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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

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

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 4 27 februari 2019

Op basisschool Laurentiushof zijn Jordy van den 
Heuvel en Zoë Smits gekozen tot kersvers boeren-
bruidspaartje. 
Zij worden op vrijdagmorgen 1 maart tijdens het 
carnavalsfeest op school door “burgemeester”  
Angelique in de onecht verbonden.

Thunderboys, winnaar 
jeugdzitting 2019!!

In een gezellig gevuld Concordia zijn zondag 17 
februari 2019 de Thunderboys winnaar geworden 
van onze jeugdzitting 2019.

De groep, bestaande uit 4 drummende, gitaar 
spelende, zingende, headbangende jongens uit 
groep 5, zette de hele zaal in vuur en vlam met 
hun eigen uitvoering van Thunderstruck van AC/
DC. 
Guus v.d. Heuvel, Leander Thomassen, Nick 
Lamers en Fynn Weijmans mogen nu met hun 
playback-act op de “grote” pronkzitting optreden.

De tweede prijs ging naar vrienden van de 
jeugdprins, de Kratjesgang, Jannus Ebben, Fin 
Teunessen en Scott Jansen met een live gezongen 
nummer in combinatie met lege kratjes bier.

Derde plaats was voor Leander Thomassen met 
een liveoptreden van ‘Leef’ van André Hazes jr.

Ook de aanmoedigingsprijs werd zeer enthousiast 
ontvangen door 2 dames uit groep 3, Britt Bardoel 
en Lynn Ermers, met hun dans op muziek.

Deze middag was goed gevuld met in totaal 14 
optredens. Dansers van de Bekse Klinkers, de 
Zwarte Kapstok, 112 en de act van de Prinsen en 
Adjudanten. 
Net voor de pauze kregen we bezoek van een kip, 
oftewel de mysterie guest. De kinderen hadden 
samen met Prins Erik, Adjudant Jan, Ryanne 
(vrouw van Prins Erik) en boerenbruidegom John 
na een vragenvuur van 10 minuten de persoon 
in het pak ontmaskerd. Het was Marga van de 
Wildeman.

De prijzen voor best verklede jongen en meisje 
gingen dit jaar naar Ties van Dongen en Naomi 
Martens.

Moniek Drost vierde haar 11-jarig jubileum als 
presentatrice en werd door de jeugdleiding in het 
zonnetje gezet.

Jeugdleiding CV De Keieschieters
Vierlingsbeek-Groeningen
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Van de Redactie:
  Goed nieuws voor alle hondenbaasjes en 

vooral voor ook de honden zelf: buiten het 
wandelgebied binnen de “slagbomen” mo-
gen de viervoeters gewoon los lopen/ren-
nen in ons mooie Maasheggengebied!!!  
Baas blij, hond blij: woef, woef, waf, waf...... 

  Op zondag 10 februari waren onze dor-
pen in het nieuws op radio en televisie. Bij 
sportlunch op Omroep Brabant Radio was 
volleybaltalent Lynn Blenckers te horen. 
“Onze “ scheidsrechter Pol was zowel live 
als tijdens het programma Bed & Break-
fast op de televisie, hier mocht hij een wed-
strijd wandelvoetbal fluiten! Ook werd het 
museum van Tonnie Ebben bezocht. Per-
ron 22 (de Bed & Breakfast van Anneriet en 
Peter) mocht lovende en enthousiaste re-
acties in ontvangst nemen en won deze af-
levering!  Kei, kei, kei moi! Wilt U deze afle-
vering terugkijken, kijk dan op de dorpssite 
Vierlingsbeek Groeningen!. 

  En dan is het carnaval!. Jordy en Zoë vor-
men het jongste , boerenbruidspaar!. Kei 
veul plezier Jordy en Zoë met iedereen op 
school!!!

  Kei kei kei veul plezier iedereen!
 Alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf !!!!!!!!!! 

