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Fietsen door
het verboden
gebied

20 juni 2018

Diverse boeren wilden hun vee niet in de steek
laten en verscholen zich in holen die in w
 allen
langs de Maas en in de Hei werden gegraven.
Naar aanleiding van het boek “Verboden gebied”,
dat uitgegeven is door St. de Oude Schoenendoos, is een fietsroute samengesteld. De route
kunt u downloaden van de site VierlingsbeekGroeningen, maar de eerste zaterdag van de
maand kunt u ook meefietsen met de gidsen
die vertellen hoe het verlopen is in de tijd dat de
bevolking weg moest van de geallieerden.

Iedere eerste
zaterdag van de
maand kunt u
fietsen onder leiding
van een gidsgroeter door het verboden gebied,
een gedeelte van de oude g
 emeente Vierlingsbeek dat in de oorlog in de frontlinie lag van eind
september 1944 tot april 1945.

Om half twee vertrekken de gidsen bij herberg
Thijssen en nemen u graag mee op hun ronde
zodat de geschiedenis blijft leven. Vrijheid is niet
vanzelfsprekend.

De bewoners moesten evacueren en hebben een
half jaar lang rond gedoold. Dan eens bij familie,
bekenden, een school, kelders of een plaats die
niet eens bekend was.

St. de Oude Schoenendoos
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30 juni

Van de redactie:
●

●

●

●

30 juni

DES A1 : 3 x is scheepsrecht!!! KEI KEI KEI
PROFICIAT MET DIT 3e KAMPIOENSCHAP
MEIDEN!!!!!
De hele maand juni zijn er heel veel boeken
te koop bij BiblioBeek! Komt dat zien, komt
dat zien en ga lekker lezen in je vakantie!!
Op De Tôffel op zaterdag..... Maak er een
mooi festival van en voor de zondag: begin
de dag met een dansje, begin de dag met
een lach als opwarming en dáárna: aan de
slag! Opruimen, sjouwen, napraten....
Een evenement van een geheel andere
orde: Het St.Antonius & St. Nicolaas Gilde
Groeningen mag dit jaar de kringgildedag
van het Land van Cuijk organiseren!
Waar dit kleine dorpje (wederom) GROOT
in kan zijn! Iedereen is er welkom op de
zondag maar ook daags ervoor op 30 juni!
Live muziek en entertainment met medewerking van de VOVG én Smartlappenkoor
Van Heure Zinge. Ballonnenwedstrijd en
kleurplatenwedstrijd voor de jeugd! We
duimen voor zonnig, droog weer!

29 en
30 juni
1 juli
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
6 t/m
8 juli
7 juli
12 juli
28 juli
28 juli

AGENDA
2018

4 aug

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.
22 juni
22 t/m
26 juni
23 juni
23 juni
23 juni
24 juni
27 juni

9 t/m
12 aug
10 t/m
13 aug
14 aug
20 aug

VOVG: Jaarlijkse fietstocht
KBO: Meerdaagse reis
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 		
2018
Nacht van een Goei leven Land van Cuijk
Dineren op de pontveren. O.a. bij
het pontveer Vierlingsbeek
Groenings koor: geeft concert in
"De Waalboog" in Nijmegen
VOVG: Jubileumfeest

23 aug
25 aug
31 aug
t/m
3 sept
1 sept
4 sept
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5 sept
9 sept
10 sept
12 sept
15 sept
20 sept
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Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat
Gilde van Groeningen: Gildenfestijn in 		
Groeningen op het Gildeterrein aan de
Maasstraat
Groenings Koor: luistert tijdens grote 		
Gildedag mis op
Niederrheinsche Radwandertour
Dorpsraad Groeningen: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
Zangvereniging Vondel: 			
Seizoensafsluiting
Outlands Open Air
Fietsen door het “Verboden
Gebied” onder leiding van
gidsgroeters
KBO: Blauwe bessen excursie
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In augustus kunt u
Valentinus weer bellen.
Fietsen door het “Verboden
Gebied” onder leiding van
gidsgroeters
Kindervakantiewerk
Vierlingsbeek en Groeningen
Kermis Vierlingsbeek
KBO: Kermismatinee Joffershof
Zangvereniging Vondel: Eerste
repetitie nieuwe seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Groeningse kermis 2018
Fietsen door het “Verboden Gebied” 		
onder leiding van gidsgroeters
Dorpsraad Vierlingsbeek: 			
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
KBO: Busdagtocht
Bekse Bruggenloop/Expeditie Beek
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
VOVG: Najaarsontmoeting
GroeVie: ‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
KBO: Fietsmiddag

