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Zoals elk jaar in januari vond in de Zandpoort de
jaarvergadering van het Groenings Koor plaats.
Gelukkig hebben we ook nog twee nieuwe leden
mogen verwelkomen. Het koor blikte terug op een
niet geheel zorgeloos 2018 door ziekte van de
dirigent Sjraar Klaassens. Dat maakte het lastig om
concerten te plannen en dat hebben we dan ook
te weinig gedaan. Gelukkig is die periode voorbij
en kunnen we weer plannen maken.

De jubilarissen werden met een bloemetje of een
drankje verrast en Tonny Thijssen werd toegesproken door de voorzitter. “Een creatieve sopraan
die in bescheidenheid een grote bijdrage geleverd
heeft aan het koor”. De leden verrasten Tonny met
een lied wat speciaal voor haar geschreven was.
Na heel veel jaren stopte Herman Denen als
bestuurslid. De voorzitter bedankte hem voor al de
functies die hij heeft gehad: voorzitter, penningmeester, secretaris en de laatste jaren gewoon bestuurslid. “Een man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een goede organisator van concerten en koorreisjes en een spil in de muziekcommissie”. Ook Herman kreeg een attentie en werd toegezongen door het koor.

Het koor kon veel jubilarissen feliciteren:
12,5 jaar lid, Jan de Hoog, Tineke Kuenen,
Hans Hendriks en Els Opheij-Verhoeven.

Het bestuur hoopt snel een opvolger te vinden zodat de bestuurstaken niet op te weinig schouders
neer hoeven te komen.

25 jaar lid, Margriet Hendriks

In plezierige sfeer werd de vergadering afgesloten
en we richten ons nu op Culinaire Klanken Lokaal
op 26 mei. De voorbereidingen zijn in volle gang!

40 jaar lid Tonny Thijssen
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Van de Redactie:

 Duo Ria en Maria wordt opgevolgd door




een jongere generatie.... Duo Tonijn!.
Kei, kei, kei moi....
De Prinsenreceptie is alweer achter de rug,
we hebben weer een mooie uitgave van de
carnavalsgids in huis en ook Globaal gaat
ervoor: onze volgende uitgave wordt ons
carnavalsnummer! Ook voor
(extra/andere) nieuwtjes van de
carnavalsvereniging “staan we open”.
Simpele “hondentaal”: woef,
woef, waf, waf: blij, enthousiast..
Woeeeeeeeeeeef: niet leuk, NEE!
OVERAL in de Maasheggen honden aan
de lijn: Woeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef!
Duidelijkheid met weinig woorden!

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.
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!
25 febr Volleybalvereniging MVC’64:
t
/m 8 mrt (jeugd)leden collecteren voor Jantje Beton
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
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CV de Keieschieters: Seniorenbal in
‘t Joffershof
KBO: Carnavalsmiddag
CARNAVAL
Groot Prinselijk Ontbijt
KBO: Bedevaart Smakt
VOVG: Internationale Vrouwendag
KBO: Jaarvergadering
Zangvereniging Vondel: Zingt tijdens de
Mis in de Smakt. Aanvang 11.00 uur
Zangvereniging Vondel: Jaarvergadering
VOVG: Kip en het Ei bij ‘Gastvrei’
KBO i.s.m. de Damesgymclub: Nationale
Opschoondag
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL; EEN
BANG JONGETJE DAT HELE ENGE DINGEN DOET (try-out); zaal open: 20.30 uur
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Collecte Samen Sterk voor goede doelen
KBO: Lentewandeling
Dansgarde Bekse Klinkertjes: IT
(internationaal) danstoernooi, De Pit,
Overloon
Dansgarde Bekse Klinkertjes
danstoernooi, De Pit, Overloon
VOVG: Porselein Stippen
RKVV-Volharding:
Jaarlijkse bloemenactie
KBO: Vincent van Goghmuseum Venray
VOVG: Rayonreis
KBO: Lezing over bijen
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Beek an Tôffel: Koningsmaal;
aanvangstijd volgt
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf
Koningskerkje met medewerking van
Zangvereniging Vondel, het Groenings 		
koor, Harmonie de Herleving en Gilde
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
VOVG: Bezoek aan Naturopati
KBO: Bezoek/lezing St. Anna Boxmeer
BarreTocht Groeningen
VOVG: Jaarlijkse wandelavond
PLUS Wandel4daagse i.s.m.
JOC Vierlingsbeek/Groeningen
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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26 mei Groenings koor: “Culinaire klanken gaat
		 lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:
		 Dorpsraadsvergadering
		
