersland. Die levert trouwens ook de abri-
kozenvlaai en de appelkruimelvlaai die dit jaar ook 
weer deel uitmaken van ons assortiment.
Verder zijn er dan van de warme bakker vier 
soorten van de meest gevraagde superlekke-
re seizoensvlaaien. Alle vlaaien natuurlijk van 
topkwaliteit.

We zijn al volop bezig met het opnemen van de 
bestellingen en wij vinden het fijn om dan direct af 
te rekenen. Want dat betekent, dat we de bestel-
lingen snel kunnen uitvoeren. 
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis 
op zaterdag 31 augustus (kermiszaterdag) tussen 
09.30 en 12.00 uur.

Wij hopen dat u “De Herleving” ook dit jaar weer 
steunt en meedoet aan de vlaaienactie. Mocht u 
echter absoluut geen vlaai lusten, geen kermis 
vieren of lekker met vakantie zijn en u wilt onze 
vereniging tóch steunen, dan mag u ook gewoon 
een duit in het zakje doen.

Voor vragen kunt u terecht bij Jan Stoffelen 
(06-48236890)

Vierlingsbeek/Groeningen

4-DAAGSE REIS KBO NAAR BELGIE
Leden van KBO Vierlingsbeek/Groeningen en een 
aantal leden van KBO Overloon en Vortum-Mullem 
gaan van 8 t/m 11 september een 4-daagse reis 
naar België maken. Er wordt een bezoek gebracht 
aan Brugge, Oostende en Brussel. Wij wensen de 
deelnemers fijne dagen.

FIETSMIDDAG KBO
Op donderdagmiddag 12 september wordt 
voor onze leden een fietstocht van ongeveer 35 
kilometer uitgezet. Onderweg is er tijd voor een 
kopje koffie/thee met een stukje vlaai.
Na deze pauze fietsen we terug naar 
Vierlingsbeek.

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op vrijdag 30 augustus en 13 september. 
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
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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

GESLAAGD KERMISMATINEE KBO
Dinsdag tijdens de kermis stroomt al vroeg de 
gezellige zaal in Joffershof voor het kermisma-
tinee vol. Meer dan 120 personen bezoeken deze 
middag en hebben er zin in.
“De Peelzwervers” laten de muzikale klanken 
horen en al vlug gaan de eerste voetjes van de 
vloer. Er wordt deze middag veel gedanst en ook 
oude dansen zien we voorbij komen, zoals de 
Tango, Engelse wals, de Veleta en natuurlijk de 
gewone wals. Ook zijn er een aantal bezoekers, 
die ons speciale dansen laten zien. 

Een gezellige kermismiddag, waar je kunt genieten 
van de muziek en ook een praatje kunt maken 
onder het genot van een drankje. Omdat de 
kermis dit jaar t/m dinsdag duurde, konden we 
ook genieten van de oliebollen van de kermis, 
aangeboden door de KBO. Een middag die ook 
volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

HUISARTSENPRAKTIJK MOSCH/ 
MOSCH-VAN DEN BORN IS 
GESLOTEN VAN 
MAANDAG 9 SEPTEMBER T/M
DINSDAG 10 SEPTEMBER 

Voor dringende zaken die niet kunnen 
wachten, kunt u gebruik maken van de 
waarneming: 

Letters A t/m J: 
van den Boom tel: 0478- 641202

Letters K t/m Z:                           
Mooij tel: 0478- 640840

5.
 
“Dè  dêrke hêbbe ze mit kiep gezet”. ( Dat meisje 
hebben ze zwanger gemaakt.)
 
“Unne liederigen hóónd”. ( Een liederlijke vent. 
Maakte o.a. meisjes zwanger, ontkende dat en nam 
vervolgens de benen.)
 
Kelderzôg. ( Pissebed.)  
 
Koffiedrats ( Koffiedik).
 
Èèk. ( Azijn).
 
“Wa hêdde geej lang zûk ân!”. ( Wat ben jij 
langzaam!)
 
“Heej hêt un beslag gehad”. ( Hij is getroffen door 
een beroerte.)
 
“Heej kreeg smèèr as unne jachthóónd”. ( Hij kreeg 
een ongenadig pak rammel).
 