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

23 sept Zangvereniging Vondel: Optreden 		
in Museum De Locht in Melderslo
23 sept Groeningen: 2e Streekmarkt
Informatie bij Han Morsink 06-53319279
of han.morsink55@gmail.com
24 sept Zonnebloem: Boottocht
26 sept KBO: Bezoek Tweede Kamer Den Haag
27 sept VOVG: Bloemschikken
29 sept KBO: Dag van de Ouderen Joffershof
29 sept Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
2 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
4 okt
Groenings koor: bloemenactie
6 okt
Fietsen door het “Verboden Gebied” 		
onder leiding van gidsgroeters
6 okt
GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t Interactieve Dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
8 okt
VOVG: Lezing CaRin
8 okt
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
11 okt KBO: Spellenmiddag Joffershof
23 okt VOVG: Museum de Kantfabriek
27 okt Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
27 okt Bèkse Biercantus 2018
1 nov
KBO: Kunst of Kitch Joffershof
3 nov
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
6 nov
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
12 nov Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
15 nov KBO: Herfstwandeling
15 nov VOVG: Winterse wandeling
18 nov Sinterklaascomité Vierlingsbeek:
Intocht Sinterklaas in
Vierlingsbeek en Groeningen
24 nov Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief
4 dec
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
10 dec Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Café De Zandpoort
15 dec KBO: Kerstfair De Locht
16 dec VOVG: Kerstmarkt
16 dec Zangvereniging Vondel:
Kerstconcert in het Koningskerkje
18 dec KBO: Kerstviering Concordia
19 dec VOVG: Kerstviering
23 dec Kerst Sing Along aanvang 18:30 uur
29 dec Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In januari kunt u
Valentinus weer bellen.

Vierlingsbeek/Groeningen

KBO SOOS-INLOOP-MIDDAG

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

KIENDATA

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op vrijdag 22 juni en 6 juli. Aanvang: 13.45 uur

VASTE ACTIVITEITEN

Biljarten in het Joffershof: 		
		
maandag- en donderdagmorgen:
dinsdag- 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
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
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Plat praote 11

MVC’64 bedankt alle kopers van onze jaarlijkse
huis aan huis lotenverkoop.

“ Det zèn weej tuus nie hur!”

Kijkt U ook eens op onze website voor de thuiswedstrijden en actuele berichten van onze
vereniging! www.mvc64.nl

“ Dè ken ik gaanie! “
Ik hoor dat zo nu en dan van dorpsgenoten, naar
aanleiding van mijn artikeltjes in dit blad. Het
geeft maar eens te meer aan dat er eigenlijk geen
zuiver Bèks/Gruunings dialect ( meer ) bestaat.
De besloten gemeenschap van vroeger is al lang
niet meer. In de loop van vele jaren is het “ besmet
“ geraakt door invloeden van het dialect in de
omgeving. Iemand van “buiten” bracht zijn/haar
eigen woorden en of uitdrukkingen mee. Het kon
er zelfs toe leiden dat bepaalde zegswijzen alleen
maar in één familie gebruikt werden.

Uitslag Loterij MVC’64 20 juni 2018
Loterij 2
juni 2018

Prijs

Lotnummer

1e Prijs

LED TV

948

2e Prijs

Eetbon Bolle Buik
t.w.v. €40,-

1407

3e Prijs

Stereospeaker

756

4e Prijs

Wandkastje metaal

1640

5e Prijs

Spel: Mouthguard
Challenge

3399

6e Prijs

Margerita infusionset

1205

7e Prijs

Panama bierglazenset

1506

8e Prijs

Bluetooth selfiestick

107

9e Prijs

Letterbord

313

10e Prijs

Karaf met glazen

1578

11e Prijs

Windlicht

3396

Zo blijkt het woord “hèmpelke” ( handjevol ) tot
het Noord-Limburgs dialect te horen. Wij spreken
van “haffelke”. De woorden “ in “ en “ ien “ worden
vaak beide gebruikt.
Ook grappig is de uitspraak van het telwoord vijf
en vijfenvijftig“ . Wij zeggen “ vijf “ maar wèl “
vijfenvieftig “!
Ken je dialect!
“ d’n Dieje? Die nèèjt ààlt zienen èège naod! “

De gewonnen prijzen kunnen, tegen inlevering
van het juiste lotnummer, afgehaald worden bij
Leanne Oudenhoven, Vierlingh 10, Vierlingsbeek
tel: 631940

“ Hej stöt dor in zien nakse fallie. “
“ Ziede de zaak an’t versauwe? “

(De prijzen moeten vóór 1 januari 2019 zijn
afgehaald.)

“ Gèn spatjes hebbe wàh? “
“ Dèn hôônd lei me toch te joekere! “
“ De rooie kappes zit vol kelderzeug! “

In de maanden juni, juli en augustus bidden
wij in de Mariakapel onder de toren het
ROZENKRANSGEBED.

“ Die twee ligge duk te stechelen. “
“ Schietschouw zien.”

Op dinsdag 26 juni, dinsdag 24 juli
en woensdag 15 augustus,
feestdag van Maria ten Hemelopneming,
's avonds om 19.00 uur.

“ De schup stôt ààchter ien de schop.”
“ Ze zien ‘m an’t afsmère! “

U bent van harte welkom.

De vertalingen staan een einde verderop.
Rein Verhoeven.
reinverhoeven@gmail.com
06-28578247

Liturgiegroep
Vierlingsbeek - Maashees
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Dé dorpsquiz
van Vierlingsbeek
en Groeningen
2018!

Meld je
nu aan!

Kijk op onze Facebookpagina: 'k Wèt't
Info: Stggroevie@gmail.com
Aanmelden via: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Quiz: 15 september 2018 Aanvang: 19.00uur
Finale: 6 oktober 2018 in Zalencentrum Concordia Aanvang: 20.00uur
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meter vlinderslag was snel genoeg om op het NK
te mogen starten.

