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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

5 februari 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 2 30 januari 2019

36e LIEDJESAOVEND VIERLINGSBEEK: IN VUUR EN VLAM

Afgelopen zaterdag 19 januari werd de 36e Liedjesaovend gehouden in een volle, stomende zaal Concordia. 
Met 13 deelnemers was het spannend tot op het laatst. Nadat  de Zwarte Kapstok met ‘Wej zien d’r bej’ de 
aanmoedigingsprijs uitgereikt kreeg ging de juryprijs naar Wej Vier met hun nummer ‘Wat un moi stelleke’ 
. De publieksprijs ging naar de groep 1-1-2, de brandweer dus, met hun nummer ‘In vuur en vlam’, wat te-
vens het thema is van de vastelaovend in Vierlingsbeek. We hopen alle deelnemende groepen deze carna-
val nog vaak te horen!
Alle nummers zijn professioneel vastgelegd op CD en op USB stick en verkrijgbaar bij de PLUS supermarkt 
in Vierlingsbeek.

1-1-2  Wej Vier

Zwarte Kapstok   (Foto’s Geert Evers)
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Van de Redactie:
 “Onze” Maas. 
In de zomer helder en streeploos blauw, nu 
grijs en onheilspellend zwart... 
Trots maakt plaats voor triestheid en 
hulpeloosheid..
Een jong mooi mens is haar gezin ontnomen. 
Dat laat niemand onbewogen.

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.
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
4 febr VOVG: Lezing 112
5 febr Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 febr CV de Keieschieters: Kaartverkoop   
  pronkzitting 18.30 uur zaal open 
  19.00 uur Start verkoop
15 febr Gryphus: De Pruuverij speciaal bier avond
  met als thema “Geloof”
16 febr Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
21 febr VOVG: Kienen
21 febr KBO: Busdagtocht Rotterdam/Den Bosch
22 en  CV de Keieschieters: 
23 febr Zittingsavonden in Concordia
23 febr Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
23 febr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
  Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  kleuters
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
  groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in 
  ‘t Joffershof
1 mrt KBO: Carnavalsmiddag 

3 t/m 

5 mrt CARNAVAL
3 mrt Groot Prinselijk Ontbijt
7 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag
15 mrt KBO: Jaarvergadering
21 mrt VOVG: Kip en het Ei bij ‘Gastvrei’
23 mrt KBO i.s.m. de Damesgymclub: 
  Nationale Opschoondag
26 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
  EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
  DINGEN DOET (try-out); zaal open:
   20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 en  Collecte Samen Sterk
4 apr voor goede doelen
4 apr KBO: Lentewandeling
6  apr  Dansgarde Bekse Klinkertjes: IT 
  (internationaal) danstoernooi, De Pit,   
  Overloon                                                      
7 apr  Dansgarde Bekse Klonkertjes danstoernooi,     
  De Pit, Overloon
9 apr VOVG: Porselein Stippen
9 en  RKVV-Volharding: 
10 apr Jaarlijkse bloemenactie
11 apr KBO: Vincent van Goghmuseum Venray
17 apr VOVG: Rayonreis
25 apr KBO: Lezing over bijen
20 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
20 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal; 
  aanvangstijd volgt
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 mei VOVG: Bezoek aan Naturopati
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
21 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
23 t/m   PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
26 mei 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
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
27 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
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28 t/m   In heel land van Cuijk:
30 juni 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
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 
  Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m  
11 sept KBO: Meerdaagse reis
11 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept KBO: Fietsmiddag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
28 sept GroeVie: Finale avond en uitslag ‘k Wèt ’t;  
  Interactieve dorpsquiz Vierlingsbeek
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
17 okt KBO: Spellenmiddag
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door 
  leden
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; 
  aanvang 19.00 uur
14 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, 
  Lindt/Kerstmarkt Aken

11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
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

Wel ‘s ’n klapbus gemàkt? Nee? As ge dörlèèst 
wètte hoe ’t mot.
Ge vat ‘ne polsdikke tak van ‘ne vlierstruuk en 
zaagt’r ’n moj rèècht stuk van 30 cm af. Dan hedde 
nog ’n 30 cm stuk glad betoniezer van 8 mm dik 
nodig. Mit ’n breinaold of stevig stuk iezerdraod 
hàlde de zààchte kern uut de vliertak. Dan kauw-
de ’n stötje op ’n stuk krààntepapier tot ge ‘ne vet-
te papierprop het en die dowde àn ene kàànt in de 
holle ruumte van de tak. Dè doede nog ‘ne keer 
àn d’n andere kàànt. Dan stampte ze stevig àn mit 
’t stuk iezer en wel zo dèt’r tussen de twee prop-
pe binnenin, lucht same geperst wurd. Dan kumt’t 
spannendste: ’t afschiéte.
Ge zet d’n iezere pin àn ene kàànt op de prop en 
houwt ‘r keihard mit op de stoep. Azz’t goed is 
vliegt de prop d’r mit ‘nen harde knal uut.
Ik docht det d’r op youtube wel ’n filmke ovver te 
viende was mar nee hur!
Mà wie wèt kumt dè nog!

Ken je dialect.

Ik zuuk ôw zök nie te zuke!

Gòddes ’n haffel waggele plukke.

Héj is vort goêd an’t verkiense.

t ’Is nou môj gewèst! Ik zal’m ’s flink snuve!

Wà schuuft dè?

Den hòònd is nurrent nie te ziên.

Hàlles ènne néje pot kruutmoes uut de kèèlder.

Wor zien die hoeuk vur. (spreek uit als oeu in oeu-
vre)

Die klèdjes zien braaf èènder!

Ge pikt ’t af mit zo’n hètst!

Reinverhoeven@gmail.com
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Vierlingsbeek/Groeningen

KBO busdagtocht 
Rotterdam / Den Bosch
Op donderdag 21 februari brengt de KBO een be-
zoek aan de Rotterdamse Maasvlakte en bezoe-
ken we Futureland. We vertrekken om 8.00 uur in 
Vierlingsbeek op het Vrijthof. Na een koffiepauze 
rijden we vervolgens voorbij Rotterdam. 
Op de Maasvlakte aangekomen bezoeken we 
Futureland. Futureland is het informatiecentrum 
van de Tweede Maasvlakte. Het informatiecentrum 
heeft een filmzaal, interactieve maquette en ver-
schillende informatieve hallen.

