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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

27 november 2018,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

33e jaargang no 22 21 november 2018

Vierlingsbeek bedankt! 

Onlangs hebben wij meegedaan aan de opnames van het tv-programma Bed & Breakfast. Een week lang 
opnames … wat een geweldige ervaring. 
Op donderdag 25 oktober kwamen de collega b&b-houders naar Vierlingsbeek. Uiteraard was er ook een 
uitje gepland. Wij hebben die dag een bezoek gebracht aan het museum van Tonnie Ebben ‘Van postzegel 
tot tank’ en daaraan voorafgaand zijn wij te gast geweest bij het wandelvoetbalteam van de KBO.  
Wij werden in de kantine van Volharding warm verwelkomd met koffie en Bèkse koek (gebakken door Pien). 
Hierna konden wij ons in de klaarliggende voetbaltenues hijsen en gingen de teams het veld op. 
Na het zingen van het Vierlingsbeeks volkslied kon de wedstrijd beginnen. We werden aangemoedigd door 
een volle tribune. Internationaal scheidsrechter Pol van Boekel floot de wedstrijd en probeerde de spelers in 
wandeltempo te houden.

Vierlingsbeek heeft zich laten zien als een hechte gemeenschap. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken, maar we willen Jos van Boekel, Pol van Boekel, Tonnie Ebben, Pien Jansen, de spelers van 
het wandelvoetbalteam, de ballenjongens en  de medewerkers van de kantine bedanken voor het 
organiseren van deze gezellige en succesvolle middag. Uiteraard ook een bedankje voor het publiek dat in 
groten getale naar de wedstrijd is komen kijken. 
En wie er gewonnen heeft … dat kunnen we zien in een van de uitzendingen van seizoen 10 van het 
programma (vanaf maart 2019 op de tv bij Omroep Max).

Met vriendelijke groet, 
Peter Schoofs en

 Anneriet Klein 
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Van de Redactie:
  Piet van harte gefeliciteerd met de Award  

 voor opmerkelijk ondernemerschap. 
  Een mooie waardering voor jouw inzet vóór  

en bijdrage áán een goei leven in het Land  
van Cuijk.  Piet, geniet  zelf ook van een 
goei (en gezond) leven!! 

 Prins Erik d’n Urste (Ermers) en Jeugdprins 
Cas (Bouten): Alaaf, Alaaf, Alaaf !!  Kei, Kei, 
Kei proficiat!

 Sinterklaas is weer in het land én in 
 Vierlingsbeek en Groeningen! 
 Een spannende tijd voor menig kind...
 Wij wensen jong én oud een fijne, leuke en 

gezellige Sinterklaas toe.

Werkgroep: Vrolijk Vrijthof 
Vierlingsbeek (VVV).

OPROEP:  De werkgroep is nog op zoek 
naar een kerstboom voor op het Vrijthof 
voor de komende kerst. Heeft u of weet u 
iemand die een schitterende grote-hoge-
vrijstaande dennenboom (type spar) heeft 
staan, en er van af wil, spreek dan een van 
de onderstaande werkgroepleden aan of een
van de bestuursleden van de Dorpsraad 
Vierlingsbeek.

Namens de werkgroep VVV:  Bert Linders, 
Erik van de Hagen, Joop Verbeeten, 
Hans Hendriks, Henk de Wijse, 
Koen Klaassen, Rene Schaeffers.

AGENDA
2018
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.
24 nov Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
24 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
24 nov Zanggroep Evergreen: ZEV-Interactief

28 nov Zonnebloem: Sinterklaas middag  
4 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Joffershof
7  t/m   JOC: ophalen bestellingen
24 dec oliebollenactie
8 dec Dansgarde De Bekse Klinkertjes: 
  kerststerrenactie
10 dec Dorpsraad Groeningen: 
  Dorpsraadsvergadering 
  aanvang 20.00 uur in Café De Zandpoort
14 dec Gryphus: cabaret: MARLON KICKEN; IN  
  DE LIFT; zaal open: 20.30 uur
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 Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
29 dec Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In januari kunt u Valentinus weer  
  bellen.
31 dec JOC: oliebollenactie, bestellingen 
  bezorgen 
2019
5 jan CV de Keieschieters: Groeningseavond in  
  de Zandpoort te Groeningen
19 jan Zanggroep Evergreen:  Liedjesavond
21 jan Groeningen: köpkesmert in de Zandpoort
25 jan Gryphus: cabaret: RAYEN PANDAY; 
  FENOMEEN; zaal open: 20.30 uur
26 jan CV de Keieschieters: Rondbrengen 
  carnavalskrant (met Jeugd), “wat de gek  
  ervoor geeft”
26 jan Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
26 jan Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 febr CV de Keieschieters: Prinsenreceptie in  
  Concordia
17 febr CV de Keieschieters: Jeugdpronkzitting in  
  Concordia
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
3 t/m 
5 mrt CARNAVAL
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
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  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  RKVV-Volharding: 
3 apr Jaarlijkse bloemenactie
27 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
27 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
18 mei BarreTocht Groeningen
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”
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde oud 
  ijzer! In augustus kunt u Valentinus   
  weer bellen.
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 
  Obstacle Run Vierlingsbeek
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
  Vierlingsbeek-Groeningen
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
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

Popconcert 
To The Movies 
in Concordia 
in Vierlingsbeek

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert 

Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek weer een 
concert in de grote zaal van Concordia in 
Vierlingsbeek met twee gastkoren, Sprightly uit
Uden en Palet uit Overloon.  Het concert begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. 
De entree is gratis. Deze avond is de achtste in 
een reeks jaarlijkse concerten met de naam 
ZEV-Interactief. Na de optredens van de drie 
koren is er een DJ zodat er nog ook gedanst 
kan worden. 

ZEV is een groep van vijftig zangers en zangeres-
sen in de leeftijd van 16 tot 75 jaar, ontstaan uit 
een in 1970 opgericht jongerenkoor. In de loop der 

jaren is het repertoire veranderd van kerkmuziek 
naar wat het nu is. Het koor staan onder leiding 
van dirigente Nancy Meijer en treedt enkele malen 
per jaar op in allerlei gelegenheden, van bruin café 
tot cultureel centrum, van winkelgalerij tot stads-
park. Naast evergreens is het repertoire opgebouwd 
uit musicalsongs, popsongs, gospels en jazz-ach-
tige nummers. 

ZEV heeft ook een jongerenkoor, ZEV Light ge-
naamd. Dit koor bestaat uit acht jongeren tussen 
12 en 21 jaar. Zij zullen ook enkele nummers ten 
gehore brengen. 
Bijna alle liederen worden minimaal vierstemmig 
gezongen. Enkele nummers worden a capella ge-
zongen, maar de meeste liederen worden bege-
leid door een combo met gitaar, basgitaar, piano 
en drums.