Rectificatie bedankje
Onze dank gaat uiteraard uit naar de
gehele gemeenschap
Vierlingsbeek - Groeningen
Wij hebben mogen ervaren dat vele
inwoners van beide kernen ons een
warm hart toedragen
Namens Vondel: Joke Frederix

Zwemwedstrijden
Colinda vd Zanden
De afgelopen 2 weekenden stonden voor enkele
leden van de Startgemeenschap Noord-Limburg
geheel in het teken van de Regionale ZuidNederlandse Kampioenschappen langebaan
zwemmen. Beide weekenden waren de
wedstrijden in het Pieter van den Hoogenband
zwemstadion te Eindhoven. Een van de deelnemers was Colinda van der Zanden uit
Vierlingsbeek. Zij heeft deelgenomen op 13
afstanden.

Vervolgens ging het afgelopen weekend verder.
Op zaterdag 2 juni eerst de 50 meter vrije slag
en daarna de 200 meter wisselslag. Op beide
afstanden wist ze kampioen van Zuid Nederland
te worden. Ook mag ze zich op beide afstanden
inschrijven voor het NK.
Zondag 3 juni zou de zwaarste dag worden.
Eigenlijk te veel afstanden (4, waaronder een 800
meter), maar ze wilde ze erg graag zwemmen.
Als eerste stond de 800 meter vrije slag op het
programma, dit is de tweede keer ooit dat Colinda
deze afstand heeft gezwommen. De eerste keer
was in Gent (België) waar ze toen direct een limiettijd zwom vandaar dat ze hier vandaag mocht
starten. Colinda zwom in een mooie stabiele
race naar de 2e plaats in een nieuwe pr tijd van
10:49,69. Ze kwam slechts een halve seconde
tekort voor goud.

De eerste zaterdag zwom ze de 400 meter vrije
slag in een nieuw persoonlijk record van 5:08,07.
Dit was goed voor een 3e plaats. Daarna stond de
200 vlinderslag op het programma, wederom een
nieuwe pr in 3:02,36 en ook daar een keurige 3e
plaats. Niet lang erna kwam de 50 rugslag, ook
hier een nieuwe pr van 36,29. Daarmee tikte ze net
als 4de aan.
De volgende ochtend al weer om 10 uur in het
bad om in te zwemmen. Op het programma in
de ochtend de 400 meter wisselslag. Dit werd
een zeer spannende race, waarbij Colinda
uiteindelijk als 1e aan wist te tikken in een
nieuwe pr tijd van 5:53,51. Met deze tijd mag
ze zich tevens inschrijven voor de Nederlandse
kampioenschappen op 14 t/m 17 juni, eveneens
te Eindhoven.In het middagprogramma stond het
koningsnummer, de 100 meter vrije slag op het
programma. Ook hier een erg spanende race en
Colinda wist weer als 1e te finishen in een nieuwe
pr van 1:05,06. Met deze tijd mag ze ook meedoen
op het NK. Diezelfde dag moest ze nog 2 x in actie
komen op de 200 meter schoolslag (3e) en op de
50 meter vlinderslag (2e). Ook haar tijd op de 50

In de middag moest ze nog op 3 programma
onderdelen uitkomen en dan merk je dat ze de 800
meter al in haar benen en armen heeft zitten. In
mooie races en nieuwe pr tijden tikte ze op de 100
meter vlinder aan als 4e, om vervolgens binnen 30
minuten weer aan de start te moeten staan van de
50 meter schoolslag. Ook hier werd ze uiteindelijk 4e. Als laatste afstand mocht ze zich opmaken
voor de 200 meter vrije slag. Na een spannende
race wist ze als 3e aan te tikken in nieuwe pr tijd
van 2:25,94.
Al met al twee zeer vermoeiende en lange zware
weekenden, maar het resultaat mag er zijn.
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Na het behalen van 15 limieten, waarvan 13
afstanden te hebben gezwommen zijn er 12
nieuwe pr’s gezwommen en 10 medailles. 4 x
goud, 2 x zilver, 4 x brons en 3x de 4de plaats.

ook geselecteerd voor de Popronde 2018. Dakota
combineert een Californische vibe met indierock
en pop. De vier dames uit Amsterdam laten je lekker mijmeren bij hun zonnige dreampop totdat je
plotseling wordt opgeschrikt door heftige gitaarriffs en stuwende ritmes. Najaar 2016 verscheen
de eerste EP Leda, met daarop de singles Icon en
Automatic, waarna in 2017 de single Silver Tongue
volgde. Later dit jaar verschijnt het langverwachte
debuutalbum van Dakota. Denk aan The XX, denk
aan Warpaint.

Nu op naar de Nederlandse Kampioenschappen
welke gehouden worden 14 t/m 17 juni te
Eindhoven.
Wij wensen Colinda hier veel succes toe.