aanvang 20.00 uur in Joffershof
6 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
9 juni Concordia Outdoorsoccer Tournament
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
27 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
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
1 juli Zangvereniging Vondel: Seizoensafsluiting
27 juli Ophalen oud papier:
		
ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud
		
ijzer! In augustus kunt u Valentinus 		
		
weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
19 aug Zangvereniging Vondel: Start nieuwe
		 seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier:
		
Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden?
		
Valentinus 632426 draaien!
31 aug Groeningse kermis 2019
t
/m 2 sept
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek:
		 Dorpsraadsvergadering
		
aanvang 20.00 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family
		
Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m
KBO:
11 sept 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!

Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
Beek an Toffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
KBO: Herfstwandeling
VOVG: Sinterklaasviering
KBO: Sinterklaasmiddag
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20.00 uur in Joffershof
KBO: Bezoek Chocoladefabriek,
Lindt/Kerstmarkt Aken
VOVG: Knutselen voor Kerstmis
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
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

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van

Annie Albers - van Benthum
Uw aanwezigheid op de dag
van de crematie en
alle andere blijken van deelneming
zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.
Jan Albers
Kinderen en Kleinkinderen.

DANK JE WEL
Op zaterdag 5 januari zijn de leerlingen van
groep 8 bij u aan de deur geweest om lege
flessen op te halen.
Wij willen iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan deze flessenactie enorm
bedanken.
Jullie hebben het mede mogelijk gemaakt
dat ter afsluiting van groep 8,
de leerlingen naar de Efteling gaan.
Namens de Groep 8
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Vierlingsbeek/Groeningen
basisschool Laurentiushof
in Vierlingsbeek
nodigt ouders uit voor de

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.

INSCHRIJVING NIEUWE
LEERLINGEN
voor het schooljaar 2019/ 2020

Kiendata

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 22 februari en 8 maart
Aanvang: 13.45 uur

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

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

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.

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

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!
Tot ziens,
team en directie basisschool Laurentiushof
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Een paard was belangrijk, gezien het gezegde:
Ons vrouw en mien pèèrd.
Mit dank àn Jan Hendrikx.
reinverhoeven@gmail.com

D’n boer en zien vee.

Ken je dialect.

De mèèste boere hàn vroeger ’n gemengd bedrief.
‘n Stuk làànd mit wà koeie, vèèrkes en henne. En
niet te vergèète: één of meer pèèrd vur ’t zwaore
wèèrk. Duk han ze ok nog ‘n paar katte um muus
te vange. Soms ok ‘ne geit. D’r zien vandaag d’n
dag vort steeds minder boere en veul woorde van
de boerderéj van vroeger, heurde nooit mèr. Wat
vur vee haj ènnen boer dan wel?

Motdomme! Motte die kers zien blaoke.
Nò ’t bouwe blieve d’r ààlt rös op ’t làànd ligge.
Ik mot d’n hof nog gèèje.
Kiek ’s ekkes an gunne kàànt.
Héj miëk zien boks dicht.

Eén koe, vier koeie.
Ènne mök (jong kalf) Wat ziede toch ènne mök!
Uitdrukking voor onhandig lomp iemand.
’n maol (jonge koe die nog niet gekalft had)
’n vaars (koe die voor de eerste keer drachtig is)
’n schot (jonge koe die voor de eerste keer gekalft
heeft)

Bring die lèèrs mar nor de schoester.
As ge dizze stoekdraod ànrakt kriede ‘ne
opneuker.
Wètte wà géj ziet? ‘ne Zatvrèèter!