“Heej hêt unne kop as unne vûrmiddag”. ( Hij heeft 
een dikke kop. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat dit eigenlijk een Vortumse uitdrukking is. Maar 
daarom niet minder beeldend.)
 
“Heej gût mit de klingelbuul róónd”. ( Gezegd van 
de kerkmeester die tijdens de mis met de collecte-
schaal rondging).
 
“Hêdde geej brood ien tès? Bah!” ( Heb jij een 
scheet gelaten? )
 
Slieps. ( Stropdas).
 
Ân de spêl, de lopereej, d’n dunne, de schiet zien. 
( Aan de diarree zijn.) 
 
Nelson.                                                                                                
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Kleur, plak, verf of versier deze kleurplaat en lever deze in op zaterdag 31 Augustus vóór 17.00 uur in 
bij de snoepkraam en ontvang een gratis attractiekaartje!* De mooiste kleurplaten winnen ook nog een 
leuk prijsje!

*Eén per kind, t/m groep 8

Naam: ................................................... Adres: .................................................................. Leeftijd:........jaar

Info? Zie Kermis Groeningen 

Kermis in Groeningen!!
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STREEKMARKT GROENINGEN 
STREEKMARKT GROENINGEN 
STREEKMARKT GROENINGEN 

Beste mensen,

Op zondag 15 september is het weer zover: 
Streekmarkt Groeningen op kasteel De Voirt! Aan 
de Voortweg 8 in Groeningen.
De vergunningen zijn binnen, dus niets staat ons 
evenement meer in de weg!
Er hebben zich al veel mensen met bijzondere 
bezigheden opgegeven. 
We noemen er een paar: keramiek, eigen 
gebakken brood en gebak, babyschoentjes, kralen 
kettingen, hout kunstenaars, koperslagers, biologi-
sche lunches, viltwerk, chocolade, een imker, een 
mandenvlechter, biologische zeep en wasnoten en 
nog veel meer ….. 
Maar er is nog ruimte voor nog meer bijzondere 
dingen die passen in het concept:
- gezond en lekker
- duurzaam en natuurlijk
- gezellig en leuk,
- ambachtelijk en creatief
(en we vatten dat heel ruim op!)

We nodigen jullie van harte uit om als deelnemer 
of bezoeker weer van de partij te zijn. Komt u 
alstublieft lopend of met de fiets, parkeren voor 
auto’s kost €1,--

Informatie kun je inwinnen bij: Han Morsink, 
06-053319279 of e-mail: 
han.morsink55@gmail.com 
Idealistische doelen en oude ambachten krijgen 
een gratis stand!

Kijkt u nog eens op 
www.landgoeddevoirt.nl 
naar de foto’s van 2017.

STREEKMARKT GROENINGEN 
STREEKMARKT GROENINGEN 
STREEKMARKT GROENINGEN 

Wie verdient de
Dr. Peelen Cultuurprijs of

Dr. Peelen Stimuleringsprijs

2019?

www.drpeelen.nl

tot 1 oktober

Oproep aan alle inwoners van 
Vierlingsbeek en Groeningen

Voor het veertiende jaar op rij wordt de Dr. Peelen 
Cultuurprijs uitgereikt in de Gemeente Boxmeer. 
Tot 1 oktober kan iedereen een persoon, team of 
organisatie voordragen. Dat kan door 
een formulier in te vullen op 
www.drpeelen.nl. Binnen 5 minuten 
heb je al een voordracht gedaan!  
 
Iedereen kan (bijna) alles voordragen 
Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle 

ingezonden voordrachten aan de hand van een 
jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk 
en bestaat uit burgers uit de gemeente. Voorzitter 
van deze commissie is Wally Bastiaansen. Wally: 
“We zien heel veel verschil in wie de voordracht 
instuurt. De ene voordracht wordt gedaan door de 
organisatie zelf of door een lid. Maar ook mensen 
die zien dat er in hun omgeving een cultureel 
initiatief bestaat wat ze waarderen, sturen hun 
voordracht in.” Daarnaast is er volgens Wally ook 
veel diversiteit in de voorgedragen initiatieven, 
want elke culturele prestatie die zich afspeelt in de 
gemeente mag voorgedragen worden. Overigens 
zijn prestaties op sport gebied wel uitgesloten en 
mag de voordracht geen persoon betreffen die de 
culturele prestatie tijdens het uitoefenen van zijn of 
haar beroep heeft geleverd.  
 