Terug naar Het Ene Podium, naar MOOON. Trio uit
Aarle-Rixtel dat bestaat uit de broers Tom en Gijs
de Jong en hun neefje Timo van Lierop. Vanuit
hun gedeelde liefde voor Blood, Sweat & Tears,
Led Zeppelin, Santana en Rory Gallagher richten
de drie een bandje op. MOOON maakt giitaarmuziek met dikke wortels in de 60’s en 70’s, ergens
tussen blues, surf, psychedelica en garagerock.
Afgelopen oktober verscheen het alom geprezen
MOOON’s Brew met daarop de instant hits Mary
You Wanna en Surfin’ With You. De hoogste tijd
dus om deze krakers in Vierlingsbeek te komen
laten horen. Iguana Death Cult timmert al jaren
aan de weg met hun vuige fuzz, sleazy garagerock
en tomeloze inzet. Het Rotterdamse vierspan
bracht in 2017 hun debuut album The First Stirrings Of Hideous Insect Life uit. Een verslavend
lekkere plaat vol licht ontvlambare protopunk en
met zuur overgoten psychedelica die lovend is
ontvangen door pers en publiek. Iguana Death
Cult staat te boek als een van de meest explosieve
livebands van Nederland en staat garant voor een
energieke show in de beste traditie van Ty Segall,
The Oh Sees, Black Lips en King Gizzard & The
Lizard Wizard.

VIERLINGSBEEK STAAT DIT
JAAR OP ZATERDAG OP DE
TÔFFEL
Op zaterdag 23 juni is het Vrijthof wederom het
decor voor Op De Tôffel. Een vertrouwd d
 ecor
op een nieuwe dag want na een kwart eeuw
verhuist dit unieke festival van de zondag naar de
zaterdag. Voor de 26e keer dus weer een mooie
dag vol fijne popmuziek van vandaag de dag,
straattheater en gezelligheid. En dit alles is ook dit
jaar weer h
 elemaal gratis toegankelijk.

Het intieme en sfeervolle Koningskerkje is wederom hét podium voor mooie ‘kleine’ akoestische
optredens. Gastheer BJ Baartmans ontvangt de
singer-songwriters Kay Maas (runner-up Songwedstrijd in De Weijer te Boxmeer), Laura Sjin
(winnares publieksprijs singer-songwriterfinale
Grote Prijs Van Nederland 2018 met persoonlijke en goudeerlijke Nederlandstalige americana),
Christof van der Ven (bevlogen en dynamische
indiefolk, breekbaar en vol passie, door een
internationaal gewaardeerd en werkzaam muzikant
uit… Handel), VanWyck (‘de grootste muzikale
openbaring van eigen bodem in jaren’, aldus Fred
Hoogendoorn in het Algemeen Dagblad, met
donkere folk, warme stem en sterke teksten die
vergeleken wordt met Leonard Cohen, Nathalie
Merchant en Laura Marling), Wouter Planteijdt’s
Bullhorn (nieuw virtuoos trio rond Sjako!-voorman
Wouter Planteijdt met prachtige, enigszins verstilde, songs) en Bertolf (singer-songwriter met vier
soloalbums, een Ziveren Harp en (radio)hits als
Another Day, Mary en Jericho op zak die enigszins
doet denken aan Westcoast singer-songwriters uit
de jaren `70 als James Taylor en Jackson Browne).

Op De Tôffel 2018 wordt om 15.00 uur afgetrapt door FREEB, de overtuigende winnaar van
bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Deze drie jonge
honden uit Wanroij barsten van de energie en
zorgen voor één lange adrenalinerush van hardcore, grunge, trash en hiphop. Zo opwindend
als FREEB zie je ze niet vaak! Met songtitels als
Reefer Madness laten de Eindhovense garagepunkers van Charlie & The Lesbians (briljante bandnaam!) er geen gras over groeien. De primitieve
opruiingen van dit smeulende rariteitenkabinet zijn
nu al t amelijk legendarisch te noemen. Schunnig
als The Stooges, fantasierijk als Daniel Johnston
en b
 evlogen als Jay Reatard.
Over naar Het Andere Podium. Daar wordt het
bal geopend door Tape Toy. Dit energieke kwartet gaat lekker zijn eigen gang. Springerige m
 uziek
met behoorlijk harde gitaren, slimme synths en
gekke wendingen. Liedjes die in het hoofd b
 lijven
zitten. Afgelopen december won Tape Toy de
Amsterdamse Popprijs en inmiddels is de band
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Op Het Andere Podium staat inmiddels het
Amsterdamse EUT met hun frisse en aanstekelijke postpop. Het knalt, is krachtig en catchy.
Dikke beats en mooie melodieën met een 90’s
alternative sausje eroverheen. Lekker dwars en
tegen de richting in. EUT werd uitgeroepen tot
3FM Talent, was de meest spelende tijdens de
afgelopen Popronde en was volgens 3voor12
het absolute hoogtepunt van de laatste Noorderslag. Voor de derde keer staat Clean Pete op het
affiche van Op De Tôffel en dat is natuurlijk niet
vreemd als je weet dat de leukste tweeling van
de Nederlandse popmuziek gewoon uit Sambeek
komt. G
 ewapend met cello en gitaar maken Loes
en Renée Wijnhoven liedjes die je hart ondersteboven keren. Debuutalbum Al Zeg Ik Het Zelf en
de opvolger Aan Het Licht staan vol levendige
strookjes van alledag die uiterst precies en pijnlijk in liedjes zijn gegoten. Maar Clean Pete is meer
dan alleen folkpop. Op het nieuwe album Afblijven
laten Loes en Renée hun wilde haren waaien en
spelen ze een aantal moderne meedansers. Mede
dankzij Sam en Kees, twee leuke en begenadigde
muzikanten die de ritmetandem vormen. Genieten van zomerse Beach Boys surfriffs en doowop
drumfills. Clean Pete ontpopt zich tot een echte
popgroep.