Popkoor Sprightly is een swingend en eigentijds 
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Plat praote 20

Wel ‘s ’n wiendei in de hàànd gehad? Nou dan 
wètte det dè raar ànvuult.
’n Perkamente velleke wor ge d’n eidoier durhin 
kos zien. ‘t Was van alle kàànte in te deuke. Vroeger 
kwam dè duk vur. De henne kreeg nog nie zò’n 
uutgebalanceerd voer as nou. Ons và hai in de fief-
tiger/sèèstiger joare net as meer minse ’n kui-j mit  

koor uit Uden. De naam Sprightly is de Engelse 
benaming voor levendig en vrolijk en dat is dan 
ook wat zij willen uitstralen naar het publiek.
Met ruim vijfenveertig enthousiaste koorleden zin-
gen zij een uitgebreid repertoire met nummers uit 
de jaren vijftig tot en met het heden. Voorbeelden 
hiervan zijn The Pointer Sisters, Toto, Bløf, Robbie 
Williams, Anouk en Dotan. Ze treden regelmatig op 
en hierbij worden ze begeleid door een eigen com-
bo. Inmiddels bestaat het koor al ruim dertig jaar.
Naast de gezelligheid die samen zingen met zich 
meebrengt, staat het koor ook voor een goed stukje 
muziek. Kwalitatief hoogstaande arrangementen, 
vaak gearrangeerd door dirigente Sonja van 
Boxtel zorgen voor een prachtig samenzang. 
De nummers zijn veelal zesstemmig en samen met 
de dirigent en combo combineert Sprightly passie 
en kwaliteit, aangevuld met veel plezier!

Palet is een vijftienkoppige zanggroep uit Overloon 
die gevormd wordt door vijf sopranen, vier alten, 
drie tenoren en drie bassen. Het koor staat onder 
leiding van Oksana Baljva. Oorspronkelijk begon-
nen als kerkkoor heeft Palet de laatste jaren zijn 
horizon verbreed, waarbij de opvoering van Een 
Weg, een eigentijds passieverhaal, een hoogte-
punt is.                                            
In 2001 is Palet opgericht door enkele enthousias-
te zangers die zowel in een kleiner groepje wilden 
zingen als iets anders wilden laten horen dan de 
traditionele kerkliederen. In de loop der jaren bleef 
het niet alleen bij zingen in de kerk. Diverse keren 
werd deelgenomen aan concerten of organiseerde 
Palet zelf een concert, waarin enkele leden ook als 
muzikant hun kwaliteiten lieten horen. Ook werden 
er muzikale uitstapjes gemaakt naar lichtere mu-
ziek en af en toe een smartlap.
In 2014 vond, naar een idee van Cees van 
Leeuwen, de eerste uitvoering plaats van een 
eigentijds Passiespel, een Weg genaamd. 
Met muziek gecomponeerd door Geert Verhallen.
De waardering was enorm en sindsdien zijn er tot 
ver in de regio jaarlijks enkele uitvoeringen geweest. 

Foto’s: Thijn van de Ven

henne. De eier wiere elke week afgeleverd in de 
schuur bej Jan Jansen mar iedereen noemde’m 
Jan de Köster. Die schuur stut’r trouwes nog. De 
graas van Jan Arts tèggenòver de kantooringang 
van garage Kösters!
Tot in de sèèstiger jaore was dor de eierpakplets 
van de Roermondse Eiermijn. Dor kos iedereen 
zien teveul an eier kwiet en zo wàt extra’s bejver-
diene. De eier wiere geteld en geschouwd: d.w.z.  
bòven op ‘ne lichtbak gezet en gecontroleerd op 
breuk, bloed- en broedspore. De zogenaamde 
“voel” eier! Jan de Köster hield precies bej hoeveel 
eier ge leverde en de wèèk dor op wierde uutbe-
tald. ’t Gèèld záát ààlt in ’n bruin papiere zekske. 
Alle eier wiere op kartonnen hortjes in vierkante 
holte kieste gedaon en èèns in de wèèk mit ‘ne 
vrachtwage nor Roermund  gebrocht. Die kieste 
wiere làtter nog lang gebruukt um van alles en nog 
wàt in te beware.
’t Kan goed zien det ‘r nog ergus zo’n kiest stöt. 
Lòt mà wete! Dan plekke we dor ’n foto van in 
Globaal. Zuij moi zien!

reinverhoeven@gmail.com.

Ken je dialect.

Ergens ôver stute.  

Is dieje kneut van ôw?    

Ge kund’t licht probere. 

Op ‘ne sukerstok kunde lekker lang zoebele. 

Efkes flink stoeke mit dèt ding.

Ik bin ’n wèèk àn d’n driët gewèst. 

Wàs sagen sie? Klötskes!  

Géj mot gewoon ôw klep dichthouwe!    

’n Snéj mik mit kòòje en suker.  

Dor vliege ’n stel krèèj um ‘ne matkolf hin.

De betekenis staat een eind verderop.
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Vierlingsbeek/Groeningen

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

Kiendata
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof    
op vrijdag 23 november en 7 december.   
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

Stemmers op de KBO, hartelijk dank 
voor de steun!
De Rabobank Clubkas Campagne 2018 is voor 
veel verenigingen in Vierlingsbeek en Groeningen, 
maar zeker voor KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
wederom succesvol geweest. Door de fantastische 
medewerking van een groot aantal stemmers op 
de KBO mag een bedrag van maar liefst € 1422,42 
worden bijgeschreven. Onze hartelijke dank voor 
de 302 stemmen, die we mochten ontvangen. 
KBO gaat dit bedrag gebruiken om het jaarpro-
gramma van 2019 nog aantrekkelijker te maken 
dan men in voorgaande jaren gewend is. Dit jaar-
programma zal eind december verschijnen en be-
vat weer tal van mooie activiteiten. Denk hierbij 
aan de traditionele Snertwandeling, een informatie-
middag over de Wensambulance, de Kerstviering 
met een heerlijk diner en diverse beweegactivitei-
ten. En natuurlijk zal ook een deel van het bedrag 
gebruikt worden om het 65-jarig bestaan van KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen te vieren. En dat is alleen 
maar mogelijk door de medewerking van alle stem-
mers bij de Rabobank Clubkas Campagne op KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen. 

Nogmaals, onze hartelijke dank.

Ook dit jaar, een Kerst Sing 
Along! 

De Kerst Sing Along was een nieuwe gebeurtenis 
in het dorp, maar dat heeft de mensen er niet van 
weerhouden om te komen. Toen de deuren van 
de kerk open gingen, zaten de banken al snel vol. 
En na een uurtje vol muzikanten van eigen bodem 
had iedereen de bekende kerstliedjes meegezon-
gen, voorzichtig of uit volle borst. 
Met zo veel enthousiasme kon een vervolg natuur-
lijk niet uitblijven. Daarom heeft het organiserend 
comité verschillende musici uit Vierlingsbeek weer 
gevraagd om de avond muzikaal te begeleiden. 
Gelukkig konden verschillende groepen nog een 

Flessenactie

Elk jaar nemen de kinderen van Groep 8 afscheid 
van elkaar tijdens een georganiseerde reis naar de 
Efteling. De school is daarmee gestopt. Als ouders 
van kinderen in Groep 8 willen wij deze traditie blij-
ven voortzetten.
Om de reis gedeeltelijk te bekostigen gaan de 
kinderen op ZATERDAG 5 JANUARI 2019 in 
Vierlingsbeek en Groeningen tussen 10.00 en 
12.00 uur langs de deur om uw lege statiegeld 
flessen/kratjes op te halen. U mag deze die dag 
ook zelf afgeven tussen 09.00 en 12.00 op het 
Vrijthof. Wij hopen dat u uw lege statiegeld fles-
sen/kratjes van de feestdagen voor onze kinderen 
bewaard.
Alvast dank voor uw medewerking, 
Namens de kinderen van groep 8.
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gaatje vinden in hun agenda tijdens deze drukke 
periode van het jaar. En we hebben daarnaast ook 
nog een verrassingsoptreden met een sterk inter-
nationaal tintje. Het kerstvrouwenteam, decora-
teurs en podiumbouwers stonden gelijk klaar om 
mee te helpen om de kerk weer in een sprookjes-
achtige sfeer te brengen. 
Na afloop zullen we weer met z’n allen verzamelen 
op het Vrijthof voor het ontsteken van de kerstlich-
ten. Herberg Thijssen verzorgt de glühwein en cho-
comel voor een zachte prijs. R&R van Rens Boom-
kwekerijen heeft voor alle kinderen een gratis lek-
kernij. Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen 
draagt ook een aardig steentje bij in deze 
organisatie.