Met onze bus en gids maken we een rondrit op het 
nieuwe land. Namiddag bezoeken we Den Bosch.
De historische binnenstad van Den Bosch met 
de vele kleine straatjes en bijzondere winkels, de 
magistrale Sint-Janskathedraal, de Bossche bol 
en de Brabantse gastvrijheid zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en is ons bezoek meer dan 
waard.

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  8 en 22 februari. 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 Meer bewegen voor Ouderen zitgym in 
het Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur   
 Info 631839
SWOGB Meer bewegen voor Ouderen in het 
Joffershof 
 vrijdag van   9.15 - 10.15 uur  
 en van 10.30 - 11.30 uur                                                     
 Info 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 uur.     
 Info 632028

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

Presentatie Wensambulance bij KBO 
Vierlingsbeek.

Anneke en Jos bij KBO Vierlingbeek / Groeningen. 

Donderdag middag10-1-2019 hebben Anneke en 
Jos een presentatie mogen geven bij KBO 
Vierlingsbeek / Groeningen om onze Stichting  
Wensambulance  Limburg onder de aandacht te 
brengen. Er  waren 30 aanwezigen, die met vragen 
er voor zorgde dat we een leuke presentatie kon-
den geven. Als extra aanvulling op  deze middag 
kwam Nelly met haar  ervaring en contact met de 
Wensambulance. Haar persoonlijk verhaal van de 
wens rit met haar man. Zij vertelde uit haar dag-
boek haar ervaring van die dag dat ze naar Sche-
veningen waren geweest met de Wensambulance. 
De middag werd afgesloten met een bezichtiging 
van de wensambulance. Van de KBO ontvingen 
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we een gift van €50.00 en met de verkoop van 
de beertjes mochten wij in totaal  €173.70 in ont-
vangst nemen voor de wensambulance.
Joke bedankt voor de uitnodiging
Groetjes Anneke en Jos. 

Snertwandeling KBO 17 januari 2019
Traditioneel wordt er medio januari vanuit de KBO 
een snertwandeling georganiseerd. Dit jaar waren 
er bij de voorinschrijving voor de korte en lange 
wandeling 45 personen aangemeld. 

Ook was er nog een mogelijkheid voor degenen, 
die de wandeling niet konden maken, om zich aan 
te melden om te kaarten of te sjoelen tijdens de 
afwezigheid van de wandelaars. In totaal hadden 
we 58 aanmeldingen.

De vooruitzichten op die dag waren wat minder; 
’s morgens nog een paar flinke plensbuien. Met 
een kleine 10 minuten vertraging, maar met droog 
weer, vertrok de lange afstand van 7,5 kilome-
ter. Om kwart voor twee gevolgd door de wande-
ling van 5,5 kilometer. Het weer leek steeds beter 
te worden; het zonnetje kwam zelfs achter de wol-
ken tevoorschijn. 

Net even voor de finish bij de Joffershof werden 
beide groepen getrakteerd op een flinke hagelbui. 
De lange afstandlopers waren bijna binnen, maar 
de wandelaars van de 5,5 kilometer hebben toch 
nog ergens moeten schuilen. 

Nadat iedereen binnen was en voorzien van een  
warm of aangepast koud drankje, kon de zelfge-
maakte erwtensoep van Jeanne en haar mede-
werksters worden opgediend. Bij dit koude weer 
en voor sommigen een beetje nat pak een bijzon-
dere welkome traktatie.

Na een afzakkertje en wat bijgebuurd te hebben 
vertrok iedereen weer tevreden naar huis. On-
danks de hagel op het einde van de wandeling 
kon iedereen toch weer terugzien op een geslaag-
de middag.

Groot Prinsenontbijt 2019 bij Concordia.
Lekkerder kunne we ut nie make.

Op Carnavalszondag 3 mart, vanaf 11 minute 
ovver tien wurre alle Keischieters verwelkomt ien 
de biestig moj versierde zaal van Concordia. Ge-
nietend van de vrolijke klanken van lokale en in-
terlokale carnavalsschlagers zullen als latste het 
boerebruudspaar Mieke en John, jeugdprins Cas 
mit adjudant Tijn en zien gevolg, en  ziene Hoog-
heid Prins Erik mit adjudant Jan en aansluutend 
de carnavalsvereniging “De Keieschieters” hun in-
trede doen. Wellicht de seniorenprins die nog niet 
bekend is, misschien ok nog wel de prins van de 
Kèèstene.

We goan natuurlijk wer geniete van un royaal ont-
bijt mit kersverse producten. Wat dochte van heer-
lijke verse eier van Sraar Timmermans, op zoater-
dag zate ze nog ien de kiep en op zondag op ow-
wen bord. Natuurlijk heerlijk verse melk en juus 
derans. En ontbijtspek, vers vur ow gebakke van 
de verrekes van Ebbers die ge af en toe kunt ruuke 
as ge op ut Schoffere  wandelt. De ambachtelijke 
mik en brudjes wurre zoals altied ’s merregus vroeg 
gebakke door de bakkers van PLUS Verbeeten. 
Lekkerder kunnen we ut nie maken.

Now Wej mit Lex Uiting.
Vurrig joar Toeter Thijs, dit joar doen we ut nie vur 
minder dan Now Wej, uut Venroy mit een van de 
beste zangers van Bèèk, Rene Schaeffers. Ok dit 
jaor zal zal hermenie “De Herleving” gedurende 
het ontbijt un carnavalsconsert goan verzurgu. As 
speciale act zal het nummer Noar ut Zuuje van Lex 
Uiting dur de Hermenie same mit Now Wej gepre-
senteerd wurre.  En nie te vergete, ok de nummers 
een tot en met drie van de Liedjesoavund  zulle  as 
lokale artieste, wer hun opwachting doen, um ollie 
te entertainen woardur ut ontbijt nog veul lekkerder 
en gezelliger zal wurre. 