Koeie liepe ien ‘n wei mit d’r um hin ’n gelint of
gelient (afrastering)
Gingde de wei afrastere dan gingde gelinten.
As ge koeie nor un andere wei brocht, dan gingde
ze verschaore.
D’r ware ok boere die han koeie vur de slacht.
Det ware vetweiers.
‘nen Os was ‘n gecastreerde stier of stiertje.

Wà ziede toch ‘ne strekel!
Niet te lang blieve plekke wàh!

Jantje Beton Collecte
door MVC 64!
In de week van 25 februari t/m8 maart wordt in
Nederland de Jantje Beton Collecte georganiseerd, een collecte voor en door het jeugdwerk,
waarbij 50% van de opbrengst bestemd is voor
de deelnemende clubs. De andere helft van de
opbrengst besteedt Jantje Beton aan allerlei
zinvolle projecten voor de jeugd in Nederland.

Eén schaop, drie schoeup (oeu van oeuvre)
’t Schaop het gelamd.
‘nen Hòònd, twee heund.
Kiepe en kukes. (Kippen en kuikens) Die zate in ’n
kiepekuï.
Vèèrkes (varkens) en bagge. (biggen)
‘nen Bier, (een volwassen mannelijk varken voor
de vermeerdering)
Scheutelingen (jonge varkens)
Giltu of Gelte (vrouwelijke varkens)
Borge (gecastreerde varkens)
’n Zog (een volwassen varken voor de fok)
‘n Zog ging bagge, (Ze kreeg biggen)
’n Pèèrd, twee pèèèrd
‘nen Hingst (een hengst)
‘ne Ruun (een gecastreerde hengst)
‘nen Hit (een klein paardje)
‘ne Knol (Belgisch trekpaard)
‘n Pèèrd wier beslagen, (Hij kreeg ijzers onder zijn
hoeven)
Dè din ze in ‘ne nôdstal, (Een ijzeren hok waarin
het paard vast gezet werd)
’n Pèèrd stond schèrep. (Het had ijzers onder met
korte scherpe pennen om op gladde of besneeuwde wegen te lopen)

Het geld dat de deelnemende verenigingen en
jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton
Collecte blijft voor een groot deel in de eigen
gemeente en is bestemd voor de financiering
van de plaatselijke projecten en activiteiten.
In Vierlingsbeek en Groeningen gaan de (jeugd-)
leden van MVC’64 voor de dertiende keer
rond met de collectebus.
Door de unieke formule, 50% van de opbrengst
gaat naar Jantje Beton en 50% naar MVC’64,
steunt U een goed doel en een vereniging uit
eigen dorp.

Collecte Jantje Beton
25 februari t/m 8 maart
door en voor de jeugd
van MVC’64.
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Naam:

Groep:

Versier deze tekening met vanalles, behalve kleurtjes en stiften. Dus wees creatief! Deze creatie kun je inleveren tot 26 februari op school.
In elke klas komt een doos daarvoor te staan. Uitslag tijdens schoolbezoek Jeugdprins Cas en adjudant Tijn.
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Berichten uit het veld
Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas
20 maart 2019

Vervolg van onze belevenissen tijdens de PTT telling.
Op naar telpunt 5 dan maar. Dit punt ligt aan de
Maaszijde van de steenfabriek van Heukelom. Op
het dak van de steenfabriek zit een Torenvalk. Onverstoorbaar blijft hij zitten als we uitstappen. Ook
de 2 Buizerds aan de overkant van de weg blijven
rustig in de bomen zitten en trekken zich weinig
van ons aan. Een Fazanthaan steekt nog vlug voor
een passerende auto de weg over en 6 Knobbelzwanen vliegen klapwiekend langs. Snel pakken
we onze verrekijkers want 5 minuten zijn zo om. In
het weiland staan 2 Blauwe Reigers en 1 Grote
Zilverreiger. Het lijkt wel of er de laatste jaren steeds
meer Grote Zilverreigers aanwezig zijn in deze omgeving. We kijken richting de kerktoren van
Vierlingsbeek. In het weiland, nog net binnen ons
blikveld, zitten een aantal Grauwe Ganzen. Terwijl
we druk doende zijn met tellen en noteren strijkt
een groep Kolganzen luid roepend achter ons in
het weiland neer. Snel draaien we ons om en tellen
er 56. Hun witte snavelbasis (kol) is goed te zien.
Meteen beginnen ze te grazen.