AGENDA
2019

WekelijksBibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in Vier-
lingsbeek.
Voor meer info: zie  www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdagdaginvulling 
voor ouderen in Joffershof:
Koffie uurtje vanaf 10.00 uur voor geïnteresseer-
den.
25 febr Volleybalvereniging MVC’64:
t/m 8mrt (jeugd)leden collecteren voor Jantje 
 Beton
28 febr CV de Keieschieters: Bezoek aan 
 Volharding
1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek 
 kleuters

1 mrt CV de Keieschieters: Schoolbezoek   
 groep 3 t/m 8
1 mrt CV de Keieschieters: Seniorenbal in ‘t   
 Joffershof
1 mrt KBO: Carnavalsmiddag 
3 mrt BiblioBeek: Voorlezen in de BiblioBeek; 
 aanvang 11:00 uur
3 - 5 mrt CARNAVAL
3 mrt Groot Prinselijk Ontbijt
7 mrt KBO: Bedevaart Smakt
8 mrt VOVG: Internationale Vrouwendag
15 mrt KBO: Jaarvergadering
17 mrt Zangvereniging Vondel: Zingt tijdens de  
 Mis in de Smakt. Aanvang 11:00 uur
18 mrt Zangvereniging Vondel: Jaarvergadering
21 mrt VOVG: Kip en het Ei bij ‘Gastvrei’
23 mrt KBO i.s.m. de Damesgymclub: Nationale  
 Opschoondag
26 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
29 mrt Gryphus: cabaret: KEES VAN AMSTEL;  
 EEN BANG JONGETJE DAT HELE ENGE  
 DINGEN DOET (try-out); zaal open: 
 20.30 uur
30 mrt Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
30 mrt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
2 + 4 apr Collecte Samen Sterk voor goede   
 doelen
4 apr KBO: Lentewandeling
6 apr  Dansgarde Bekse Klinkertjes: IT 
 (internationaal) danstoernooi, De Pit,  
 Overloon 
7 apr Dansgarde Bekse Klinkertjes 
 danstoernooi, De Pit, Overloon
9 apr VOVG: Porselein Stippen
9+10 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse 
 bloemenactie
11 apr KBO: Vincent van Goghmuseum Venray
17 apr VOVG: Rayonreis
25 apr KBO: Lezing over bijen
20 apr Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
20 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
20 apr Zonnebloem: Paasbrunch  
27 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal; 
 aanvangstijd volgt
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 
 Koningskerkje met medewerking van
 Zangvereniging Vondel, het Groenings   
 koor, Harmonie de Herleving en Gilde
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 mei VOVG: Bezoek aan Naturopati
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
21 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
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23 t/m 
26 mei PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
  JOC Vierlingsbeek/Groeningen
25 mei Ophalen oud papier: 
  Herleving, tel. 06-48236890
25 mei Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
26 mei Groenings koor: “Culinaire klanken gaat  
 lokaal”
4 juni Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
6 juni Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
9 juni Concordia Outdoorsoccer Tournament
13 juni KBO: Fietsdag
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
27 juni KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
28 t/m 
30 juni In heel land van Cuijk: Weekend van een  
 goei Leven
29 juni Ophalen oud papier: 
  Volharding, tel. 06-51888032
29 juni Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
29 juni Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 
 Muziek op de Maas
1 juli Zangvereniging Vondel: 
 Seizoensafsluiting
27 juli Ophalen oud papier: 
  ZEV, tel. 06-54661196
27 juli Deze maand geen ophaalronde 
  oud ijzer! In augustus kunt u 
  Valentinus weer bellen.
13 aug KBO: Kermismatinee
19 aug Zangvereniging Vondel: Start nieuwe 
 seizoen
22 aug KBO: Fietsen naar Kevelaer
31 aug Ophalen oud papier: 
  Gilde, tel. 06-43246914
31 aug Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
31 aug t/m 
2 sept  Groeningse kermis 2019
3 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
8 sept GroeVie: Bèkse Bruggeloop: Family 
 Obstacle Run Vierlingsbeek
8 t/m 
11 sept KBO: Meerdaagse reis
11 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept KBO: Fietsmiddag
12 sept Zonnebloem: Gemeente middag
14 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t 
 Vierlingsbeek-Groeningen
15 sept Streekmarkt Groeningen 2019  info bij:   
 Han Morsink, han.morsink55@gmail.com
26 sept VOVG: Rondleiding Schouwburg Venray
27 sept GroeVie: Finale avond en uitslag 

 ‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz 
 Vierlingsbeek
28 sept Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
1 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00  
 uur in Joffershof
5 okt KBO: Dag van de Ouderen
7 okt VOVG: Lezing Alzheimer
9 okt Ladies Event in Zalencentrum Concordia
17 okt KBO: Spellenmiddag
22 okt VOVG: Verassingsavond voor en door 
 leden
24 okt KBO: Bevrijding Vierlingsbeek/
 Groeningen
26 okt Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
5 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00    
 uur in Joffershof
9 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
14 nov KBO: Herfstwandeling
18 nov VOVG: Sinterklaasviering
28 nov KBO: Sinterklaasmiddag
30 nov Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!
3 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 20:00       
 uur in Joffershof
?? dec KBO: Bezoek Chocoladefabriek, Lindt/  
 Kerstmarkt Aken
11 dec VOVG: Knutselen voor Kerstmis
15 dec Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in  
 het koningskerkje
17 dec KBO: Kerstviering
19 dec VOVG: Kerstviering
28 dec Deze maand geen ophaalronde 
             oud ijzer! In januari kunt u 
             Valentinus weer bellen.

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

Beelden in dagkapel

De dagkapel onder de toren is onlangs opgesierd 
met de acht beelden die aan de pilaren in de kerk 
hebben gehangen. Deze eikenhouten beelden 
hebben, 2 aan 2, een mooie plaats gekregen in de 
hoeken van de zeshoekige kapel. 

Na het opruimen van de kerstgroep hebben 
leden van de Stichting Laurentius de beelden 
uit de kerk gehaald en naar de kapel gebracht. 
Daar zijn ze door de dames die elke dag de kapel 
openen en sluiten opgepoetst en flink geboend. 
De echtgenoten van deze vrijwilligers hebben de 
beelden een mooie plaats aan de muur gegeven. 
En dat verdienen de beelden ook. Ze dateren 
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uit de periode 1650 – 1675 en zijn vlak na 1800, 
toen de Laurentiuskerk na de Reformatie weer 
in katholieke handen kwam, in Vierlingsbeek 
gekomen en hebben in de oude kerk de biecht-
stoelen versierd. De beelden hebben dus ook 
de oorlog overleefd net als de Kruisgroep die 
onlangs naar St. Anthonis is gebracht. Het zijn 
heiligen uit de Franciscanerorde en stellen voor: 
de H. Bonaventura, H. Antonius van Padua, H. 
Franciscus van Asisi, H. Clara, een Franciscaan, 
een vouwengestalte en twee engelen. De beelden 
zijn tussen 115 en 130 cm. groot. Een korte 
beschrijving hangt in de kapel.

Ook het 150cm. grote beeld van de patroonheilige 
van Vierlingsbeek, H. Laurentius, dat in de kerk 
op de preekstoel stond, is naar de kapel verhuisd 
en heeft een prominente plaats gekregen: als je 
er binnenkomt sta je er recht tegenover, links van 
de altaartafel. Dit houten beeld dateert van 1800 
– 1825.

Het beeld van de St. Jozef met het kindje Jezus, 
dat altijd op het rechter zijaltaar in de kerk stond, 
krijgt in de kapel aan de rechterkant van de tafel 
een plaats.
De moeite waard om een keer binnen te lopen. 
En dat kan overdag altijd, want 3 dames zorgen 
ervoor dat de deur van de kapel elke dag rond 
9 uur open gaat en in het begin van de avond 
wordt gesloten. We zijn Wilma van Boekel, Ria 
de Hoog en Bets Janssen daarvoor dan ook zeer 
erkentelijk.