Zaal 11.
Vur de kiender is ok dit joar un speciale kienderop-
vangzaal geresurveerd um, zodra ze wat gegète 
hebbe lekker wat kunne speule. Mochte ze un dutje 
wille doen dan kan det in een van de gereserveer-
de kamers van Concordia. Wel ger op tied boeke 
ia de lokale bestelsite. Leuker kunne we ut nie ma-
ken.
 Ut ontbijt is zoas altied op carnavalszondag 

en det is dit joar op 3 mart.
 Vanaf 10.11 uur mot iedereen snel 
 noarbinne.
 Um 10.41 uur beginne we allemoal netjes per 

toffel mit ontbijte.
 We zurrege det iedereen zo snel meugeluk 

an de geng is.
 Um 11 minuten over een zal ansluutend de 

boerenbrulloft van start gaon. 
 Um deel te kunne neme an ut ontbijt motte 

auw wel van te vurre anmelde.
 Det kan tot zondag 24 fibruwari. Ge kunt de 

kaarten now al bestelle via. 
 www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop
 Koste kiender t/m 88 cm zijn gratis 
 (mar motte wel angemeld wurre).
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De Ezelgasterij maakt een nieuwe 
wending.

In februari 2006, verhuisde de familie Huibers sa-
men met de ezels naar de Wittenberg te 
Groeningen.
In de 2e woning op het terrein zijn we begonnen de 
Pieterpad wandelaars en de fietsers een overnach-
ting aan te bieden. Al gauw bereidden we uit met 
rondleidingen, een mini camping en lanceerden 
we de reuze wijnvaten en het koffie- en ijsterras. 
De ezel-hobby kwam jammer genoeg op een lager 
pitje te staan, keuringen bleven uit, contacten 
verwaterden. Het was een hele uitdaging om beide 
“bedrijven” te runnen, maar vol trots kunnen we 
zeggen dat ons dat gelukt is! We waren tenslotte 
verhuisd voor de ezels, maar de rollercoaster van 
het dagelijks ontbijtjes serveren, kamers schoon-
maken en iedereen ontvangen nam alle tijd in be-
slag, daarom geven we graag het stokje over aan 
de omliggende B&B’s. En zullen gasten naar hen 
doorverwijzen.
Door ons zelf anders op de markt te presenteren, 
anders te adverteren kondigden groepen zich aan.
Het terras werden 2 luxe en ruime gezinskamers, 
de wijnvaten zijn verhuist naar het hoofdgebouw 
onder een prachtige veranda.
Inmiddels telt de groepsaccommodatie 32 bedden. 
De camping is alleen nog geopend van dinsdag 
tot vrijdag, en is bed & breakfast in de wijnvaten 
ook alleen nog mogelijk op die dagen. 
Groepen zijn zelfverzorgend en de aankomst en 
het vertrek, schoonmaak, beddenwisseling wordt 
beperkt tot slechts 1x per week, wat het veel min-
der arbeidsintensief maakt. Hierdoor kregen we 
weer tijd voor de ezels.
Ook onze website is vernieuwd, gericht op groepen 
voor families, vrienden en 40plussers die houden 
van een tikkeltje luxe.

Mediterrane miniatuur ezeltjes
Sinds 1998 zijn we in het bezit van de Mediterrane 
miniatuur ezel, het kleinste ezelras ter wereld, af-
komstig van Sicilië en Sardinië. We kochten de 
eerste merries in Texas USA in oktober 1998.
Langzaamaan hebben we de draad weer opgepakt
en zijn we weer actief met onze ezeltjes.
De domeinnaam is veranderd naar 
www.mini-ezels.com. 
In de jaren zijn ezeltjes verkocht naar vele verre 
bestemmingen als Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, 

Italië, Frankrijk, Denemarken en meer .. naar zowel 
privé plekken als dierentuinen.

Laatste kans
In 2017 verkochten we de laatste cadeaubonnen, 
om niemand teleur te stellen  geven we iedereen 
nog de kans deze te verzilveren in 2019.
Deze zijn te verzilveren van di t/m do m.u.v. 
de vakanties en feestdagen.
Heeft u nog een bon dan kunt u contact met ons 
opnemen.

Met gastvrije groet,
Huub & Nicole Huibers
www.ezelgasterij.nl 

 Van 89 cm tot 14 joar is de bijdrage € 5.55.
 Vanaf 14 joar is de bijdrage € 11.11.
 De reservering is pas definitief as de betaling 

binnen is.
 vol = vol

Organisatie van ut Grote Prinsenontbijt 2019 is wèr 
in hande van de 34-jarige APK.  
De Auw Prinse Kompanjie van De Keieschieters.
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BEEK AN TÔFFEL VERBINDT JONG EN OUD! 
In Vierlingsbeek en Groeningen gaan vanaf 2013  
dorpsgenoten met elkaar aan tafel, aan grote en 
kleine eettafels bij de koks thuis. In 2018 vierde het 
concept haar eerste lustrum. Samen eten verbindt. 
Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om 
(nieuwe) dorpsgenoten te ontmoeten, of elkaar beter 
te leren kennen. 

‘Beek an Tôffel: een simpel concept en toch zo 
bijzonder. Er ontstaan vaak leuke contacten en mooie 

ideeën.’ 

Hoe is Beek an Tôffel ontstaan?  
Toen in 2011 een doorstart werd gemaakt met 
Bibliobeek zijn er diverse ideeën uitgewerkt om de 
leefbaarheid in het dorp en de exploitatie van de bieb 
te versterken. Eén van die activiteiten was Gêf ut dûr; 
een talentenprogramma waarbij dorpsgenoten hun 
talenten inzetten voor het dorp. Beek an Tôffel is  
hieruit een blijvend succes gebleken en het concept 
werkt nog steeds. Vier keer per jaar gaan 
dorpsgenoten met elkaar aan tafel. Inmiddels heeft 
GroeVie de organisatie op zich genomen. 

Iedere kok heeft een eigen talent! 
Iedere kok heeft een eigen talent, maakt een eigen 
dinersamenstelling en creëert zijn/haar eigen sfeer. 
De ene kok kookt thematisch en verstrekt tijdens de 
maaltijd op ludieke manier informatie over het menu. 
De andere kok besteedt naast het koken ook creatieve 
aandacht aan de tafelschikking. Eén ding hebben zij 
allen gemeen: de koks van Beek an Tôffel hebben een 
passie voor koken. Daarbij vinden zij het gewoon leuk 
om thuis een maaltijd te serveren aan dorpsgenoten 
aan hun eigen eettafel.  