kant van de band horen. Het in maart verschenen
nieuwe album Me And My Damn Dreams staat
vol pakkende melodieën met hitpotentie. De nieuwe sound schurkt een beetje tegen The Boxer
Rebellion, The Killers en zelfs Kensington aan.
Bij die laatste stond The Brahms afgelopen
november in het voorprogramma in een uitverkochte Ziggo Dome. Wulf is de stem van Summer On You, dé zomerhit van 2016 van Sam Feldt,
Lucas & Steve featuring Wulf. Nog maar amper
bekomen van dit enorme succes debuteert hij als
soloartiest met de single Mind Made Up. Een fris
en positief nummer over kiezen voor je droom
en daarvoor alles aan de kant zetten. Het nummer levert de Hilversumse singer-songwriter zelfs
een Edison op. Naast zanger en producer noemt
Wulf zichzelf ook een dromer. Binnen zijn muziek
lijkt dat vertaald te worden in subtiele gitaarriffs
en luchtige melodielijnen. De liedjes hebben iets
aanstekelijks. Lekker om naar te luisteren met een
vrolijke vibe. De tweede single All Things U
 nder
The Sun is wederom bijzonder catchy en niet
van de radio af te slaan. Dat belooft wat voor het
eerste soloalbum van Wulf waaraan hard gewerkt
wordt. Niemand kan meer om hem heen: 2018 is

Even bijkomen van de stortvloed aan m
 uziek?
Ook dit jaar is er tijdens Op De Tôffel weer
straattheater. Twee acts komen het Vrijthof onveilig maken en zorgen ervoor dat er tijdens ODT18
ook nog gelachen kan worden: Het Afgezaagd
Verhaal (allesbehalve afgezaagd) en Geurrestaurant Gebakken Lucht (foto) (eet je neus leeg in dit
vijfsterrenetalblissement). Zoek ze op of kom ze
tegen en laat je verrassen.
Op Het Ene Podium gaat het verder met The
Brahms. Dit Utrechtse viertal bracht in 2015 en
2016 twee EP’s uit vol melodieuze en lekkere
indiepop, scoorde hits met nummers als Golden
en Homerun en won een 3FM Award voor Best
Alternative. Anno 2018 Is The Brahms gegroeid
naar een meer volwassen, allesbehalve dromerig
geluid. De single Sleep laat een overweldigende

het jaar van Wulf.
Weer terug naar Het Andere Podium, naar Afterpartees. Vijf jongens uit Horst die hun omstuimige energie omzetten in catchy rock ’n
roll. Gedreven door hun liefde voor energieke
70’s punk en hartverscheurende powerpop
besluiten de Limburgers als bandje het land door
te zwerven. Wat volgt is succes met een goed
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ontvangen, ongecompliceerd debuutalbum Glitter Lizard en shows op onder a
 ndere Lowlands,
Pinkpop en Best Kept Secret. En Op De Tôffel
2014. En nu zijn ze weer terug. Niet alleen bij Op
De Tôffel maar ook met een nieuwe plaat. Life Is
Easy is een a
 lbum geschreven in de traditie van
energieke rock ‘n roll en de eeuwige liefde voor
puntige popliedjes. Geef de Afterpartees drie
kwartier van je leven en je gaat naar huis met een
liedje in je hoofd en een glimlach op je g
 ezicht.
Eindelijk tijd voor hiphop! Met een leeftijd van vijftien jaar is Leafs de jongst getekende artiest op
het label Noah's Ark ooit en zijn muziek is aanstekelijk, energiek en fris. Na het zien van zijn v ideo
Race neemt producer Ramiks het hiphoptalent
uit A
 lmere onder zijn hoede, wat in mei 2017 leidt
tot de debuut EP FEALS met daarop de ultieme
meezinger Alright. Eind 2017 volgt de tweede EP
Adventures met de singles Mikado en Mamacita.
3voor12 plaatste hem op nummer 2 van de beste shows op Noorderslag en half augustus staat
Leafs op Lowlands. Vraag hem naar zijn motto en zijn antwoord is: ‘Altijd blijven flexen.’ Met
zijn hooks, jeugdig gelijk en samenwerkingen met
Yung Nnelg, Bokoesam en Sevn Alias heeft Leafs
zich in een korte tijd weten te vestigen als een van