Oproep 
Wally: “We roepen alle inwoners van Vierlingsbeek 
en Groeningen op om eens na te gaan welke 
culturele zaken je door het jaar heen ziet, hoort, 
voelt, ruikt of proeft. Verdient dit culturele initiatief 
een extra waardering? Zou daarnaast het bijbeho-
rende geldbedrag een welkome bijdrage zijn voor 
die persoon, team of organisatie?” De commissie 
beoordeelt aan de hand van criteria of er wordt 
voldaan aan de voorwaarden en of een nominatie 
passend is. Als voordrager wordt je alleen op de 
hoogte gehouden: je wordt verder niet belast met 
extra werk en je gegevens zijn alleen bekend bij de 
commissieleden. 
 
Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul 
direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat is 
nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is zater-
dagavond 11 januari 2020.
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GEZOCHT: LEGO m/v

Heeft u nog Lego thuis waar niet meer mee 
gespeeld wordt? En komt het er maar niet 
van om het op Markplaats te zetten?
Wij weten een mooie bestemming: de 
groepen 1-2 van basisschool Laurentiushof 
zouden heel graag met meer Lego spelen 
dan met het kleine beetje dat er nu op school 
is, maar... daar hangt een prijskaartje aan. En 
gebruikte Lego is vaak nog heel geschikt om 
jaren mee te spelen.
Dus jongens-Lego, meisjes-Lego, enkele 
poppetjes, wat blokjes, hele sets, alleen 
grondplaten, Lego van 40 jaar oud... alles is 
welkom en u zou onze kleuters er een enorm 
plezier mee doen! 

Tot eind september kunt u uw Lego (in afge-
sloten zakken) in de LEGO doos in de 
gemeenschapsruimte op school leggen of 
afgeven bij Linda Denissen op Vrijthof 3, 
Vierlingsbeek. 

Namens alle kinderen van groepen 1-2 
BEDANKT!

EINDE UNICEFLOOP

Het vrijwilligerscomité UNICEF Land van Cuijk en 
Maasduinen heeft onlangs het besluit genomen te 
stoppen met de, jarenlang succesvolle, UNICEF 
Loop.

In september 2018 vond de 35e UNICEF Loop 
plaats in Afferden; deze jubileumloop blijkt 
achteraf de laatste te zijn geweest.

Reden van de beëindiging ligt enerzijds in het 
afnemende aantal deelnemende scholen en 
dalende leerlingaantallen; anderzijds in het 
afnemende aantal vrijwilligers die de loop jaarlijks 
organiseren.

Aan de deelnemende scholen wordt de moge-
lijkheid geboden, door middel van lokaal te 
organiseren activiteiten, UNICEF te blijven 
steunen.

Het vrijwilligerscomité UNICEF Land van Cuijk en 
Maasduinen dankt alle enthousiaste en trouwe 
deelnemers hartelijk voor hun steun en participatie 
gedurende vele jaren en hoopt dat zij UNICEF een 
warm hart blijven toedragen, in welke vorm dan 
ook.

GESCHIEDENIS VAN EIGEN 
BODEM

Stationschef krijgt schuld van botsing

Daar ging flink wat mis bij het treinstation in 
Vierlingsbeek, op zondag 4 september 1910. Op 
de spoorlijn die we nu Maaslijn noemen, kwamen 
ter hoogte van het station twee treinen met elkaar 
in botsing. Een enorme ravage was het gevolg en 
enkele mensen raakten gewond, maar niemand 
ernstig en er waren geen doden te betreuren. 
Omdat justitie vermoedde dat de stationschef een 
fout had gemaakt, werd die voor het gerecht in 
Den Bosch gedaagd.

Hij werd ervan beschuldigd ‘roekeloos en onvoor-
zichtig’ te zijn geweest op die zondagmiddag. Op 
11 oktober moest hij zich tijdens een rechtszitting 
verantwoorden. Op de zitting werd de situatie van 
die zondagmiddag geschetst.