Het traditionele Koningsmaal: altijd een succes! 
Het jaarlijkse Koningsmaal is inmiddels een traditie 
geworden. Ook in 2019 bereiden de koks voor de 6e 
keer samen een uniek koningsmaal. Dit koningsmaal 
wordt voor ongeveer 30 gasten op een unieke 
locatie geserveerd. Eerder waren we te gast in de 
schuur van Wim Geurts en de boerderij van Van 
Riswick, het Oorlogsmuseum van Tonnie Ebben, het 
Koningskerkje en bij Perron 22. Voor 2019 is er ook 
weer een zeer bijzondere locatie gereserveerd… 

Hoe werkt Beek an Tôffel? 
Gasten geven zich via www.vierlingsbeek-
groeningen.nl/verkoop-verhuur/ op voor een bepaalde 
datum en krijgen enkele dagen vooraf te horen bij 
welke kok zij zijn ingedeeld. Tot op het laatste moment 
blijft het een verrassing wie de mede-tafelgenoten zijn. 
In principe zit je in ieder geval aan tafel met diegene 
waarmee je jezelf aanmeldt. We proberen verder 
zoveel als mogelijk de gasten te mengen zodat je iedere 
keer weer met een ander gezelschap aan tafel zit. 
Het is ook mogelijk om je met een gezelschap aan te 
melden. Wanneer je dan graag bij elkaar aan één tafel 
zit, wordt hier natuurlijk rekening mee gehouden. 

DATA Beek an Tôffel 2019 
• 16 februari 2019,  aanvang 19.00u
• 27 april 2019 Koningsmaal, aanvangstijd

volgt
• 29 juni 2019, aanvang 19.00u (datum onder

voorbehoud)
• 9 november 2019 aanvang 19.00u

Aanmelden: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/ 
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Berichten uit het veld

Zoals elk jaar staat de PTT telling gepland in de 
laatste week van het jaar. De naam heeft niets te 
maken met het vroegere Post, Telefonie en Telegra-
fie bedrijf en we gaan ook niet plaatselijk de brie-
venbussen tellen. Dat zijn er trouwens niet zoveel 
meer. In ons geval staan de letters PTT voor Punt 
Transect Telling. De bedoeling is dat je op een aan-
tal vaste punten in het toegewezen gebied (meest-
al je eigen omgeving), gedurende precies 5 minu-
ten alle vogels en zoogdieren telt die je ziet vanaf 
dat punt. Je mag daarbij een verrekijker gebruiken. 
Het is een erg leuke telling om te doen. Soms zie 
je in die 5 minuten zoveel dat je te weinig tijd hebt 
om alles te tellen en op te schrijven. Om 10.00 uur 
staan we s’ morgens in de startblokken. Het weer 
is redelijk, maar nog koud. Mijn vaste telcollega is 
gelukkig weer hersteld en we gaan op pad. Het 
eerste telpunt ligt bij de veerpont in Afferden. We 
stappen uit de auto en onze blik valt meteen op 
een marterachtige die voorzichtig schuifelend over 
het dunne laagje ijs de oever van een waterplas 
probeert te bereiken. Af en toe zakt hij er doorheen 
en rilt als hij een nat pak krijgt. Het is een Ameri-
kaanse Nerts.

Amerikaanse Nerts

Meestal zijn dit verwilderde, vanuit een nertsenfok-
kerij ontsnapte exemplaren. Ze kunnen zich in ons 
klimaat uitstekend staande houden. Met hun vlijm-
scherpe tanden zijn het geduchte rovers, die alles 
pakken wat hen voor de pootjes komt. Van konijn-
tjes en jonge hazen tot muskusratten, vissen en 
vogels. Het is een uitstekende zwemmer en hij kan 
ook onder water jagen. 
In een verder afgelegen weiland grazen een grote 
groep Grote Canadese Ganzen met in hun midden 
enkele Kolganzen. Een Buizerd zit slaperig op een 
paaltje en in de grijze lucht staat een Torenvalk te 
bidden. Een Blauwe Reiger komt laag overvliegen 
en langs de slootkant staat een Grote Zilverreiger. 
In de heggen langs het weiland snoepen een aan-
tal Kramsvogels, Koperwieken en Merels van de 
nog overvloedig aanwezige meidoornbessen. Veel 
te snel zijn de 5 minuten om en we vinden het jam-
mer dat we dit punt al weer moeten verlaten. Er 
was zoveel interessants te zien.

We gaan verder naar punt 2. Dit punt ligt nabij de 
monding van de Eckeltsche Beek in de Maas. Het 
is een mooi kronkelend beekje dat door drassig 
grasland stroomt. Ook hier zitten een groep Grote 
Canadese Ganzen samen met Kolganzen in het 
weiland. We tellen zelfs 110 Canadese Ganzen. De 
Grote Canadese Ganzen die in Nederland leven 
stammen allemaal af van ontsnapte of uitgezette 
dieren. Het zijn dus ook zogenaamde exoten. 
Grote Canadese Ganzen zijn meteen herkenbaar 
aan de lange zwarte hals en zwarte kop met opval-
lend witte kinband op hals en wangen.