Kom erbij en begin de kerst op een vrolijke en ge-
zellige wijze! Beleef deze nieuwe traditie mee. 
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om op eigen 
gelegenheid deze Kerst Sing Along mee te bele-
ven, schroom dan niet en neem contact met ons 
op zodat we ervoor kunnen zorgen dat de Kerst 
Sing Along voor iedereen is, jong en oud, mobiel 
maar ook minder mobiel.
Zondag 23 december om 18.30 tot 20.00 uur in 
de Laurentiuskerk en op het Vrijthof. Bij het verla-
ten van de kerk houden we een vrijblijvende col-
lecte om de onkosten van de bijeenkomst te be-
kostigen. 

Graag tot dan, 
Marloes, Joke, Christa en Marjolein 
Tel: 06-14482358 (Christa) / 06-12621309 (Joke) 
P.S: Volg ons op facebook Kerst Sing Along 
Vierlingsbeek 

Kerststerrenverkoop 
Bekse Klinkertjes 

Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat 
onze kerststerrenactie weer op het programma 
staat.
Zoals u van ons gewend bent, komen wij ook dit 
jaar langs de deuren in Vierlingsbeek en Groenin-
gen met kerststerren en andere bloemen.

Op zaterdag 8 december a.s. kunt u onze leden 
vanaf 10.00 uur verwachten. 

Indien wij u op deze ochtend gemist hebben en u 
wilt toch graag onze vereniging steunen en bloe-
men kopen, dan kunt u altijd een mail sturen naar 
dvdebekseklinkertjes@gmail.com.
Doe dit wel voor maandag 10 december.

Bij voorbaat dank voor uw steun.

Bedankt voor uw stem!

De Rabobank Clubkas Campagne heeft Dansver-
eniging De Bekse Klinkertjes het mooie bedrag 
van € 339,12 opgebracht. Wij willen u langs deze 
weg bedanken voor uw stem aan onze vereniging.

Dit bedrag draagt bij aan de voorbereidingen voor 
het nieuwe dansseizoen, dat in december weer 
van start gaat. Allereerst zullen onze leden hun 
dansen presenteren voor eigen publiek op  
9 december. Het eerste toernooi waar de vereni-
ging op bezoek zal gaan staat gepland op 
23 december, in Odiliapeel. Trainsters, danser en 
danseressen zijn nog heel druk aan het trainen om 
de laatste puntjes op de i zetten, zodat ze goed 
voorbereid het seizoen ingaan.
 
Ook zal de vereniging dit jaar voor het eerst een 
extra toernooi organiseren; een IT. Dit internationa-
le toernooi, dat voorafgaand aan ons reguliere 
toernooi, op zaterdag 6 april zal plaatsvinden is 
een voorbereiding op de Europese Kampioen-
schappen dat in mei 2019 weer plaatsvindt. 
Het mooie bedrag van de clubkas campagne komt 
dus zeker van pas!

Met vriendelijke groet,
Dansvereniging de Bekse Klinkertjes
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Boek uit dagkapel weg!!

De dagkapel is een ruimte onder de toren die 
regelmatig door mensen uit het dorp wordt 
bezocht: voor een moment van bezinning, om 
een kaarsje aan te steken. Ook wandelaars 
van het Pieterpad, het Maas-en Peelliniepad 
en zelfs pelgimwandelaars lopen regelmatig 
binnen, getuige de aantekeningen in een 
speciaal boek.
Er hangen de kruisjes van overleden parochian-
en en er lagen tot voor kort 3 boeken met 
daarin rouwkaarten en gedachtenisprentjes  
van mensen uit Vierlingsbeek en Groeningen,
die de afgelopen jaren zijn gestorven. He-
laas is onlangs een vol album met kaarten en 
prentjes weg, meegenomen om wat voor re-
den dan ook. Het zou fijn zijn als degene die 
dit heeft meegenomen het boek weer op zijn 
plaats terug zou leggen!
Ook is onlangs de offerblok van de kaarsjes 
kapotgemaakt en is het geld dat  erin zat 
meegenomen. Jammer dat van de gastvrijheid 
die de kapel biedt op zo’n manier misbruik 
wordt gemaakt!

Bedankt aan iedereen die op ons 
gestemd heeft.

Wij zijn er heel blij mee en 
zullen het goed besteden.

Bestuur en vrijwilligers Zonnebloem
Vierlingsbeek / Groeningen

Op zondagmiddag 9 december geeft het 
Groenings Koor een concert in het zorgcentrum 
Huize Loon, Engelseweg 2 te Overloon. Aanvang 
14.30 uur.                   

Het is voor iedereen toegankelijk dus als u ons wilt 
horen bent u van harte welkom. 
Misschien tot ziens!

Op 24 december zingen wij de 
Nachtmis in de kapel in Groeningen 
om 22.30 uur. Een jarenlange traditie 
in een altijd sfeervol versierde kapel. 
Wij hopen u hier te mogen ontmoeten.

Harmonie                 
“De Herleving” 

Jubileumviering van de 
Vrienden van de Herleving 
grandioos geslaagd.

Op 4 november ‘s middags hebben de Vrienden 
van de Herleving hun 20-jarig bestaan gevierd met 
een concert op locatie. De Loods bij één van de 
Vrienden, namelijk de firma R&R van Rens Boom-
kwekerijen aan de Sleijbergweg, was de plaats van 
handeling. Met hulp van enkele vrijwilligers van de 
Vrienden en diverse leden van de harmonie was 
met materialen van Zalencentrum Concordia de 
loods als concertzaal ingericht. 

De Vrienden hebben met veel genoegen naar het 
concert geluisterd dat  door de harmonie                             
De Herleving en haar leerlingengroep De Muzikids 
werd verzorgd.

De harmonie speelde hierbij 14 muzieknummers 
waarbij ook een ode werd gebracht aan het vak 
van de boomkwekers en de natuur zoals: Lemon 
Tree, Our Blue Planet, Tie a yellow ribbon round 
the ole oak tree. De Muzikids, de leerlingen van de 
harmonie, speelden The Old Castle, My little 
clarinet en Shining day.

Het concert werd vooraf gegaan door een 
ontvangst met koffie en thee met door de leden 
van de harmonie zelf gemaakt gebak. Na afloop 
van het concert konden de aanwezigen genieten 
van een heerlijk koud en warm buffet en het 
geheel werd afgesloten met een gezellig 
samenzijn. 

De Vrienden van de Herleving en de harmonie zelf 
kunnen terugzien op een geslaagde viering van het 
20-jarig jubileum. 

Tevens dank aan Jeu Bussers voor het maken van 
foto’s.
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Beste dorpsgenoten, 

Ook dit jaar kon er door de leden van de Rabo-
bank gestemd worden  om geldmiddelen te ver-
delen  over de verenigingen en stichtingen die zich 
hebben aangemeld voor de Rabobank Clubkas 
Campagne. 
Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigin-
gen en stichtingen financieel te ondersteunen. 
Ook Harmonie De Herleving had zich  ingeschre-
ven voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Wij zijn erg blij met het resultaat van € 715,92 dat 
deze campagne voor De Herleving heeft opgele-
verd.

Dank aan allen die hun stem aan onze 
muziekvereniging hebben gegeven.

Bestuur van Harmonie  De Herleving.

Harmonie                 
“De Herleving” 

Rabobank leden, bedankt!