Kandidaat nummer 10.

Kolganzen
Een Merel verdwijnt snel in de struiken langs het
pad naar de Maas. Een viertal Eksters hipt vrolijk
spelend door het weiland en ook de Zwarte Kraaien
zijn weer prominent aanwezig. Het volgende telpunt ligt bij de monding van de Heukelomse Beek
in de Maas. Bij voorgaande tellingen was hier vaak
een IJsvogel te zien. Goed opletten, want meestal
zie je slechts een blauwe flits en hoor je een hoge
langgerekte pieptoon. Op de beek dobberen 2
Knobbelzwanen en 2 Waterhoentjes. Bij de monding
van de beek vechten 2 Blauwe Reigers om wie er
het beste visplekje krijgt. Op het dak van een
boerderij in de verte zitten roerloos 2 Holenduiven.
Op een akker in het Bergerveld heeft een boer een
veldje met zonnebloemen laten staan. In het zonlicht fladderen kleine vogels af en aan. Vanwege
het tegenlicht kunnen we niet zien wat het is, dus
rijden we er langzaam naartoe. Het is een grote
groep Vinken die al fladderend proberen de zaadjes uit de zonnebloemen te schudden zodat ze op
de grond vallen. Hier kunnen ze die vakkundig
openbreken en opeten. Opmerkelijk gedrag en een
mooi schouwspel.
Als de 5 minuten om zijn vertrekken we naar het
volgende telpunt. Het laatste punt ligt precies bij
de veerpont naar Vierlingsbeek. We nemen plaats
op het hier aanwezige bankje. Dit telpunt is heel

Kies een vakman uit Vierlingsbeek
in het bestuur.
Ik heb 39 jaar ervaring in het waterbeheer en
zit ruim 16 jaar in de gemeenteraad
van Boxmeer.
Ik wil deze kennis en ervaring graag voor u gaan
inzetten in het nieuwe bestuur van het waterschap
Aa en Maas.

Stem bij voorkeur op mij zodat ik voor
u aan de slag kan.
Het CDA staat voor:
• Zorg voor veilig, voldoende en schoon water
• Samenwerking met andere overheden door
inzet CDA-netwerk
• Blijvend lage lasten.
• Veilig & Betaalbaar
Zie ook: www.janstoffelen.nl
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interessant omdat hier allerlei biotopen goed overzien kunnen worden. Allereerst is er de Maas en
verder akkers, grasland, heggen, een beekmonding en gebouwen. Op de akkers zitten veel Grauwe Ganzen en een Blauwe Reiger.

Hallo inwoners van
Vierlingsbeek en Groeningen,
Het gaat er ook dit jaar weer van komen:
De Week van de Goede Doelen
onder de noemer van
“Samen Sterk voor goede doelen”.
De collecte vindt jaar plaats op
dinsdag 2 en donderdag 4 april.

Grauwe Ganzen

Dit jaar hebben we 13 deelnemende
verenigingen/organisaties en dat wil zeggen
dat u de mogelijkheid heeft om al deze doelen
in één keer te steunen.