De botsing gebeurde even na drieën. 
Personentrein 387S van de Staats Spoorwegen 
(SS), een van de maatschappijen die op de 
spoorlijn Nijmegen-Roermond actief waren, kwam 
vanuit de richting Boxmeer en naderde het station 
Vierlingsbeek op spoor 1. Via dat spoor zou de 
trein, na de gebruikelijke korte stop om reizigers 
in- en uit te laten stappen, verder rijden richting 
Venray. Op spoor 2 stond rond die tijd een andere 
trein te wachten. Dat was een goederentrein, 
nummer 3871H, van de maatschappij Hollandsche 
Spoor (HS). De lijn Nijmegen-Venlo was een enkele 
spoorlijn, zoals nu nog het geval is; alleen bij de 
stations waren dubbele sporen zodat treinen 
elkaar konden passeren. Met handbediende 
wissels en het gebruik van seinen werd een goed 
verloop van de treinen geregeld.

Als de personentrein uit Boxmeer de wissel naar 
spoor 2 voorbij zou zijn, zou die omgezet kunnen 
worden en kon de goederentrein richting Nijmegen 
vertrekken. De wissel stond echter niet goed en 
ook het sein voor de machinist van de personen-
trein stond al op ‘veilig’. Het gevolg was dat de 
personentrein op spoor 2 terechtkwam en daar 
tegen de goederentrein botste. Door de schok 
ontspoorde een van de locomotieven; beide 
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We hebben grotere invloed ten opzichte van de 
gemeenten om ons heen, in de regio en in de 
provincie. We kunnen landelijke vragen beter 
oppakken, zoals de energietransitie. Daarbij 
kunnen we vertrouwen op een sterke ambtelijke 
organisatie, die nog meer kwaliteit kan leveren. 
Ook zijn we een aantrekkelijkere werkgever en 
beter in staat om goede medewerkers te vinden. 

We bundelen onze krachten in één gemeente 
om samen sterk te staan. Zodat onze inwoners, 
ondernemers en organisaties ook in de toekomst 
op een goede dienstverlening kunnen rekenen 
en ons bestuur een krachtige stem heeft in de 
regio. Met als belangrijk uitgangspunt dat we het 
unieke eigen karakter van elk van onze 25 dorpen 
behouden en versterken.

raakten ernstig beschadigd. Van de goederen-
trein werden vijf wagons ‘als een verrekijker’, zo 
omschreef een krant het in die dagen, ‘in elkaar 
geschoven’. Van de personentrein werd de baga-
gewagen zwaar beschadigd en een derde klas 
rijtuig licht beschadigd. 

De officier van justitie meende dat stations-
chef Joannes van de Sande (43), roekeloos had 
gehandeld door een sein te vroeg op ‘veilig’ 
te hebben gezet. Hij eiste een geldboete van 
10 gulden of twintig dagen hechtenis. Want hij 
had mensen in gevaar gebracht. De rechters 
oordeelden een week later echter anders. Volgens 
hen had de officier van justitie niet het sluitende 
bewijs geleverd dat Van de Sande inderdaad de 
fout had gemaakt op die bewuste zondagmiddag. 
Ze spraken de stationschef vrij.
De baas van Van de Sande toonde zich heel 
tevreden met die uitspraak en wenste in de 
Nieuwe Venlosche Courant hun ‘volijverigen en 
steeds gedienstigen chef’ van harte geluk met de 
goede afloop.

Waarom worden we een grotere 
gemeente? 

We – de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint An-
thonis – zijn samen onderweg om één grotere 
gemeente te worden. We krijgen soms de vraag 
waarom dat beter is. Hieronder leggen we uit 
waarom het belangrijk is om samen één krach-
tige gemeente te vormen. 

De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds 
meer verantwoordelijkheden gekregen die eerder 
bij de Rijksoverheid of provincie lagen, zoals de 
Jeugdzorg. Het vraagt veel van onze gemeenten 
om alle taken uit te voeren en de dienstverlening 
te bieden die onze inwoners verdienen. Daarom 
werken we al op veel terreinen samen en als één 
grote gemeente lukt dat straks nog beter. 