Het bestuur en vrijwilligers van het JOC / Gryphus  
willen alle Rabobank leden bedanken die op ons 
gestemd hebben bij de Rabobank Clubkas Cam-
pagne.
Wij hebben het bedrag van €715,52 ontvangen 
van de Rabobank, en dat was niet mogelijk ge-
weest zonder u stem(men)!
We gaan dit bedrag gebruiken voor de aankoop 
van een nieuw analoog mengpaneel en micro-
foons.

Nogmaals bedankt voor uw steun.

Bezorgers gezocht!
Wij zijn op zoek naar bezorgers van 

ons dorpsblad.

Ben jij 12 jaar of ouder en heb je tijd over?

Meld je dan aan via email: 
nellyadam@online.nl
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Prins Erik I en adjudant Jan

Erik Ermers is in Zalencentrum Concordia uitge-
roepen tot prins Erik I van carnavalsvereniging De 
Keieschieters Vierlingsbeek-Groeningen. Hij wordt 
tijdens zijn regeerperiode bijgestaan door zijn 
adjudant Jan Verbeeten.

Prins Erik I is 37 jaar. Samen met zijn partner 
Ryanne Wijnhoven heeft hij twee kinderen: zoon 
Daan en dochter Lynn. Van beroep is de
Vierlingsbeekse hoogheid inkoper van potplanten 
bij Green4retail BV. Zijn hobby’s zijn voetbal en tui-
nieren.

Adjudant Jan Verbeeten is 37 jaar. Zijn partner is 
Julie Nillesen en samen hebben ze twee jongens: 
Piet en Jack. Adjudant Jan is ondernemer. Hij is 
mede-eigenaar van enkele  PLUS-supermarkten in 
de regio en van Heldro IJs. Ook zijn hobby is voet-
bal.

Hun leus: ‘Groot, kleen, jong en alt, van waterman 
tot ram. Drie daag volle poel, heel Beek en 
Gruuninge in vuur en vlam!’

Cas Bouten (10) is de 
nieuwe jeugdprins van 
carnavalsvereniging 
De Keieschieters 
Vierlingsbeek-Groeningen. 

Hij wordt komend seizoen tijdens alle carnavals-
festiviteiten bijgestaan door zijn adjudant Tijn de 
Bruijn (12).

Cas Bouten is de zoon van Antwan en Vera 
Bouten-Pijls. Hij heeft een broer: Daan. Zijn hob-
by’s zijn voetballen bij Volharding, gamen en boot-
je varen. Adjudant Tijn de Bruijn is de zoon van 
Luc de Bruijn en Linda de Bruijn-van der Heijden. 
Hij heeft een broer (Finn) en een zus (Zoë). 
Ook zijn hobby’s zijn voetbal bij Volharding, gamen 
en bootje varen. Beiden spelen in hetzelfde voet-
balteam (JO13) en zitten op basisschool Laurenti-
ushof in Vierlingsbeek. 

Hun leus: ‘Wij Cas en Tijn hebben energie voor 10, 
wij zijn niet te stuiten en zetten met jullie deze car-
naval de bloemetjes buiten. Alaaf!’

Foto’s Simone Swinkels, Vierlingsbeek. 

Berichten uit het veld

Onze kerk heeft nog steeds een trouwe bezoeker. 
Deze bezoeker komt niet in de kerk, maar zit re-
gelmatig boven op de toren. Het is een Slechtvalk. 
Die zal ons toch niet afgenomen worden?
De Slechtvalk is onze snelste roofvogel en te-
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vens het snelste dier op aarde. Hij vangt zijn prooi, 
vooral vogels in de lucht, door zich er in een duik-
vlucht met een snelheid van ca 350 km/h op te 
storten. Je kunt je voorstellen dat een goedge-
plaatste aanval met deze snelheid bijna net zo do-
delijk is als een kogel. Zijn favoriete prooi is de 
Stadsduif, maar soms ook een Kauwtje. Als er een 
Slechtvalk op de kerktoren zit, zie je daarom ook 
geen kauwen of duiven in de buurt.

Slechtvalk op kerktoren

Het is zomaar een gure ochtend eind oktober. 
Het heeft de afgelopen nacht flink gewaaid en ge-
regend. Met een dampende kop koffie zit ik voor 
het raam en kijk naar buiten. Plotseling zit de 
straat vol vogels. Houtduiven, kauwen, vinken en 
een paar roodborsten. Gebroederlijk stappen ze 
door de straat en pikken ijverig de zaadjes op die 
de afgelopen nacht van de bomen zijn gewaaid. 
Zaadjes van de berk, kapot gereden eikels en ha-
zelnootjes. Er is geen onderlinge ruzie of rivaliteit. 
Ieder krijgt zijn deel. Daar zou de mensenwereld 
een voorbeeld aan kunnen nemen. Met een glim-
lach slurp ik nog maar eens van mijn koffie, en be-
sluit ik om niet langer te genieten van het tafereel 
op straat. Een overijverige Grote Bonte Specht 
heeft namelijk gedurende de afgelopen zomer de 
invliegopeningen van bijna al mijn nestkasten in 
het park flink onderhanden genomen. 

Door specht uitgehakte Invliegopening

De invliegopeningen zijn in doorsnee bijna verdub-
beld, zodat deze specht zelf ook een kijkje in de 
nestkasten kan nemen. Dat is niet de bedoeling 
want het verstoord in het broedseizoen de nesten 
van de Kool- en Pimpelmezen. Grote Bonte 
Spechten lusten namelijk ook wel eitjes en jongen 
van kleine vogels. Ik besluit de kasten van de bo-
men te halen om ze grondig te restaureren. 
Dat moet voor de winter, want in de winter worden 
de nestkastjes door kleine vogels gebruikt als 
slaapplaats.
Koolmezen, Pimpelmezen, Boomkruipers en zelfs 
Winterkoningen maken er, in groepjes dicht tegen 
elkaar gedrukt, graag gebruik van.

Ton van den Berg
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Over Palet

Palet is een vijftienkoppige zanggroep uit Overloon
die gevormd wordt door vijf sopranen, vier alten, 
drie tenoren en drie bassen. Oorspronkelijk begon-
nen als kerkkoor heeft Palet de laatste jaren zijn 
horizon verbreed, waarbij de opvoering van ‘Een 
Weg’ - een eigentijds passieverhaal - een hoogte-
punt is. In 2001 is Palet opgericht door enkele 
enthousiaste zangers die zowel in een kleiner 
groepje wilden zingen als iets anders wilden laten 
horen dan de traditionele kerkliederen. Met acht 
leden -twee van elke zanggroep- werd onder leiding
van Geert Verhallen gestart. Dit bleek een gouden 
greep, ware het niet dat de balans al snel verstoord
was bij de afwezigheid van één of meerdere leden. 
Daarom is er uitgebreid naar eerst twaalf en later 
veertien en nu vijftien zangers.                                                                                                                                         

In de loop der jaren bleef het niet alleen bij zingen 
in de kerk. Diverse keren werd deelgenomen aan
concerten of organiseerde Palet zelf een concert, 
waarin enkele leden ook als muzikant hun kwalitei-
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OP DE TÔFFEL WEER 
IN DE PRIJZEN BIJ DE 
RABOBANK CLUBKAS 
CAMPAGNE!