Naast alle muziek en theater is er ook een uitgebreide festivalmarkt met diverse etenswaren
en snuisterijen. Nieuw dit jaar is een terras waar
een aantal speciaalbieren wordt aangeboden.
De p
 resentatie van Op De Tôffel is in handen van
Denvis, artistiek duizendpoot.
Het is voor de bezoekers verboden om eigen
drank mee naar het festivalterrein te nemen.
Op De Tôffel is een gratis toegankelijk festival en
wil dat graag blijven. Inkomsten uit de horeca zijn
voor de organisatie dan ook onmisbaar.
Alle informatie over Op De Tôffel 2018 is te vinden
op www.opdetoffel.nl en in de Op De Tôffel-app.
Deze app is beschikbaar voor Android en iPhone
en gratis te downloaden.
OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZATERDAG 23 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGSBEEK > AANVANG 15.00 UUR > ENTREE GRATIS
WULF | AFTERPARTEES | THE BRAHMS | CLEAN
PETE | LEAFS | TRAUDES | EUT | IGUANA DEATH
CULT | MOOON | DAKOTA | CHARLIE & THE
LESBIANS | TAPE TOY | BERTOLF | WOUTER
PLANTEIJDT’S ‘BULLHORN | VANWYCK | CHRISTOF VAN DER VEN | LAURA SJIN | BJ BAARTMANS | KAY MAAS | FREEB | HET AFGEZAAGD
VERHAAL | GEURRESTAURANT GEBAKKEN
LUCHT
www.opdetoffel.nl

de meest sprankelende talenten van Nederland.
Op De Tôffel 2018 wordt afgesloten door T
 raudes.
Deze zevenkoppige band uit Haarlem heeft een
verschillende muzikale achtergrond: house, rap,
jazz, hardrock, soul en funk. Traudes zoekt de
grens op tussen hiphop en (elektronische) pop,
door krachtige zanglijnen te combineren met pure
rap. De band staat garant voor s trakke beats,
sterke teksten en een explosieve liveshow met
oneindige energie. Een van de grootste inspiratiebronnen van frontman Benjamin T
 raudes is
Eminem, wat zeker ook terug te horen is. H
 oewel
bijvoorbeeld Chef’Special ook nooit ver weg is.
De eerste single Back Down heeft al bijna een
miljoen streams op Spotify en afgelopen januari
verscheen de debuut EP CRLS & GRLS met daarop de n
 ieuwe single Amsterdam. De band stond
op Noorderslag en was het eerste 3FM Talent
van 2018. Hou je van een feestje? Dan ben je bij
Traudes aan het juiste adres!
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29 juni
09.30 - 13.00 uur

20.30 - 01.00 uur

SKOV Scholendag
opgave alleen voor kinderen basisschool

De Fik Erin

Allround DJ Mark &
Slagwerkgroep Vortum-Mullem

30 juni
13.00 - 16.00 uur

20.30 - 01.00 uur

Matinee

VOVG & Smartlappenkoor Van Heure Zinge

Afslag 7
Allround DJ Mark

1 juli

08.30 - 01.00 uur

Kringgildedag

Allround DJ Mark, Ruizzz & Hofkapel Tumult
Middeleeuws kampement

Rin ende Maes

Feesttent
Maasstraat Groeningen
Locatie:

www.gildenfestijn2018.nl
Telefoon 0478 - 632024
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SKOV
Spoelen
Sponsor
Stad
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Tambour maitre
Tent
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Toch
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Vlaggetjes
Vos
Vuur
Water
Wild
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De winnaar krijgt 2 toegangskaarten voor de zaterdagavond. Uit alle ingezonden antwoorden wordt
een winnaar gekozen. Maak een foto van uw puzzel en deel deze op facebook met Gilde Groeningen.
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Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen
Vanaf 25 mei is de Privacywet verplicht.
Dit betekent dat ook wij de namen van onze
gasten naar het nationaal bureau van de
Zonnebloem in Breda doorsturen.

Begin deze maand brachten we een bezoek
aan ‘Theehuis Komkommerin’ in Castenray. Na
een interessante rondleiding door de naastgelegen komkommerkwekerij, werden we in het
theehuis verwend met een High Tea. We proefden verschillende soorten thee en snoepten van
heerlijke hapjes.

Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw g
 egevens
doorsturen laat het mij dan even weten:
Tinie Teunesen 631998
Dan sturen wij uw gegevens natuurlijk niet door.

Rond de tijd dat deze editie van Globaal verschijnt
wordt er weer gefietst tijdens onze jaarlijkse
fietstocht. Dit jaar is de tocht in z’n geheel
georganiseerd door eigen leden. Rikie van de Ven
en Hanny Willems hebben zich er samen over
gebogen en hebben een leuke fietsdag in elkaar
gezet.

Met de namen wordt zeer vertrouwelijk
omgegaan.
Zonnebloem
Vierlingsbeek Groeningen

27 Juni is het eindelijk zo ver: de viering van
het 80- jarig bestaan van onze vereniging. We
vieren dit met ruim 100 van onze leden en wel in
Groeningen in de feesttent van het St. Anthonius
en St. Nicolaasgilde van Groeningen. Zij vieren
enkele dagen na ons Jubileumfeest, het Gildefestijn 2018.

Die kerel? Die doet altijd wat hij zelf wil!
Hij staat daar in zijn blootje.

Vorig jaar kwam de Jubileum- commissie,
bestaande uit: Thea van Haren, Riet Evers,
Monique Smits, Willeke Vissers, Truus Kusters,
Monique de Wijse, Thea Smits, Menta de Vos en
Susanne van Bommel, voor het eerst bij elkaar.
De commissie is er i.i.g. helemaal klaar voor,
want zij zijn nu al ruim een jaar bezig met het
organiseren van deze feestavond, welke echt
een avond wordt voor leden, maar zeker ook
door leden. Zo is er een commissie welke zorgt
voor de aankleding van de tent en de versiering op de tafels. Een andere commissie zorgde voor prachtige uitnodigingen. En dan is ook
een commissie welke zorgt voor zeer vermakelijk
entertainment deze avond.