Grote Canadese Ganzen met jong

Een Blauwe Reiger en een Grote Zilverreiger staan 
gebroederlijk bij de monding van de beek in de 
Maas. Laag over de Maas vliegt een Aalscholver 
richting Vierlingsbeek. Men noemt hem ook wel 
het vliegend kruis omdat de symmetrie van vleu-
gels, nek en staart in de vlucht doen denken aan 
het silhouet van een zwart kruis. Hoog in een 
boomtop buitelen een paar Pimpelmezen en iets 
lager in dezelfde boom zit een groepje Houtduiven. 
Over onze hoofden vliegen een paar spreeuwen als 
torpedo’s door de lucht en dan zijn de 5 minuten 
al weer om.
Telpunt 3 ligt ook langs de Eckeltsche Beek maar 
dan ten zuidoosten van Afferden op een splitsing 
van wegen. Hier is de loop van de beek in zijn oor-
spronkelijke staat hersteld. Vrolijk kronkelt het beek-
je door het met biezen begroeide grasland en ver-
dwijnt verderop in de bosrand. Onze blik valt met-
een op 4 reeën die hier rustig staan te grazen in het 
diffuus zonlicht. Even kijken ze om en dan verdwij-
nen ze rustig in de bosrand. Aan de andere kant 
van de weg (Spitsbrug) zien we langs de beek een 
paar boomstammen liggen. Als we ze beter be-
kijken zien we duidelijk de typische knaagsporen 
van bevers. Met uitgestrekte nek en poten vliegen 
2 Grote Zilverreigers richting de Maas. Op het dak 
van een oude schuur zit een Holenduif. Zijn roep 
klinkt dof door het beekdal. Twee Eksters zoeken 
tussen de biezen naar voedsel en in de bosrand 
hamert een Grote Bonte Specht tegen een dode 
tak. Wat een geweldig mooi en harmonieus land-
schap is dit. Een laatste keer spieden we met on-
ze kijkers de omgeving af en dan zitten de 5 minu-
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ten er al weer op.
Het volgende telpunt ligt in de buurtschap Gening. 
We stoppen bij een vrijstaand huis met boom-
gaard. In voorgaande jaren hadden de bewoners 
voedersilo’s en vetbollen opgehangen in de boom-
gaard. Dit keer echter niet. Dat is jammer want het 
trekt veel bosvogels aan die dan gemakkelijk te 
zien en te tellen zijn. Dit jaar is het heel stilletjes op 
dit punt. Een aantal Huismussen, een Roodborst, 
een paar Koolmezen en 4 Houtduiven is alles wat 
we tellen. We doen ons uiterste best maar kunnen 
er niet meer van maken. Ook dat is vogels tellen: 
soms zie je bijna niets.
Het vervolg van onze teltocht is in de volgende af-
levering te lezen.

Ton van den Berg

Doe mee! “Samen Sterk voor Goede 
Doelen” zoekt collectanten.

Voor de collecte “Samen Sterk voor Goede 
Doelen” zoeken we collectanten. 
Met slechts 3 uurtjes van je tijd help je 13 
Goede Doelen. 
Collecteer dus mee in Vierlingsbeek of 
Groeningen.
De collecte wordt dit jaar gehouden 
dinsdag 2 en donderdag 4 april.

Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met:

Dorrie van de Ven  0478 630380
e-mail:  dorrie_van_de_ven@hotmail.com
Corry Bosch  0478 634014
e-mail:  corry.clermons@ziggo.nl

Altijd in voor een feestje

De Venrayse coverband FEZZ bestaat dit jaar 
vijftien jaar. Zangeres Helen Nillesen is er pas 
zo’n twee jaar bij, maar zorgde wel meteen al 
voor een andere muzikale koers. “We maken nu 
vooral feestmuziek met een flinke dot soul, en 
af en toe pop of een Nederlandstalig nummer.”

Door Sven Poels
In 2004 begon FEZZ als begeleidersband voor 
zangers en zangeressen. “Ook werden er bier-
cantussen en Hollandse avonden georganiseerd”, 
weet de 35-jarige Helen Nillesen van horen zeg-
gen. De huidige zangeres is er zelf namelijk pas 

relatief kort bij. “Eind 2016 ben ik mee gaan repete-
ren. Auke Classens, de toenmalige zangeres en een 
kennis van me, stopte ermee en vroeg of ik over 
wilde komen.” Ze hoefde er niet lang over na te 
denken. “Het beviel meteen goed. In februari 2017 
had ik al mijn eerste optreden met FEZZ.”

De in Boxmeer geboren en sinds een aantal jaar in 
Oostrum woonachtige Nillesen zorgde er al gauw 
voor dat er een andere muzikale wind ging waaien. 
“Ik vond het wel leuk, maar ik ben zelf niet zo van 
de Nederlandse feestmuziek. Ik houd meer van 
soul en jazz, waar je heerlijk op kunt swingen.” 
Haar suggestie om het over een andere boeg te 
gooien, vond weerklank. “De andere bandleden 
stonden er gelukkig hartstikke voor open om iets 
anders te gaan doen. We maken nu vooral feest-
muziek met een flinke dot soul, en af en toe pop 
of een Nederlandstalig nummer.” De coverband 
speelt nummers van onder meer Stevie Wonder, 
Tina Turner, Seal, Joss Stone en Bruno Mars. 
“Maar we maken ook weleens carnavalsmuziek, 
hoor”, lacht zangeres Nillesen, die in principe van 
alle markten thuis is.
Behalve Nillesen bestaat het Venrayse muziekge-
zelschap uit negen anderen: zanger Ben Ruhl, sa-
xofonist Mark Lucassen, trombonist Frank Peeters, 
trompettisten Olaf Pijpers en Alex van Rattingen, 
gitarist Ad Welten, drummer Ron Wilmsen, (tijde-
lijk) toetsenist Ruud Jacobs en basgitarist 
Monique Verhoeven. “Acht mannen en twee vrou-
wen”, telt Nillesen met ons mee. “Maar da’s alleen 
maar leuk. We zijn een gezellig clubje en willen er 
altijd een feestje van maken.”
Waar die feestjes plaatsvinden, is heel uiteenlo-
pend. “We passen ons aan. Afgelopen jaar stonden 
we onder andere op besloten feesten, in de 
Venrayse schouwburg en op de kermis in 
Stevensbeek. Erg bijzonder was weer het optreden 
op Funpop in Horst, een festival voor mensen met 
een verstandelijke beperking.”
Zo’n acht tot tien keer per jaar geeft Nillesen acte 
de présence met FEZZ, maar daar blijft het voor 
haar niet bij. Ze volgde zanglessen bij zanger en 
componist Gé Titulaer in Venlo en maakt nog altijd
deel uit van diens Close Harmony-project, ge-
naamd Herupebagé. Bovendien treedt ze met pia-
nist Ruud Jacobs op in duo en zingt ze ook regel-
matig solo. “Ik heb op jaarbasis zo’n 25 optredens. 
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Dit doe ik naast mijn werk bij de gemeente Venlo.”
Op zaterdagavond 2 februari is haar volgende per-
formance, met FEZZ. “We zijn dan in Zalencen-
trum Concordia in Vierlingsbeek, bij de prinsenre-
ceptie van carnavalsvereniging de Keieschieters. 
Mijn zwager (Jan Verbeeten, red.) is adjudant en 
vroeg of wij er een feestavond van wilden maken.” 
De plek is bekend terrein voor Nillesen, die tot een 
paar jaar terug nog in Vierlingsbeek woonde. “Het 
café was van mijn opa en is nu van mijn oom. Ik 
heb er al heel wat uren rondgerend; het wordt in 
die zin wel een eerste thuiswedstrijd. We gaan met 
z’n allen heerlijk knallen.”
Voor de toekomst hoopt Nillesen vooral op nog 
meer optredens. “Er zijn altijd verbeterpunten. 
Ons doel is om mee te doen aan nog 
meer mooie projecten.”