Maandag 5 november jl. was de Schouwburg in 
Cuijk wederom het decor van de finale van de Ra-
bobank Clubkas Campagne. Vorig jaar was Op De 
Tôffel een grootverdiener van de feestelijke avond, 
en ook deze keer was de reis naar Cuijk allerminst 
een vergeefse. De uitreiking was deze keer weer 
leuk aangekleed en er werden verschillende ver-
enigingen extra in het zonnetje gezet. Aan het ein-
de mocht Op De Tôffel naar huis met een cheque 
waarop het prachtige bedrag van €1309,38 prijkte.

En daarvoor willen wij alle mensen die hun 
stem(men) aan Op De Tôffel hebben gegeven 
graag bedanken! We voelen ons wederom zeer 
gewaardeerd en gesteund. En dankzij dit mooie 
bedrag kunnen wij het onderstel van ons “Kiodi-
um” eens grondig renoveren zodat ook de komen-
de jaren bands op het tweede podium kunnen blij-
ven optreden. 

Dank je wel!
Bestuur Stichting Op De Tôffel

ten lieten horen. Ook werden er muzikale uitstapjes 
gemaakt naar lichtere muziek en af en toe een 
smartlap. In 2012 ontstond -naar een idee van 
Cees van Leeuwen- de intentie een eigentijds Pas-
siespel uit te voeren. Geert Verhallen heeft hiervoor 
nieuwe muziek gecomponeerd. Dit resulteerde in 
2014 in de eerste uitvoering van het passiespel 
‘Een Weg’. 

De waardering was enorm en sindsdien zijn er tot 
ver in de regio jaarlijks enkele uitvoeringen ge-
weest. In 2017 hebben we de weg de laatste keer 
uitgevoerd.

Begin 2016 hebben we afscheid genomen van 
Geert Verhallen en is Oksana Baljva onze nieuwe 
muzikaal leider. Met de hedendaagse ontwikkelin-
gen in de kerk is het zoeken naar onze rol, maar 
één ding is zeker: we blijven lekker zingen. 

Ik ben Liane en ga per 1-1-2019 Liane’s Honden-
pretpark beginnen. Door de jarenlange ervaring als 
gastgezin van Spaanse/ Griekse honden die ter 
adoptie worden aangeboden heb ik genoeg erva-
ring opgedaan om een luxe uitlaat service te be-
ginnen. Inmiddels zitten hier in de dorpskernen 
ook al wat adoptie honden via mij waar ik af en toe 
voor mag zorgen. 
Ik beleef ontzettend veel plezier als ik een hond 
blij kan maken. De honden zien genieten is voor 
mij genieten. Samen wandelen buiten zijn, spelen, 
knuffelen dat maakt iedere dag van mij goed. 
Lezen hoe een hond zich voelt en samen de weg 
bewandelen naar vertrouwen en zelfverzékerdheid 
om zo nog meer plezier te hebben samen.

Ik mag van mijn werk mijn hobby maken, en daar 
heb ik heel veel zin in. 
Waarom ben ik een luxe uitlaat service? 
Omdat ik niet alleen wandel met u hond maar ook 
méér tijd wil nemen voor een spel en knuffelsessie 
als je hond daar van houd. Zorg op maat zoals de 
hond het leuk vind, in mijn omheinde weiland of in 
het bos. 
Daarbij wil ik ook flexibel zijn, door samen te kijken 
wat een prettige tijd is voor een uitlaatbeurt. 
Ik haal de hond op bij u thuis en breng hem of 
haar keurig terug. 

Er volgt uiteraard eerst een kennismakingsgesprek 
om samen te kijken wat prettig is voor u hond. 

Voor meer info 06-24548745 
dewereldvaneenhond@gmail.com 

Groetjes Liane
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Wat kan of moet anders met de 
openbare ruimte in ons dorp?

Elk jaar stelt de gemeente een uitvoeringsprogram-
ma “Werk In Uitvoering” (WIU) op, waarbij hulp c.q. 
inbreng van inwoners van de dorpen gevraagd 
wordt.

Wat is WIU? 
“Werk In Uitvoering” is een integraal uitvoerings-
programma van werkzaamheden als onderhoud en
 aanleg van (nieuwe) openbare ruimten en omvat 
wegen/verkeer, riool/water, groen, verlichting en 
natuur. Denk daarbij ook aan wandelpaden, stra-
ten, pleinen, trottoirs, parken, speelplekken, etc.,  
eigenlijk alles wat je in de openbare omgeving te-
genkomt.
Hiervoor wil men een concept-plan opstellen, 
waarvoor men de hulp van inwoners vraagt. De ge-
meente wil nl. input voor het concept-plan hebben 
en wil inzicht krijgen waar binnen ons dorp knel-
punten en/of wensen in de openbare ruimte zijn. 
Deze wil men inventariseren en betrekken bij het 
definitief maken van het plan waarbij een tweejarig 
uitvoeringsprogramma (=WIU) wordt opgesteld. 
Het definitieve plan wordt vervolgens medio 2019 
ter besluitvorming voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Wethouders, waarna eind 2019 
c.q. in 2020 de werkzaamheden uitgevoerd wor-
den.   

Vorig jaar zijn door input van inwoners een aantal 
punten voor de WIU aangedragen welke door de 
gemeente overgenomen zijn en in 2018 of 2019 
uitgevoerd gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn:
- vervanging van bomen in de Spoorstraat 
 (wortels van oude bomen drukten het trottoir 

omhoog èn geen fraaie bomen),
- oplossen van verstoppingen in riolering van 

Laurentiusstraat t.h. van huisnrs. 1 en 3 (bij 
 regenbui ontstond grote plas water op straat), en
- verbetermaatregelen op kruising Grotestraat-

Staaiweg-Laurentiusstraat (onvoldoende en 
 onduidelijke aanduiding van gelijkwaardige 
 kruising).

De dorpsraad wil weer graag voor ons dorp de ge-
vraagde input voor het nieuwe concept-plan WIU 
verzamelen. Daarom willen wij jou vragen:   
Ervaar jij in Vierlingsbeek knelpunten in de 
openbare ruimte en/of heb jij misschien wen-
sen voor wat betreft die openbare ruimte?   
Denk daarbij aan aspecten als:  is de veiligheid in 
het geding, is er risico op ongelukken, is er vorm 
van hinder voor (bijv.) weggebruiker, hoe is het 

aanzien en uitstraling, hoe is de staat van onder-
houd, willen we meer groen, ziet het er verzorgd 
uit, is revitalisering wenselijk ? Zelfs zgn. “out off 
the box” ideeën zijn welkom!  

Heb je input voor WIU, stuur deze dan uiterlijk 
zondag 2 december a.s  naar ons secretariaat:     
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeek-groeningen.nl, 
of p/a Heihoekscheweg 42.  
Je kunt ook bellen: 631826 (Frans Spiekman) 
of 632426 (Vincent Gerrits)

Luiden voor een overledene.

Met Allerzielen hebben we op gepaste wijze in een 
volle dagkapel de overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht. Voor sommige van deze overledenen 
hebben toentertijd de klokken geluid. De afspraak 
hierbij is, dat voor een overledene geluid wordt als 
de familie hier prijs op stelt. Dit is altijd zo geweest. 
Maar dan moet het overlijden wel worden doorge-
geven. Als er geen melding gedaan wordt kan er 
niet geluid worden. De melding van een overledene 
moet door een familielid gedaan worden. 
Voor het luiden is het  niet van belang of er een 
kerkelijke afscheidsviering gehouden wordt of 
niet en of de overledene begraven of gecremeerd 
wordt. Het gaat hier om een dorpsgenoot of over 
een dorpsgenoot of een oud-dorpsgenoot die in 
een verzorgings- of verpleeghuis heeft gewoond.
Voor het luiden kunt u contact opnemen met 
mevrouw Marietje Hubers, Kreupelstraat 9, 
tel. 631222 of de heer Jan Stoffelen, tel. 632205. 