Op de Maas dobberen een grote groep Wilde Eenden en 2 Futen. Aalscholvers rusten op de bakens
langs de rivier. Op bijna elk baken zit wel een Aalscholver. Vanaf de kranen bij de botenberging aan
de overkant vliegen Kokmeeuwen af en aan. We
gaan ze proberen te tellen en dat valt nog niet mee.
Ons oog valt op 2 iets grotere meeuwen. Het zijn
Stormmeeuwen die zich ophouden tussen de
Kokmeeuwen. Op het dak van de boerderij aan de
overkant stoeien 8 Kauwtjes met elkaar.
Onze tijd is weer om en we pakken onze kijkers en
papieren en steken met de veerpont over.
Naar huis en naar een grote kop lekkere koffie.
Het was een prachtige dag en we zijn meer dan
tevreden over het telresultaat.

Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek en
Groeningen dit initiatief wederom goed
ontvangen en met een gulle gift
de doelen ondersteunt.
Want alleen met uw gift staan wij
“Samen Sterk voor goede doelen”.

Ton van den Berg

NIEUWS VAN HET CDA
BOXMEER

TREKKING 7

Op 20 maart vinden zowel de Waterschapsverkiezingen als ook de Provinciale Statenverkiezingen
plaats. Het CDA heeft de afgelopen periode hard
gewerkt aan het opstellen van een verkiezingsprogramma en het selecteren van kandidaten uit de
regio. Belangrijk was daarbij de invulling vanuit het
Land van Cuijk. Marcel Thijssen, woonachtig in
Beers is als nummer 9 op de CDA-lijst de hoogstgeplaatste vertegenwoordiger uit het Land van
Cuijk en daarmee een serieuze kanshebber om in
de Provinciale Staten te komen namens onze
regio. Anderen waaronder Frans Wouters (nr. 20 uit
Overloon), Wilfried Hermans, Arno Wouters,
Jos van de Broek en Jos Nielen maken de lijst
compleet.
Ook de CDA-lijst voor de Waterschapsverkiezingen
wordt goed door kandidaten vanuit het Land van
Cuijk gevuld. Zo worden de nummers 3, 4 en 10
ingevuld door Erik Geene (St. Anthonis),

e

1 Pries
Lotnummer:
Naam:
€ 55,-		
179
Brouwers
e
2 Pries
€ 33,-		
085
van Wanrooij
e
3 Pries
€ 22,-		
420
van Hoot
e
4 Pries
Vrijkaart pronkzitting 168
Schoenmakers
		 320
Jillisen
		 598
Moeskops
		 841
Ermers
		 911
Jenniskens
Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,Lotnummer: 525
Naam: van Kessel
Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

gerechtjes bij de "Proeverij"
Uitslag is ook na te lezen heerlijke
op:
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.
www.dekeieschieters.nl
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
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Peter Brouwers (Rijkevoort) en Jan Stoffelen
(Vierlingsbeek).
De komende weken staan in het teken van het
campagneplan met als thema #samensterk.
Met uw stem willen we de Land van Cuijkse stem
laten horen in Den Bosch!

Ken je dialect.

Volg ons op facebook: CDA
gemeente Boxmeer
Voor het verkiezingsprogramma
en Campagneplan:
www.cdaboxmeer.nl

Verdorie. Moet je die kaars zien walmen!
Na het ploegen blijven er altijd graszoden op het
land liggen.
Ik moet de tuin nog wieden.
Kijk eens even aan de overkant.
Hij maakte zijn broek dicht.
Breng die laarzen maar naar de schoenmaker.
Als je deze schrikdraad aanraakt krijg je een opdonder.

Onderzoek woonwensen
inwoners

Weet je wat jij bent? Een zatvrèèter! Iemand die
bijna niets lust.

Als gemeente willen we graag weten wat de
woonwensen van onze inwoners zijn. Zijn zij
tevreden over hun huidige woning? Of denken ze
er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe
zouden ze dan willen wonen? De gemeente
gebruikt dit onderzoek om het woonbeleid zo
goed mogelijk aan te passen op de wensen van de
inwoners.

Wat bèn je toch een deugniet.
Niet te lang blijven hè!