Ben je de zaak kapot aan het verprutsen?
Geen opschepperij hè?
De hond was aan het janken zeg!
De rode kool zit vol pissebedden.
Die twee liggen vaak met elkaar overhoop.
Erg bang zijn.
De spade staat achter in het schuurtje.
Ze zijn hem aan het afranselen.

We adviseren de leden om thuis niet te eten.
We beginnen namelijk al om 18:00 uur en
worden tijdens het programma verwend met een
uitgebreid assortiment aan lekkere hapjes, bereidt
en geserveerd door restaurant De Vierlinden.
Muziekgroep “Dè stoat er nie” zal de rest van de
avond muzikaal omlijsten. En denk er aan dames;
wilt je nog lekkerder zitten, denk er dan aan om
een kussentje mee te brengen dat je in je stoel
legt. We zullen er samen met onze leden een
mooie avond van maken.
Bestuur VOVG
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Harmonie “De Herleving”

NIEUWE INWONERS GEZOCHT

Vlaaienactie “De Herleving”
in Vierlingsbeek

Aangezien wij, als Dorpsraad Vierlingsbeek, als
gevolg van alle regels rond onze privacy, geen
gegevens krijgen van de Gemeente Boxmeer met
betrekking tot mensen die nieuw in Vierlingsbeek
komen wonen, doen wij een beroep op u!

We hoeven het bijna niet meer in te leiden.
Want met de Vierlingsbeekse kermis in het vooruitzicht weet u allemaal weer "hoe laat het is".
De kermisvlaaien-actie van “De Herleving” komt
er weer aan. Zoals u van ons gewend bent zijn
het weer de b
 ekende overheerlijke k
 ermisvlaaien,
waarvoor wij vanaf de komende week bij u aan
huis komen. U kunt dan één of meer van uw
favoriete vlaaien bij ons bestellen.

Waarom deze oproep? We hebben het plan
opgepakt om mensen die nieuw in Vierlingsbeek
komen wonen een klein welkomspakketje vanuit
de Dorpsraad aan te bieden. Om dat mogelijk te
maken, hebben we dus adressen nodig van jullie
nieuwe buurman/vrouw zodat we die ook daadwerkelijk iets aan kunnen bieden.

Er worden maar liefst 6 soorten aangeboden.
Heerlijke kersen- en kruimelvlaaien van bakkersland. Die levert trouwens ook de abrikozenvlaai
en de appel-kruimelvlaai die dit jaar ook weer deel
uitmaken van ons assortiment. Verder zijn er dan
van de warme bakker twee soorten van de meest
gevraagde superlekkere seizoens-vlaaien. Alle
vlaaien natuurlijk van topkwaliteit.

Welke termijn? Samen met de werkgroep kermis
Vierlingsbeek hebben we bedacht dat het leuk
zou zijn om de nieuwe inwoners kennis te laten
maken met Vierlingsbeek op de kermis zaterdag
11 augustus. We hebben bedacht dat we een jaar
terug zullen gaan. Dus nieuwe inwoners, die tussen kermis 2017 en kermis 2018 in Vierlingsbeek
zijn komen wonen, zijn van harte welkom.

We komen bij u - zoals gezegd - vanaf deze week
de bestelling opnemen en wij vinden het fijn om
dan direct af te rekenen. Want dat betekent, dat
we de bestellingen snel kunnen uitvoeren.
Wij bezorgen de vlaai(en) dan kersvers aan huis
op zaterdag 11 augustus (kermiszaterdag) tussen
09.30 en 12.00 uur.

We gaan dan een leuk programma in elkaar zetten
waarbij de nieuwe inwoners van Vierlingsbeek
tot slot aan kunnen sluiten bij de BBQ op kermis
zaterdag avond. Daarom vragen wij u om medewerking. Komen er nieuwe bewoners bij u in de
buurt, laat het ons, mogelijk na overleg met de
nieuwe buren, even weten.

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.

Dit kan via de mail naar dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl. Ook kunt u
een briefje met naam en adres van de nieuwe
inwoners(s) in de brievenbus doen bij Frans Spiekman. Heihoekseweg 42. 5821 GG Vierlingsbeek.
Alvast bedankt voor uw hulp.

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

Namens de Dorpsraad Vierlingsbeek
Peter Rijnen en Huub Geurts.
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Treffer

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

Beste inwoners van Vierlingsbeek,
Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact
op met Lucy Koelen, mailadres:

De inzameling voor Sam’s kledingactie op de
locatie Vierlingsbeekseweg (tussen huisnr. 75 en
77) te Overloon stopt per 27 juni 2018.

joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988.
Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Namens Sam’s Kledingactie
bedankt voor uw bijdrage.

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Met vriendelijke groet,
Jolanda van der Veen en Conny van Mil
Gezocht, na 22 jaar een nieuwe poetshulp.
2 ochtenden in de week.
misschien in overleg een ochtend.