Zondag 16 december 2018:                        
Kerst/ Hobby Markt

De Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek en 
Groeningen houdt op zondag 16 december weer 
haar jaarlijkse Kerst/Hobby Markt in Zalencentrum 
Concordia in Vierlingsbeek. De markt begint om 
11.00 uur en eindigt om 15.00 uur. 

Op de markt worden mensen die een hobby uitoe-
fenen in de gelegenheid gesteld om hun hobby te 
laten zien en hun zelf gemaakte spullen te verko-
pen of hun vereniging of goede doel onder de aan-
dacht te brengen. 

Ook dit keer is er weer aan de kinderen gedacht. 
Onze kerstvrouw nodigt ze graag uit om iets lekkers 
bij haar te komen halen. Daarnaast kunnen de kin-
deren gratis een glittertattoo krijgen.
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Houd het leuk voor elkaar, 
vuurwerk pas met oudjaar!

De Dorpsraad heeft van een aantal inwoners 
klachten ontvangen over het nu al afsteken van 
vuurwerk. Ja, u leest het goed: in november wordt 
al geknald, terwijl vuurwerk volgens traditie bij de 
jaarwisseling hoort!

Gedurende de gehele dag zullen leerlingen van 
“Colette Onderwijs” optreden. 
Zangkoor Joyful uit Sambeek zal ook optreden 
met een zeer gevarieerd repertoire.

Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens 
gedacht. Er is lekkere soep, een broodje knakworst, 
zelf gebakken wafels en warme chocolademelk 
met slagroom. 
Kortom zeker de moeite waard om onze kerstmarkt 
te bezoeken.

Graag tot ziens op zondag 16 december 2018! 

Zalencentrum Concordia Vierlingsbeek
11.00 – 15.00 uur  Gratis entree

Informatiebijeenkomst 
Levenstestament en volmacht  

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organiseert
een informatiebijeenkomst over levenstesta-
ment en volmacht. 

Datum en tijd:  27 november 2018 van 19.30 uur  
 tot 21.30 uur
Locatie:  Dienstencentrum, Zwaanstraat 7,  
 Cuijk
Toegang gratis

Zolang iemand de gevolgen van zijn/haar 
(financiële) beslissingen nog goed overziet, is hij/
zij wilsbekwaam. Als wilsONbekwaamheid in het 
verschiet ligt -bijvoorbeeld bij dementie-, is het 
aan te raden om tijdig vast te leggen wie bevoegd 
is om t.z.t. de financiële en medische zaken over 
te nemen. Met een volmacht of levenstestament 
kan jouw naaste regelen dat zijn/haar belangen en 
wensen in de toekomst vertegenwoordigd worden. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan bankzaken of de 
verkoop van een huis, maar ook aan euthanasie of 
orgaandonatie.

Tijdens de informatiebijeenkomst geeft notaris 
Teeuwen uitleg over verschillende soorten
volmachten en over het levenstestament.  

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle be-
langstellenden, mantelzorgers en professionals/
vrijwilligers uit het Land van Cuijk. Voor meer in-
formatie en aanmelden, neem contact op met het 
Centrum Mantelzorg via telefoonnummer
0485-846739 of via onze website 
www.mantelzorglvc.nl. 

Informatiebijeenkomst Zorgen 
voor je familie in verschillende 
culturen 

Centrum Mantelzorg Land van Cuijk organi-
seert samen met Intercultureel Centrum Safina 
een informatiebijeenkomst over Zorgen voor je 
familie in verschillende culturen.

Datum en tijd:  29 november van 10.00 uur 
 tot 12.00 uur
Locatie:  Dienstencentrum, Zwaanstraat 7,  
 Cuijk (3e verdieping)
Toegang gratis

Zorgen voor elkaar is iets dat per cultuur anders 
wordt ingevuld. Wat we normaal vinden, hangt 
vaak af van onze achtergrond. Het is bijvoorbeeld 
cultureel bepaald of een mantelzorger ook aan 
zichzelf mag denken of niet. Ook hulp vragen is 
niet in alle culturen vanzelfsprekend.

Deze thema’s zijn onderwerp van gesprek tijdens 
de bijeenkomst van Centrum Mantelzorg en In-
tercultureel Centrum Safina. Enkele mantelzor-
gers vertellen uit eigen ervaring en daarop kunnen 
de aanwezigen reageren. Doel is om elkaar nieu-
we gezichtspunten en tips aan te reiken. De avond 
wordt speciaal georganiseerd voor mantelzorgers 
uit alle culturen.
 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle be-
langstellenden, mantelzorgers en professionals/
vrijwilligers uit het Land van Cuijk. Voor meer in-
formatie en aanmelden, neem contact op met het 
Centrum Mantelzorg via telefoonnummer
0485-846739 of via onze website 
www.mantelzorglvc.nl. 
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Het bezitten en afsteken van vuurwerk is geregeld 
in het Vuurwerkbesluit. Daarin is o.a. bepaald dat 
het verboden is om (consumenten-)vuurwerk af te 
steken op een ander tijdstip dan tussen 31 decem-
ber 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daar-
opvolgende jaar.  
Overtreders van het Vuurwerkbesluit kunnen een 
boete of gevangenisstraf krijgen. 
Jongeren kunnen zelfs ook in aanmerking komen 
voor “Halt”-straffen, waarbij de ouders actief be-
trokken worden. 

Vuurwerk afsteken mag dus uitsluitend met Oud en 
Nieuw en tot dan wil geen enkele inwoner van  
Vierlingsbeek opgeschrikt worden door het geknal 
van vuurwerk. 
Bij deze willen wij dan ook de veroorzakers drin-
gend verzoeken om met het afsteken te stoppen 
en te wachten tot oudjaarsavond 18.00 uur. Aan 
ouders willen wij vragen om hun kinderen te wijzen 
op het verbod en de straffen. Laten we met z’n al-
len proberen om het lekker rustig te houden in ons 
dorp! 
   
Mocht er echter toch vuurwerk afgestoken worden 
en dit leidt tot overlast, dan verzoeken wij dit 
DIREKT TE MELDEN via één van onderstaande 
kanalen:
Politie, tel. 0900-8844,
MijnGemeente-app, 
Gemeente Boxmeer, tel. 0485-585911

De politie heeft bevestigd, dat ons dorp als over-
lastlocatie meegenomen wordt in een project 
“vuurwerkoverlast” en verleent dus alle mogelijke 
medewerking.   
Natuurlijk hoopt heel Vierlingsbeek op veel en fan-
tastisch mooi vuurwerk met de jaarwisseling, maar 
laten we het tot dan vooral leuk voor elkaar hou-
den. 

Dorpsraad Vierlingsbeek   

Sinterklaas

Sinterklaas (ook Sint-Nicolaas, Sint of de Goed-
heiligman) is de hoofdpersoon van het Sinterklaas-
feest dat op 5 december in Nederland. Sinterklaas 
is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van Myra, 
die in de derde eeuwna Christus in Klein-Azië leef-
de. Het personage van Sinterklaas is een statige 
oude man met witte baard en haren, rode mijter en 
mantel. Hij rijdt op een schimmel, en heeft een of 
meer helpers, Piet(en).

Oorsprong en geschiedenis
De moderne vorm van het Nederlandse sinterklaas-
feest komt waarschijnlijk voort uit het prenten-
boekje Sint Nikolaas en zijn knecht (1850) van de 
onderwijzer Jan Schenkman (1806-1863), maar het 
feest heeft een veel oudere oorsprong. In veel lan-
den in Europa wordt Sint-Nicolaasdag gevierd, 
maar de invulling van de folklore varieert per land 
en streek.