Voor meer informatie over FEZZ, 
ga naar 
www.fezzband.nl. 

Fietsboek gaat er komen
Belangstelling van regioschrijvers voor bijdragen 
is groot

Het eind vorig jaar aangekondigde plan voor 
een regionaal fietsboek krijgt een vervolg. De 
belangstelling van schrijvers uit het Land van 
Cuijk en Maasduinen om een bijdrage te leve-
ren is dusdanig groot dat het licht op groen is 
gezet voor het boek met de werktitel Zijwiel-
tjes.  

Tot op heden heeft de fietsboek-werkgroep van 
het regionale taalcollectief De Kneep een kleine 
vijftig aanmeldingen voor deelname ontvangen. 
Het is nu al duidelijk dat in het boek een keur aan 
verhalen, columns, gedichten en ook liedteksten 
komen, waarin de fiets op de een of andere ma-
nier het middelpunt of thema is. Dat is in feite ook 
de enige opdracht waar de scribent zich aan dient 
te houden. Uit de paar bijdragen die inmiddels zijn 
aangeleverd, viert creativiteit hoogtij.

De fiets krijgt op allerlei manieren een podium in 
Zijwieltjes. Foto: Gekkefietsenmuseum Nevele (B)

De spelregels zijn eenvoudig. Een fietsverhaal mag 
ten hoogste 1500 woorden bevatten. 
Wie liever gedichten maakt, mag er maximaal drie 
inleveren. 
Ook zijn al enkele liedteksten binnengekomen. 
De voorwaarden daaraan zijn dat tekst en melodie 
origineel moeten zijn. De insteek van de (lied)tek-
sten mag historisch of humoristisch zijn, fictie of 
non-fictie, beschrijf de fiets voor het werk, als hob-
by, voor de sport, verheerlijk de fiets die je kreeg 
voor je Eerste Communie, vervloek het gefiets 
destijds naar de middelbare school of deel met de 
lezer dat fietstochtje dat je leven voor altijd 
veranderde. Kortom, (bijna) alles is mogelijk. 
Een zeskoppige redactie gaat met de bijdragen 
aan de slag. Waar nodig worden tips gegeven om 
het verhaal of gedicht te optimaliseren. 
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen 
aan het fietsboek om moverende redenen te 
weigeren.
Aanmelden voor een bijdrage aan het fietsboek 
is nog mogelijk. De verhalen, gedichten, columns 
en liedteksten moeten voor 1 april zijn aangele-
verd. De bedoeling is dat rond Daags na de Tour 
(dit jaar op maandag 29 juli) het boek wordt gepre-
senteerd. Informatie over hoe en waar dat gebeurt 
volgt later.   
Wie met een opmerkelijk of grappig fietsverhaal 
in zijn of haar hoofd rondloopt, maar het niet kan 
opschrijven of daar hulp bij nodig heeft, mag zich 
eveneens melden bij De Kneep. 
Voor aanmelden, reactie of nadere info aangaande 
Zijwieltjes: redactie19@dekneep.nl 

Museum in het donker gaat op 
herhaling 

De eerste editie van ‘Museum in het donker’, in no-
vember jl. was een succes. Op veler verzoek gaan 
we op herhaling en kunnen bezoekers nog één keer 
het verhaal van paratrooper Vincent komen beleven 
in het Oorlogsmuseum Overloon. Op 8, 9 en 10 fe-
bruari wordt het museum in de avonduren openge-
steld en wordt het verhaal van deze 101st Airborne 
paratrooper dus nog eenmaal op een ludieke wijze, 
in een prachtig uitgelicht museum verteld.

Vincent J. Speranza 
Bezoekers kunnen zich onder laten dompelen in 
het heroïsche verhaal van de nu 93-jarige Vincent 
J. Speranza, een Amerikaanse paratrooper van de 
101st Airborne Division, die tijdens de Tweede We-
reldoorlog in actie kwam in de Ardennen en betrok-
ken was bij de bevrijding van een concentratiekamp. 
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De rillingen over je lijf 
Hoe beleefden bezoekers ‘Museum in het donker’ 
tijdens de openstellingen in november?  
 
“Wat een bijzondere avond, wat een voorbereidin-
gen, ongelooflijk!’

“Vanaf het buffet tot aan de laatste film over 
Vincent, de wandeling buiten, het was geweldig en 
ook van het kampvuurverhaal hebben we geno-
ten!”

“De rillingen over je lijf bij het concentratiekamp, 
dan weer een lach op je gezicht over dat verhaal 
met de helm vol bier en alles zie je dan ook echt 
voor je.”

“We vonden het een indrukwekkende, fantastische 
avond...Nooit zal ik nog spaghetti eten, zonder 
aan het museum en aan Vincent Speranza te den-
ken.”

Programma  
Op 8, 9 & 10 februari is het museum 
van 19.00 - 22.00 uur geopend 
voor het evenement 
‘Museum in het donker’ 
Tickets zijn te verkrijgen via 
www.museuminhetdonker.nl  
 
Voorafgaand aan de openstelling kunnen bezoekers 
spaghetti komen eten in het Museum café vanaf 
18.00 uur. Let op; enkel op reservering. 