Alle volwassen inwoners van de gemeente
Boxmeer kunnen meedoen met het onderzoek.
De vragenlijst kan op de gemeentelijke website via
de link www.boxmeer.nl/woonwensen tot
22 februari worden ingevuld.
Deze link wordt ook via social
media gedeeld.

vrijdag 15 februari > bieravond >
DE PRUUVERIJ: ‘T GELOOF

Wethouder Peter Stevens:
“We vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen
meewerken aan het onderzoek, zodat we een echt
goed beeld krijgen van de ideeën die er op het
gebied van wonen leven bij onze inwoners.
Daarom ontvangen ook nog eens 5.000 mensen
een brief met een link naar de vragenlijst”.

Bieravond met vijf goddelijke speciaalbieren op het
menu en dit allemaal met als thema: ‘t Geloof.
Want niet voor niets worden er achter de kloostermuren de heerlijkste biertjes gebrouwen. En volop
gedronken uiteraard. Er wordt verteld over de
herkomst, geschiedenis en samenstelling van alle
biertjes op het menu, religiewetenschapper Jaap
Verbeeten komt een preek houden over het geloof,
er is een quiz voor alle heilige boontjes en er is
hoog bezoek: zou onze favoriete god Bacchus
eindelijk persoonlijk neerdalen? En, niet te vergeten, er zijn lekkere hapjes tussendoor. 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

Wat gebeurt er met de resultaten?

De uitkomsten van het door Companen uitgevoerde onderzoek staan in de zomer van 2019 op de
website van de gemeente. De resultaten worden
gebruikt bij het mogelijk aanpassen van het
woonbeleid, onder andere door betere kennis
over de behoefte van specifieke doelgroepen als
jongeren en ouderen.
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drukte 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
MÈNDE NIE! En ok as ge die gèn hèt, DA MÈNDE
NIE! Jawel hur, want binne is d’r dan vanwèège un
rinnervaasie 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 smake, DA MÈNDE NIE! Ge zult nog nooit zonne goeie
prins gehad hebbe als ozze neije prins, DA MÈNDE
NIE! Ge zult wèr es unnen oavend Bèkse minse
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 MÈNDE NIE! En ge kunt ‘r de lelleke minse
kermis bekieke, 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 mitmake 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 MÈNDE 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

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

zaterdag 16 maart > ierse avond >
ST. PATRICK’S EVE met live:
GOOD COMPANY

Op de Ierse nationale feestdag wordt Gryphus
omgetoverd tot een heuse Irish pub. Waan U in
het Temple Bar District in Dublin of waar dan ook
op het groene beloofde eiland en vier het feest der
feesten. Met een pint Guinness in de ene en een
glas Murphy’s in de andere hand. En dit allemaal
om de sterfdag van de heilige Paddy te herdenken.
Rare jongens, die Ieren. Maar o zo gezellig!
En het wordt alleen maar plezanter door de muziek
van Good Company. Lekkere Ierse folk gemaakt
door vijf muzikanten met een opgeteld muzikaal
verleden van meer dan 190 jaar. Harry Janssen,
Peter Bonants en de Vierlingsbeekse ‘Íeren’
Ývonne Berden, Bert Verbeeten en Henk Koppes
brengen met veel enthousiasme en plezier een
óverheerlijke ’stew’ van traditionals, evergreens,
ballades en drankliederen.
Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het natuurlijk
aan U om in de beste Ierse traditie uit volle borst
mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

Ja minse, ien 2019 alwèr ut vijfundertigste
Kèèsteenebal ien Griefus, DA MÈNDE NIE! Ut
wurdt gehouwe op zoaterdag 2 mart, DA MÈNDE
NIE! De deure goan los um nege ovver nege, DA
MÈNDE NIE! En òk dizze edisie wurdt ut wèr un
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Gevonden:
bij “De Vier Linden”
Portemonnee ( knip)
met kleine inhoud (maar toch.... )
0612242198

Te huur gevraagd:
woonruimte voor 2 personen
vanaf maart of april
in Vierlingsbeek of in de regio
tel. 0478-512205

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.

in petto

zaterdag 23 maart > bandwedstrijd >
OP UT TUFFELKE
 vrijdag 29 maart > cabaret >
KEES VAN AMSTEL

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Gryphus?