Nicolaas van Myra
Nicolaas van Myra werd geboren in Patara te Lycië 
dat in Antalya, Turkije ligt, maar in het jaar 280 bij 
het toenmalige Romeinse Rijk hoorde. Later werd 
hij bisschop van Myra, de hoofdplaats van Lycië. 
Hij stierf op 6 december 342. Eeuwen later, na de 
inval van de moslims in het gebied, werden de 
stoffelijke resten van de heilige in 1087 gestolen 
en naar Bari gebracht uit angst voor vernietiging 
door de Seldsjoeken.

Verschillende legendes staan ten grondslag aan 

Bezorgers gezocht!
Wij zijn op zoek naar bezorgers van 

ons dorpsblad.

Ben jij 12 jaar of ouder en heb je tijd over?

Meld je dan aan via email: 
nellyadam@online.nl
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Sint-Nicolaas als beschermheilige van kinderen. 
Zo is er een Noord-Franse legende over twee of 
drie kinderen of leerling-priesters die door een her-
bergier worden gedood en in een pekelvat gestopt, 
waarna Sint-Nicolaas de slachtoffers weer tot leven 
wekt en de herbergier en diens vrouw vergeving 
schenkt als ze berouw tonen. Een andere legende
verhaalt van drie arme dochters die dankzij giften 
van Sint-Nicolaas kunnen trouwen en daarom niet 
vervallen tot prostitutie. Er is ook nog een legende 
over het kind dat in het bad door Sint-Nicolaas 
wordt behoed voor verbranding.

Sinterklaasmarkten en functie als 
huwelijksmakelaar
In de late middeleeuwen ontstonden de Sint-Nico-
laasmarkten. Na het kerkbezoek kocht men op de 
markt de geschenken voor het Sint-Nicolaasfeest. 
De speculaasvrijer was een karakteristiek geschenk.
Het was een speculaaspop die een jongen schonk 
aan een meisje. Als zij de klaaskoek aannam, was 
dat een goed teken voor een relatie. Deze gewoonte 
gaat mogelijk terug op de functie van Sint-Nicolaas 
als “hijlickmaker” (hijlick: huwelijk), in de legende 
waarin hij drie meisjes hun bruidsschat geeft. Het 
sinterklaasfeest werd in grotere steden een woelig 
volksfeest dat soms tot opstootjes en openbare 
dronkenschap leidde. Tot het begin van de 20e 
eeuw bestond in Nederland de gewoonte om elkaar 
rond de sinterklaastijd liefdeskaarten te sturen, waar-
in werd toegespeeld op een mogelijk huwelijk. 

Protestantse bezwaren en 
contrareformatie
Het sinterklaasfeest stuitte in Nederland na de 
Reformatie op protestantse bezwaren tegen de 
katholieke heiligenverering. Protestantse predikan-
ten probeerden het feest af te schaffen, omdat zij 
het als een katholiek bijgeloof veroordeelden. 
Rond 1600 werd het bijvoorbeeld in Delft verboden 
om deze feestdag te vieren en vaardigden som-
mige steden een verbod af op schoen zetten, of 
openbare verkoop van sinterklaaslekkernijen. Ook 
de kerkhervormer Maarten Luther verzette zich te-
gen het sinterklaasfeest. Hij vond dat het geven 
van geschenken meer paste bij het kerstfeest. On-
der invloed van deze weerstand veranderde het 
sinterklaasfeest in Nederland van een religieus 
feest naar een volksfeest. Vanaf de Contrarefor-
matie daalde ook in rooms-katholieke kringen het 
aanzien van Sint Nicolaas. De traditie was echter 
zo populair dat deze nooit helemaal uitdoofde, 
zelfs niet bij het strengst protestantse volksdeel. 
Het feest verdween weliswaar voor een deel uit de 
straat, maar in huiselijke kring bleef het bestaan.

Van boeman tot kindervriend
De figuur van Sinterklaas is in de loop der eeuwen 
geëvolueerd van een beschermheilige van de kin-
deren, via een boeman en hardhandige pedagoog, 
naar een folkloristische kindervriend.
In de loop der jaren transformeerde Sinterklaas in 

de Noordelijke Nederlanden tot een boeman of 
kinderschrik, die gebruikt werd om kinderen angst 
in te boezemen. Dit had waarschijnlijk te maken 
met het verbod dat in de protestante gewesten 
gold voor het uitbeelden van katholieke heiligen. 
Hij werd uitgedost als een afschrikwekkende 
zwarte man met kettingen aan zijn voeten of met 
narrenbelletjes. Deze sinterklaasgestalte gaf 
snoepgoed aan brave kinderen en intimideerde 
ongehoorzame kinderen om hen tot gehoorzaam-
heid te bewegen. Als zodanig vormt hij in feite de 
voorloper van Zwarte Piet.

In de late 18e eeuw keerde men zich tegen het 
straatfeest van Sinterklaas en de leegloperij en 
ook tegen het beeld van de boeman. Het feest 
moest gebruikt worden om kinderen op een posi-
tieve manier gehoorzaamheid en ijver bij te bren-
gen. Het sinterklaasfeest werd nu een onderdeel 
van de opvoeding en kreeg een volwaardige plaats 
in het onderwijs en het gezin. Nu de boeman was 
afgedaan, werd de traditionele bisschop terugge-
haald.

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw begon 
Sinterklaas in persoon zijn opwachting te maken in 
de maatschappij. Tot dan toe was hij slechts een 
mythisch persoon geweest, wiens sporen welis-
waar in de schoentjes op 6 december van zijn aan-
wezigheid getuigden, maar die verder niet zicht-
baar was. Toch zijn er tot in de 20e eeuw nog spo-
ren van de boeman die met kettingen rinkelde en 
zijn zwarte knecht die kinderen in een zak stopt. 
Voorheen heette het dat de zak van Sinterklaas 
diende om kinderen mee te nemen naar Spanje. 
Nu dient deze zak uitsluitend om de geschenken in 
te vervoeren.

Band met Spanje 
De geografische herkomst van de folkloristische 
Sinterklaas is volgens de huidige Nederlandse tra-
ditie niet meer Klein-Azië of Italië, maar Spanje. 
Waarom dat zo is, is onduidelijk. Soms wordt erop 
gewezen dat Zuid-Italië met Bari een deel van de 
Kroon van Aragón is geweest.
Algemeen wordt aangenomen dat de onderwijzer 
Jan Schenkman (1806-1863) de eerste was die 
Sinterklaas uit Spanje liet komen. Volgens hem 
was Sinterklaas de “Bisschop van Spanje”. 
Schenkman introduceerde ook de knecht die later 
Zwarte Piet zou gaan heten, en de stoomboot 
waarmee hij naar Nederland kwam. Nu nog steeds 
komt Sinterklaas tijdens de intocht per boot aan. 
Schenkman gebruikte in zijn prentenboekje Sint 
Nikolaas en zijn knecht uit circa 1850 de zeer be-
kend geworden beginregels Zie, ginds komt de 
stoomboot / Uit Spanje weer aan!. Schenkmans 
boekje was gewild, en de afbeeldingen zorgden er 
ook voor dat het uiterlijk van Sinterklaas −een sta-
tige oude man met witte baard en haren, rode mij-
ter en mantel− in de navolgende decennia als het 
enige echte werd aangenomen.
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VOOR OP DE VERLANGLIJST

Lieve Sint, beste Kerstman,

ALS U NIET MEER WEET WAT TE SCHENKEN
WILT U DAN EENS AAN HET BOEK VAN OP DE 
TÔFFEL DENKEN?