TREKKING 4

1e Pries Lotnummer:        Naam: 
€ 55,-   539 de Croen
2e Pries 
€ 33,-   848 Roosen
3e Pries 
€ 22,-   113 van den Berg
4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting   360 Cremers
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 1041
Naam: Jansen

TREKKING 5
1e Pries Lotnummer:        Naam: 
€ 55,-   732 De Derks vd Ven
2e Pries 
€ 33,-   189 Peeters
3e Pries 
€ 22,-   384 Claassen
4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting   921 De Rijck
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 398
Naam: Gooren

TREKKING 6
1e Pries Lotnummer:        Naam: 
€ 55,-   295 de Wijse
2e Pries 
€ 33,-   1180 Leisiwal
3e Pries 
€ 22,-   851 de Groot
4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting   424 Verhoeven
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 594
Naam: Jans

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

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

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

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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basisschool  Laurentiushof                                                
in Vierlingsbeek

nodigt ouders uit voor de

INSCHRIJVING NIEUWE 
LEERLINGEN

voor het schooljaar 2019/ 2020

Wie:
 kinderen geboren tussen 
 1 juni 2015 en 31 mei 2016

Wanneer: 
 donderdag 14 maart óf 
 maandag 18 maart a.s.
 tussen 9.00 uur en 11.00 uur

Waar:
 in de gemeenschapsruimte
 van basisschool Laurentiushof

Is uw kind geboren tussen 1 juni 2015 en 31 mei 
2016 én denkt u erover om uw kind op basisschool 
Laurentiushof te plaatsen, bent u van harte welkom 
om uw zoon / dochter aan te melden als leerling 
van onze school. 

Op donderdag 14 óf maandag 18 maart kunt u 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur, tijdens een 
‘open lesmorgen’, kennismaken met 
basisschool Laurentiushof.                                                                   
Onder leiding van                                                             
kinderen uit groep 8                                                                    
kunt u de school                                                                 
bezichtigen en in                                                                     
bedrijf zien.

Tevens zult u de                                                                
schoolgids van onze                                                              
school uitgereikt krijgen. 
Hierin staat globaal beschreven 
waar basisschool Laurentiushof voor staat. 
Daarbij ontvangt u het aanmeldformulier, welke u 
verder thuis in mag vullen. Voor tekst en uitleg zal 
het schoolmanagementteam aanwezig zijn. 
Bovendien is er koffie, thee en ranja.

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Tot ziens,
team en directie basisschool Laurentiushof
 

Tandartsen werken samen!

Geachte patiënten,

Het nieuwe jaar is al enkele weken oud en zal in 
het teken staan van verandering. Vanaf 1 januari 
zijn we gaan  samenwerken met als doel een ge-
leidelijke overname van Tandartspraktijk 
Vierlingsbeek.

Wij zullen als samenwerkende teams ons best 
gaan doen om de veranderingen zo geruisloos 
mogelijk te laten verlopen. Wel krijgt U voortaan 
de mogelijkheid om zowel in Vierlingsbeek als in 
Overloon een afspraak te maken. 
Ook gaat u wellicht enkele nieuwe gezichten zien.

Alle medewerkers van:
De Tandarts in Overloon en 

Tandartspraktijk Vierlingsbeek, Drs. E.H. Tan 

Tandartspraktijk Vierlingsbeek. 

Voor vragen of informatie belt u gerust:
0478-450505 (De Tandarts in Overloon)
0478-631374 (Tandartspraktijk Vierlingsbeek)
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In de afgelopen periode is er gewerkt aan het op-
stellen van een visie voor het project Optimalisatie 
peilbeheer St. Anthonis/Boxmeer. In de visie wordt 
verwoord op welke wijze het waterschap en de 
betrokken partijen het watersysteem voor de toe-
komst willen inrichten en beheren.

Visie Optimalisatie peilbeheer 
St. Anthonis/Boxmeer
De visie beschrijft een analyse van het grond- en 
oppervlaktewatersysteem, de eerder opgehaalde 
kansen en knelpunten uit de streek, het bijbeho-
rende beleid vanuit het waterschap en verdere 
maatschappelijke ontwikkelingen waar wij reke-
ning mee moeten houden. Het omschrijft ook het 
toetsingskader om kansen en knelpunten in het 
watersysteem af te wegen en oplossingen te toet-
sen. Zodra het pakket aan uitvoeringsmaatregelen 
en nieuwe streefpeilen bekend is wordt de visie af-
gerond.

Start automatiseren stuwen 
Vierlingsbeekse Molenbeek
De stuwen bij de Vierlingsbeekse watermolen 
vormen een belangrijk onderdeel in het watersys-

teem. Kenmerkend aan deze molen zijn de stuwen 
(schotten) en het waterrad. Het waterrad wordt in-
gezet om stroom op te wekken. Bij de herinrichting 
van de Vierlingsbeekse Molenbeek in 2015 zijn 
meerdere stuwen verwijderd. Alleen de stuwen bij 
de molen zijn blijven staan omdat deze bepalend 
zijn in de regulering van het waterpeil. Begin 2019 
worden deze stuwen gerenoveerd en geautomati-
seerd. Zo kan er sneller ingespeeld worden op ver-
anderende weersituaties en kan het waterrad op-
timaal functioneren om zoveel mogelijk energie op 
te wekken. De oude gemetselde muren worden 
compleet vervangen waardoor er weer een deug-
delijke constructie ontstaat en deze locatie toe-
komstbestendig is.

Achtergrondinformatie
In het huidige watersysteem in de gemeenten 
St. Anthonis en Boxmeer worden kansen en knel-
punten ervaren in het dagelijks waterbeheer. 
Waterpeilen en grondgebruik zijn niet overal 
optimaal op elkaar afgestemd en de wateraanvoer 
en -afvoer kunnen worden verbeterd. Daarnaast 
gaan we in de toekomst steeds vaker te maken 
krijgen met meer periodes van langdurige droogte 
of kortstondige hevige regenval. Dit betekent dat 
een veerkrachtig en dynamisch watersysteem no-
dig is om hier goed mee om te kunnen gaan. Daar-
om gaat waterschap Aa en Maas de komende ja-
ren samen met de streek de water aan- en afvoer 
en peilbeheersing in de gemeenten St. Anthonis 
en Boxmeer optimaliseren. 
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vrijdag 15 februari > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: ‘T GELOOF
Bieravond met vijf goddelijke speciaalbieren op 
het menu en dit allemaal met als thema: ‘t Geloof. 
Want  niet voor niets worden er achter de klooster-
muren de heerlijkste biertjes gebrouwen. En volop 
gedronken uiteraard. Er wordt verteld over de her-
komst, geschiedenis en samenstelling van alle 
biertjes op het menu. Religiewetenschapper Jaap 
Verbeeten komt een preek houden over het ge-
loof, er is een quiz voor alle heilige boontjes en er 
is hoog bezoek: zou onze favoriete god  Bacchus 
eindelijk persoonlijk  neerdalen? En, niet te verge-
ten, er zijn lekkere hapjes tussendoor. Meld je voor 
9 februari aan voor een bierkaart van 17,50 euro, 
dan kan er worden ingekocht. Ook voor alle niet-
gelovigen zonder bierkaart staat de deur van De 
Pruuverij natuurlijk altijd wagenwijd open!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

zoaterdag 2 mart > carneval > 35E 
KÈÈSTEENEBAL: DA MÈNDE NIE!