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

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet
(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Treffer

Kosten Treffer: € 2,50
Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ruime 2 onder 1 kap te koop
Jan van Cuijkstraat 1,
Vierlingsbeek

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

Voor meer informatie
bel naar 06-25597706
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TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t van d
Bart
den H
Heuvell
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

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

Café - Zaal

De Zandpoort
Groeningen
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

Groeningsestraat 40 • 5826AD Groeningen • Tel. 0478-631548
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Bandenhandel Groeningen
Voor al uw zomer- en
winterbanden
Alle merken en maten
Nieuw of gebruikt
Erflanden 17
5831 ZA Boxmeer.
Tel. 06-18339045, b.g.g. 0478-632237
Openingstijden:
Maandag18.00 - 22.00 uur
Woensdag 18.00 - 22.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek
Telefoon: 06-290 78 108

Wellness & Beauty

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop

rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

Boukje Weel
Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T 0478 - 561156
I www.boukjeweel.nl
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Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlings
Spoorstraat
58 | 5821 BE Vierling
E-mail
siebert@colorsathome.nl
|W
E-mail siebert@colorsathome.nl |

Vraag naar de voorwaarden
Vraag naar de voorwaarden

Dé
Dé m
m

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

Iedereen is uniek!
Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk.
Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en
warrig
wijvan
creëren
de steil
juiste
lookvan
voor
jou! Kijk
Of jeof
nukort;
houdt
lang en
haar,
krullend
enop
dewarrig
website
informatie:
www.salontoine.nl
of voor
kort;meer
wij creëren
de juiste
look voor jou! Kijk op
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

06-3000
06-300

kijk op de website www.salontoine.nl
kijk op de website www.salontoine.nl

Te
Te Koop
Koop
Aardappelen:
Aardappelen:Frieslanders
Frieslanders
Op
den
bosch
4,
Op den bosch 4,Maashees
Maashees
Geert
Linssen
Geert Linssen

B t
Bart
BarE
B
Gijs
Gijs
Mole
Mol

info@blom
info@blom

Dé Partner vo
Dé Partner v

bouwadvies
bouwadviesen
en-begeleiding
-begeleiding

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

Wellne
Welln

Feesten • Bruilo
Feesten • Brui

Klimaat
Verwarming

Restaurant - Grand café - Proeverij

Café
Caf

De
D

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

Overloon-Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Groeningse
Groenings

24
24

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

www.leeijen.nl

Computers en laptops

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus

REPARATIE, UPGRADE, ONDERHOUD

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

Spoorstraat 34 - Vierlingsbeek

Tel: 0478-631807

0478 - 631632
06 - 22596495

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen
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Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696

Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

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.

Warme Bakker Degen

Reclame 18 t/m 23 februari
 Appelkruimelvlaai
 Spelt meergranen donker
 8 zachte bolletjes + 2 gratis

€
€
€

7,65
2,00
2,05

Reclame 25 februari t/m 2 maart
 Carnavalsvlaai
€ 11,00
 Huiknappers
€ 2,10
 8 Worstenbroodjes + 2 gratis
4 en 5 maart gesloten i.v.m. carnaval
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

VERKRIJGBAAR BIJ ABC;
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN

www.johnebbers.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

Bijvoorbeeld: Brander Superdeck,
uitstekende dekking, extreem mat.

0900-8844
0800-7000
088-0208208
0485-845000

Alarmnummer
Huisartsenpost BoxmeerNijmegen voor avond, nacht,
weekend en feestdagen voor
Boxmeer en omstreken.
Politie, als er geen nood is
Anoniem bellen
Brandweer
Maasziekenhuis

Wijkagent Janne Blom
Tel. 0900-8844
E-mail: janne.blom@politie.nl
www.facebook.com/politieboxmeer/
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