TOF, TOFFER, TÔFFEL, het boek over de geschie-
denis van 25 jaar Op De Tôffel is schitterend en 
een prachtig cadeau.

228 pagina’s, vol verhalen, anekdotes, interviews 
(met artiesten en vrijwilligers) en meer dan 500 fo-
to’s. Inclusief een dvd met anderhalf uur beweg-
end beeld.

TOF, TOFFER, TÔFFEL kost 35 euro en is verkri-
jgbaar bij PLUS Verbeeten (Vierlingsbeek), Van 
Dinter Media (Boxmeer) en Rooijboek (Venray) of 
te bestellen via www.opdetoffel.nl.

Gelukkig met vier generaties …

In onze familie weer een mooi meisje erbij.
Met de komst van Zenna, op 1 november, hebben wij vier generaties op een rij.

Overgroot oma Lies, oma Ans en trotse mama Anouk zijn erg blij met Zenna.
Zenna, dochter van Anouk Smeenk (30 jaar), kleindochter van Ans Smeenk-Evers (60 jaar) en achterklein-
dochter van Lies Evers-Deenen (wordt 90 jaar).
Ans woont in Beek-Ubbergen, Zenna en Anouk wonen in Culemborg. Lies is erg blij en trots dat ze dit nog 
mee mag maken.
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vrijdag 30 november > vinylavond > OP 
LOSSE GROEVEN met DJ’S COEN EN 
JASPER MOESKOPS +  DJ JACK VER-
VOORT + DJ’S RENÉ EN WIEL FRANS-
SEN
Vinyl is weer helemaal terug van nooit weggeweest.
Alle reden om de pick-up weer van zolder te halen 
en een paar liefhebbers uit te nodigen om thuis in 
de platenkast te gaan snuffelen. Coen en Jasper 
Moeskops, Jack Vervoort en René en Wiel 
Franssen hebben die uitdaging aangenomen en 
allemaal een kist vol zwart goud meegenomen. 
Het resultaat is een ratjetoe aan muziek: 60’s, 70’s, 
80’s, 90’s, zero’s, ten’s, rock ‘n’ roll, blues, hardrock,
classic rock, punk, new wave, hiphop, reggae… 
Van Led Zeppelin tot Ultravox, van Pink Floyd tot 
Doe Maar, van Nirvana tot Prince, van Rush tot 
Muddy Waters, van Deep Purple tot U2, van Bob 
Dylan tot Beastie Boys en van Pearl Jam tot James 
Last.En weer terug natuurlijk. Zonder twijfel wordt 
dit een heerlijk feest der herkenning. Vanaf half ne-
gen gaat de naald in de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

vrijdag 14 december > MARLON 
KICKEN > IN DE LIFT
Marlon Kicken komt weer naar Gryphus! De goed-
lachse Brabander begon als tonprater, werd 

Ken je dialect.

Ergens bewondering over hebben. 
(ook wel opscheppen)

Je kunt het in ieder geval proberen.

Zijn die spullen (is die rommel) van jou?

Op een suikerstok kun je lekker lang sabbelen.

Even flink stuiten met dat ding (vaak met voorwerp 
op de grond)

Ik heb een week diaree gehad.

Grappige woordspeling: Wat zegt U? 
Houtjes/stammetjes.

Je moet gewoon je mond houden.

Een boterham met kaantjes en suiker.

Daar vliegen een paar kraaien om een Vlaamse 
gaai heen.

Bezorgers gezocht!
Wij zijn op zoek naar bezorgers van 

ons dorpsblad.

Ben jij 12 jaar of ouder en heb je tijd over?

Meld je dan aan via email: 
nellyadam@online.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

stand-up comedian en speelt nu de theaterzalen 
plat als cabaretier. Hij zit letterlijk in de lift! Die lift 
is natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om 
boven te komen, maar is het soms niet slimmer 
om de trap te nemen? 

In zijn nieuwe voorstelling neemt Marlon je mee 
van het verleden, naar het heden en de toekomst. 
Wie kwam hij tegen? En wat staat hem nog te 
wachten? Met een humoristische blik becommen-
tarieert Marlon Kicken de wereld om zich heen. 
Deze meester-verteller zorgt ervoor dat iedereen 
zich bijzonder voelt en als hij over zijn avonturen 
praat, is het net alsof je er zelf bij bent geweest.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > 
reserveren: www.gryphus.nl > win gratis 
kaarten bij PLUS Verbeeten

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ
Het F1 seizoen nadert zijn einde en de strijd om de 
titel is gestreden: King Lewis blijft op de troon. 
Wat natuurlijk nog niet gestrreden is, is de strijd 

om de winst in de Gryphus Formule 1 Pool. Span-
ning alom. Want er staat nog een mooie laatste 
race op de rol. Kan onze Max weer een deuk in 
het pakje boter rijden? En wie mag er als winnaar 
van de Gryphus Formule 1 Pool als eerste aan de 
champagne lurken? We zullen het zien want ook 
de laatste GP van dit seizoen wordt op een groot-
beeldscherm vertoond. Wij gaan er nog eens goed 
voor zitten. 
En U?

 zondag 25 november: GP ABU DHABI 
 (start: 14.00 uur)
aanvang: 14.00 uur > entree: gratis

in petto
 zaterdag 22 december > concert > BEUK  
 FEEST: WHITE BOY WASTED + RAZORBLADE  
 MESSIAH (en meer)
 woensdag 26 december > wandelclub >   
 KERSTWANDELING
 woensdag 26 december > bj baartmans 
 kerstconcert  #26 > THE SPACE AGE 
 TRAVELLERS + GASTEN
 donderdag 27 december > talkshow > 
 UUT UT KÖPKE VAN JEU
 vrijdag 4 januari > quiz > WITTE GEI’T? > 
 aanmelden vanaf 1 december
 zaterdag 12 januari > darts > THE GRYPHUS  
 OPEN > aanmelden vanaf 1 december

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

Aardappelen: Frieslanders

Op den bosch 4,
Maashees

Geert Linssen

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Voortweg 1b     5826 AG  Groeningen
tel: 0478-630410   Mobiel: 06-13894015

BouwBouw op maatop maat

René GerritsRené Gerrits

en klus

Restaurant - Grand café - Proeverij

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

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

www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?  

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478-632232 

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

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

Klusbedrijf
Vierlingsbeek

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

Fons Peltenburg

� adverteren
doet verkopen
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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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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
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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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen
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20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden
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E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl
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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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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

  

 Opzoek naar nieuwe meubels?   

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    0478 -632232  

Warme Bakker Degen
Reclame 26 november t/m 1 december
 	Peer karamelvlaai € 10,45
 	V-kornbrood € 2,40
 	4 Speculaasbolletjes + 1 gratis

Reclame 3 t/m 8 december 
 	3/4 Pepernotenvlaai € 8,55
 	Krentenman € 2,35
 	Oer meergranenbrood € 2,00

 
Irenestraat 2

 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

Gastouderopvang 't Hoedje in Groeningen 
kleinschalige opvang in huiselijke sfeer 

ELKE DAG EEN MOOIE DAG 

geopend van maandag t/m vrijdag 
voor kinderen van O t/m 13 jaar 

website: www.thoedje.nl 

e-mail: ilke_zegers@hotmail.com I tel. 06 51 97 94 98
geregistreerde gastouderopvang 
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Diverse verven en texen: 
 Gratis kleuradvies
 Direct op de juiste kleur te mengen 
 Groot assortiment tapes, kwasten, rollers etc.

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