Samen kunnen we – met onze samenleving – de 
vele uitdagingen aan: om iedereen mee te laten 
doen, te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, 
passende woningen te bouwen, de bereikbaarheid 
van de dorpen te verbeteren en oog te hebben 
voor elkaar. Ook zijn we beter in staat om onze 
ondernemers en bedrijven te ondersteunen en 
onze economie te versterken. 

De nieuwe gemeente heeft één krachtig bestuur, 
dat onze 65.000 inwoners vertegenwoordigt. 

Wijziging datum Liedjesavond:
Ôjjem van Ege Bôjjem

25 januari 2020

Deze 37e edtitie is een week verschoven t.o.v 
van de eerste aankondiging (18 januari 2020)

Dus mocht je eerst gedacht hebben “deze 
datum komt me niet uit” dan is er nu een 

herkansing

MELD JE AAN!!!

Voor meer informatie of voor opgave van 
deelname kun je contact opnemen met:

Margreet Cuijpers: 
margreet.verbeeten01@gmail.com 

(06-47485225)

of met Yvonne Peters: 
j.y.peters@ziggo.nl (06-29135073)



11

Deze jas is in Joffershof blijven hangen. 
Wie herkend deze jas? 
  

Deze sleutels zijn in Joffershof gevonden. 
Wie mist deze sleutels? 

Af te halen in Joffershof. 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

SPREUKEN EN GEZEGDEN

In de Nederlandse taal gebruiken we veel 
spreuken en gezegden om iets weer te ge-
ven. Al eeuwenlang. Soms kunnen we ze let-
terlijk nemen, in andere gevallen moeten we 
even nadenken over de diepere betekenis er-
van.

Eén druppel inkt 
Kan miljoenen aan het denken brengen

Zeg niet alles wat ge weet 
Maar weet altijd wat gij zegt

Geeft januari muggen zwermen 
Dan hoort men in de oogstmaand de boeren 
kermen

Zijn er in januari veel mollen 
Dan laat de winter met zich sollen

Men heeft altijd nog tijd om er een woord bij te 
voegen 
Nooit om er een terug te nemen

Mensen raken verder van elkaar verwijderd 
Door te zwijgen dan door afstanden

’t Mag vroeg of laat zijn 
April wil kwaad zijn

In een democratisch bestel heeft iedereen het 
recht om over alles zijn mening te zeggen, 
terwijl alle anderen het recht hebben om er niet 
naar te luisteren

’t Is beter vrede te houden 
dan vrede te maken

Sommige sprekers zijn als schepen 
Ze toeteren het hardst als ze de zaken niet meer 
duidelijk zien

Kijk naar uw werk, niet naar de klok                         
Een drukke dag maakt een lange dag kort 

Het is uw plicht om niet te liegen                          
Het is ook uw plicht om niet alles te zeggen
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www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Ontdekken of je droom-
woning haalbaar is?
Droom jij van je eerste koophuis? Of heb je (ver)bouw-
plannen? Dan wil je natuurlijk weten wat je (financiële) 
mogelijkheden zijn. Op vrijdag 6 september 2019 
organiseert Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen het 
Rabobank Woonevent. Kom tussen 16.00 en 20.00 uur 
naar De Weijer Boxmeer (de Raetsingel 1 in Boxmeer).

Kom naar het Rabobank Woonevent 
op 6 september

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

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud
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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

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

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! 

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof

Vierlingsbeek

Fons Peltenburg

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
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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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

 Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen 
Blauwbessenautomaat. 

 
24 uur per dag open  /  Tel. 06 55372696 
Vierlingsbeekseweg 54   Overloon 
 























 

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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Warme Bakker Degen

Reclame 2 t/m 7 september
 	Joegoslavische abrikoos € 11,00 
 	Volkorentarwebrood € 2,10 
 	Abrikozen-/kersen-/
  pruimenpunt € 1,10

Reclame 9 t/m 14 september
 	Appel speciaal vlaai € 11,00 
	 	V-korn brood € 2,55 
 	Waldkornbroodje zacht € 0,30

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

19

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

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
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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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

BRING THE INSIDE OUT! 
met Painting the Past outdoor 