Ja minse, ien 2019 alwèr ut vijfundertigste Kèè-
steenebal ien Griefus, DA MÈNDE NIE! Ut wurdt 
gehouwe op zoaterdag 2 mart, DA MÈNDE NIE! 
De deure goan los um nege ovver nege, DA MÈN-
DE NIE!  En òk dizze edisie wurdt ut wèr un druk-

Ken je dialect.

Ik heb geen zin om jouw sokken te zoeken.

Ga eens een handvol jeneverbessen plukken.

Hij is tegenwoordig erg aan het dementeren.

Het is nu genoeg geweest! Ik zal hem eens flink 
de waarheid vertellen!

Hoeveel geld levert dat op?

Die hond is nergens te bekennen.

Haal eens een nieuwe pot stroop uit de kelder.

Waar dienen die haken voor?

Die kleedjes zijn vrijwel hetzelfde.

Je gaat bijna dood met zo’n hitte.
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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                   

 
 

 

Fons Peltenburg

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

te van jewelste, DA MÈNDE NIE! De minse zulle 
wèr mit de been buute hange, DA MÈNDE NIE! En 
dèt zal ok vur ut middelste been gelde, DA MÈN-
DE NIE! En ok as ge die gèn hèt, DA MÈNDE NIE! 
Jawel hur, want binne is d’r dan vanwèège un rin-
nervaasie gèn pot um ien te piese, DA MÈNDE 
NIE! Mar d’r zulle wel moije möpkes te heure zien, 
DA MÈNDE NIE! De glèèskes bier zulle goed sma-
ke, DA MÈNDE NIE! Ge zult nog nooit zonne goeie 
prins gehad hebbe als ozze neije prins, DA MÈN-
DE NIE! Ge zult wèr es unnen oavend Bèkse min-
se zien lache, DA MÈNDE NIE! Ge zult ok wèr es 
unne Gruuningse mins tèègekomme, DA MÈNDE 
NIE! En misschien wel unne Mezesse, DA MÈNDE 
NIE! Ge zult er spiekers op laag water zuuke, DA 
MÈNDE NIE! En ouwe koeie uut de sloot hale, DA 
MÈNDE NIE!  En achter de feite an lope, DA MÈN-
DE NIE!  En ge kunt ‘r de lelleke minse kermis be-
kieke, DA MÈNDE NIE! Of van unne kouwe kermis 
thuus komme, DA MÈNDE NIE! Ge zult heure hoe 
ut klökske thuus nie tikt, DA MÈNDE NIE! En ge 
zult zien woar ut gras gruuner is, DA MÈNDE NIE! 
Ge zult wèr es d’n bink uuthange, DA MÈNDE NIE! 
En ge zult mit minse proate woar ge normaal nooit 
mit wilt proate, DA MÈNDE NIE! En ge zult mitma-
ke hoe Lazarus zich nege van de tien keer vuult, 
DA MÈNDE NIE! Ge zult de bluumkes buute zette, 
DA MÈNDE NIE! En ge zult de boel de boel loate, 
DA MÈNDE NIE! Ge zult van dik hout plênk zage, 
DA MÈNDE NIE! En ge zult d’r achter komme hoe 
un koe un haas vangt, DA MÈNDE NIE! Ge zult 
dizzen oavend zeker achter ut net visse, DA MÈN-
DE NIE! En ge wèt ut wà: carneval viere, da doede 
nie alleen, dà doede mit zien alle, DA MÈNDE NIE!
anvang: nege ovver nege > intree: vur niks

REGIONALE MUZIKANTEN OPGELET!
Gryphus organiseert in samenwerking met Stich-
ting Op De Tôffel op zaterdag 23 maart de band-
wedstrijd Op Ut Tuffelke. Regionale muzikanten 
krijgen tijdens Op Ut Tuffelke de kans zich in de 
kijker te spelen. De band of artiest die op het po-
dium als ‘beste’ uit de bus komt verdient het ope-
ningsoptreden van Op De Tôffel 2019 dat gehou-
den wordt op zaterdag 15 juni op het Vrijthof in 
Vierlingsbeek.

Bands of artiesten die interesse hebben om deel 
te nemen aan Op Ut Tuffelke kunnen zich vóór 
1 februari aanmelden door een een demo met bio-
grafie sturen naar: Stichting Op De Tôffel, onder 
vermelding van Op Ut Tuffelke, postbus 15, 
5820 AA Vierlingsbeek of naar info@opdetoffel.nl.

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Computers en laptops
REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

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

Spoorstraat 34  -  Vierlingsbeek
0478 - 631632
06 - 22596495

� adverteren
doet verkopen



17

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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

www.metameer.nl

LOCATIE JENAPLAN BOXMEER
Stationsweg 5

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019 
van 17.00 tot 21.00 uur

LOCATIE STEVENSBEEK
Stevensbeekseweg 8a 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 
van 17.00 tot 21.00 uur

Kom naar de 

   open dagen!
Kom naar de Kom naar de VMBO MAVO HAVO VWO TTO JENAPLAN

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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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! 

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

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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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
Reclame 4 t/m 9 februari
 	Cappuccinovlaai € 10,80
 	Volkorentarwebrood € 2,05
 	5 assorti harde broodjes € 2,10
 
Reclame 11 t/m 16 februari
 	Rijstevlaai + slagroom € 10,80
 	Zonnebrood € 2,50
 	Croissant € 0,70 
 

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

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
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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/    

  
  

   
   
 

  
  

  

Liane Leeijen 06-24548745
dewereldvaneenhond@gmail.com
Facebook: Liane’s Hondenpretpark