Berichten uit het veld

Het is medio februari en de op een na laatste 
wintervogeltelling staat op het programma. De 
weersvoorspelling is meer dan super. Na al die 
dagen van kou, regen en vooral wind wordt er 
droog en zonnig weer voorspeld met weinig wind. 
Het wordt zelfs lenteachtig. Een beetje raar om 
dan een wintervogeltelling te doen, maar voor ons 
is dat het ideale vogeltelweer. Nu maar hopen dat 
de vogels dat ook vinden. 
Om 10.00 uur ‘s morgens staan mijn telcollega en 
ik paraat. Vandaag nemen we een deel van het 
tamelijk grote telgebied voor onze rekening. De 
eerste kilometers is het nog wat fris vanwege de 
nachtvorst, maar gaandeweg schijnt de zon toch 
al lekker op onze rug. Blijkbaar vinden de vogels 
het weer ook super want koolmezen en pimpel-
mezen laten al voorzichtig hun voorjaarsliedje 
horen. Een Grote Bonte Specht hamert er lustig 
op los op een dode tak in het park en vanaf het 
gras van de sportvelden vliegt een Groene Specht 
golvend weg. Op de daken van enkele huizen 
zitten paartjes Kauwtjes te kroelen in elkaars veren 
alsof het alle dagen Valentijnsdag is.

In een weiland in het Groeningse veld zitten 
groepjes Nijlganzen. Ze hebben al paartjes 
gevormd voor het komende broedseizoen. 
Fanatiek verdedigen ze hun territorium tegen 
mogelijke indringers. Nijlganzen zijn brutale en 
soms zelfs agressieve vogels, die er niet voor 

Veldleeuwerik 
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terugdeinzen om torenvalkkasten en kraaien-
nesten te kraken en de oorspronkelijke bewoners 
hardhandig te verwijderen. Vanaf een droog stop-
pelveld vliegen plotseling een aantal kleine vogels 
geschrokken op. Het zijn Veldleeuweriken. Dit 
zijn vogels die in Scandinavië broeden en hier de 
winter doorbrengen. 

Onze eigen Veldleeuweriken overwinteren in 
Frankrijk of Engeland. Weldra zullen die ook 
terug keren. De Veldleeuwerik is een overwegend 
bruingeel gevlekt vogeltje herkenbaar aan een 
klein grappig kuifje die hij plat kan leggen.
Vroeger was de Veldleeuwerik hier zeer talrijk en 
was hun zang hoog in de lucht overal te horen. Het 
was een van de meest talrijke broedvogels, maar 
helaas is dat niet meer zo vanwege de verandering 
van het landschap, de verstedelijking en de inten-
sivering van de landbouw.
Rustig fietsen we weer verder, vergezeld door de 
zuchtende roep van Holenduiven. Die zijn ook al 
heel actief vandaag. Het valt ons ook op dat er 
zich veel Buizerden laten zien, op dit voor hen 
vroege tijdstip. Vanaf uitkijkposten speuren ze naar 
geschikte prooi op de grond, of zweven ze hoog in 
de lucht en laten hun miauwende roep horen.
De zon is nu goed voelbaar en de stemming zit er 
bij ons goed in. We stoppen in de Heikant bij de 
brug over de Sambeekse Uitwatering. Hier is een 
Roekenkolonie, maar de Roeken zijn vandaag niet 
zo actief. De Dodaarsjes op het kanaal zijn dat 
gelukkig wel.
We tellen er zelfs 5 die om beurten duiken naar 
waterinsecten en kleine visjes.