Afscheidsreceptie Toon Hendriks
na 25 jaar voorzitterschap VDB/LO

Mw Kaanen , Vierlingsbeek.
Tel 0478- 632309

Toon Hendriks neemt als voorzitter van VDB/LO
afscheid na 25 jaar. Als initiatiefnemer en oprichter
van deze lokale politieke partij heeft hij zich zeer
verdienstelijk ingezet.

Start: september, direct na zomer vakantie



Voorheen was hij al actief in de lokale politiek van
de toenmalige gemeente Vierlingsbeek. Na de
samenvoeging tot de gemeente Boxmeer bleef hij
zich onverminderd enthousiast inzetten als voorzitter en daarnaast enkele jaren als raadslid.
Eerst voor VDB: Vijf Dorpen Belang voor het
belang van de 5 dorpen van de voormalige
gemeente Vierlingsbeek, later aangevuld met LO
Lijst Overloon.
Campagne voeren deed hij met plezier en enorme
inzet. Toon wist veel mensen enthousiast te maken
voor de politiek en het betrekken van jongeren bij
de politiek was één van zijn speerpunten.

adverteren
doet verkopen

Gezocht: zaterdag / vakantiehulp
Wij zijn op zoek naar een hulp voor het
schoonhouden van de werkplaats en kleine
onderhoudswerkzaamheden.

Hij vind de teamgeest binnen de partij belangrijk.
Onder zijn voorzitterschap groeide de partij groeide
uit van 0 naar 3 zetels. De partij maakt vanaf 1992
deel uit van de coalitie.

Ben je geïnteresseerd in techniek, minimaal
15 jaar en heb je zin om ons team te komen
versterken, stuur een mail naar: info@lom-bv.nl

Uit dankbaarheid voor alles wat Toon voor de partij
betekend heeft, willen het bestuur en de fractie van
VDB/LO Toon een warm afscheid aanbieden.

Heerlijke- vers gekoelde blauwe bessen
Blauwbessenautomaat.

Een ieder die met Toon heeft samengewerkt of
afscheid van Toon als voorzitter van de partij wil
nemen, is van harte welkom op zaterdag 14 juli
2018 vanaf 19:00 uur in gemeenschapshuis “De
Pit” te Overloon.

24 uur per dag open / Tel. 06 55372696
Vierlingsbeekseweg 54 Overloon
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Warme Bakker Degen
Reclame: 25 t/m 30 juni
● Zomervlaai
€ 10,40
● Grof volkorenbrood
€ 2,00
● 4 Kwarkbolletjes + 1 gratis

bouwadvies en -begeleiding

Reclame: 2 t/m 7 juli
● Sinaasappelvlaai
€ 10,40
● Lônse mik
€ 2,40
● 4 Krentenbollen + 1 gratis € 0,65

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

Klusbedrijf

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Vierlingsbeek
Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

Te koop verse aardbeien

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

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

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

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

kijk op de website www.salontoine.nl

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

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

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
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Wielerspeciaalzaak
Uw fiets 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

gaan er
geld op

00 uur)
5.00 uur)

2053 |

oud

Te huur: Royale feesttent

Voor één van onze bewoners met een
verstandelijke beperking zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger (m/v). Wij zoeken iemand die Tijn
op woensdagavonden kan vervoeren naar het
sporten in Boxmeer. De gemaakte onkosten
worden vergoed. Daarnaast zou het fijn zijn als we
in contact komen met iemand die af en toe met
hem wil gaan zwemmen.

Ben jij op zoek naar een royale feesttent voor
bijvoorbeeld een buurt-barbecue, seizoen
afsluiting of gewoonweg een knaller van een
(examen)feest, dan ben je bij Op De Tôffel aan
het juiste adres! Voor een bedrag van slechts
€ 150,- is onze tent (5 x 10 meter, geheel te
sluiten en inclusief verlichting) voor twee dagen
van jou... En dan zetten we 'm ook nog eens
gratis voor je op! Interesse? Of wil je meer
informatie? Mail naar: tent@opdetoffel.nl.
Dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met Marjan Driessen, gezinshuis Aventurijn.
contact@gezinshuis-aventurijn.nl 0478-512205

ontspanning
dansen

e e.d. in
contact

genieten

Fons Peltenburg

0506988.

tafels,

Vrijwilliger gezocht

vrij zijn

Joffershof Vierlingsbeek

www.movewise.nl

iedere maandagavond

06 10235305
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Johan Broeren
Heihoekscheweg 41 • 5821 GE Vierlingsbeek
T 06 20608873 • E broerenbhv@ziggo.nl





Uw gezondheid... mijn zorg!

Opzoek naar nieuwe meubels?

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage

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

medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl

Schootsveld 5

Vierlingsbeek

0478-632232

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Janneke zegt:
“JIP. Klare taal voor
heldere ontwerpen.”

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.jipvormgeving.nl

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

op maat

René Gerrits

Voortweg 1b
5826 AG Groeningen
tel: 0478-630410 Mobiel: 06-13894015
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

Café - Zaal

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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HG VERKRIJGBAAR IN ONZE SHOP!!

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112

Alarmnummer

0900-8880

Huisartsenpost BoxmeerNijmegen 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/
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