Dodaars

De Dodaars is onze kleinste watervogel en 
tevens de kleinste van de fuutachtigen. Hij is 
niet veel groter dan een Merel. De Dodaars heeft 
een dotvormig pluizig wit achterwerk. Vandaar 
zijn naam dod (dot) aars. Het is schitterend om 
het duikspel van deze kleine fuutjes gade te 
slaan. Vlakbij de spoorbrug dobberen een paar 
Knobbelzwanen en een paar Waterhoentjes 
steken snel het kanaal over en verdwijnen in de 
begroeiing. Onze tocht gaat verder. Plotseling 
roept mijn telcollega “Steenuil”! Voor de opening 
van zijn nestkast zit een Steenuil te zonnen zoals 

oude mannen dat vroeger op een bankje voor hun 
huis pleegden te doen. Helaas ben ik te laat om 
de geschrokken Steenuil in de nestkast te zien 
verdwijnen. Via Sambeek fietsen we naar Vortum. 
In het weiland langs de Veerweg zitten nog wat 
groepjes ganzen. Toendrarietganzen en een paar 
Kolganzen. Het is de achterhoede van de over-
winteraars want de meesten zijn al weer op weg 
naar hun broedgebieden in het hoge noorden. 
Hoog boven ons in de lucht klapwiekt een Kievit. 
Hij is de voorhoede van onze broedvogels. Op 
een mooie dag als deze kun je zowel vertrek-
kende als terugkerende vogels zien. Een wonder 
van de natuur dat zich elk jaar opnieuw herhaald. 
We fietsen via Klein Vortum naar Groeningen en 
vandaar terug naar Vierlingsbeek.

Ton van den Berg

TREKKING 8

1e Pries  € 55,-  Lotnummer: 242   
Naam: Moeskops

2e Pries  € 33,-     Lotnummer: 130         
Naam: Pijls
 
3e Pries  € 22,-     Lotnummer: 346       
Naam: Welbers

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 375
Naam: Deenen

TREKKING 9

1e Pries  € 55,-  Lotnummer: 385   
Naam: Brouwers

2e Pries  € 33,-     Lotnummer: 1163         
Naam: Verdijk
 
3e Pries  € 22,-     Lotnummer: 130       
Naam: Pijls

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,-
Lotnummer: 1266
Naam: Raedts

Uitslag is ook na te lezen op: 
www.dekeieschieters.nl
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Waterschapsverkiezingen
Aa en Maas

20 maart 2019

Kandidaat nummer 10.

Kies een vakman uit Vierlingsbeek 
in het bestuur.

Ik heb 39 jaar ervaring in het waterbeheer en 
zit ruim 16 jaar in de gemeenteraad 

van Boxmeer.

Ik wil deze kennis en ervaring graag voor u gaan 
inzetten in het nieuwe bestuur van het waterschap 

Aa en Maas.

Stem bij voorkeur op mij zodat ik voor 
u aan de slag kan.

Het CDA staat voor:
• Zorg voor veilig, voldoende en schoon water
• Samenwerking met andere overheden door 

inzet CDA-netwerk
• Blijvend lage lasten.
• Veilig & Betaalbaar

Zie ook: www.janstoffelen.nl

POTGRONDACTIE 2019

Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,

Ook dit jaar organiseert het St. Anthonius & St. 
Nicolaasgilde uit Groeningen weer de jaarlijkse 
potgrondactie.

Op zaterdag 9 maart zullen de leden van het gilde 
weer bij U aan de deur komen om de potgrond bij 
U in de schuur of andere plek neer te zetten.

Bent u niet thuis? Geen probleem!

Er zal een briefje worden achtergelaten met tele-
foonnummers waar U de potgrond dan alsnog 
kunt bestellen. Deze zal dan alsnog bij U worden 
bezorgd.

Wij hopen weer op Uw medewerking te mogen 
rekenen.

Bestuur en leden van het St. Anthonius & 
St. Nicolaasgilde Groeningen.

“Culinaire klanken gaat Lokaal!“

Op zondag 26 mei 2019 gaat het Groenings Koor 
weer voor u optreden. 
Voor de 3e maal zal er dan een muzikale en 
culinaire happening plaatsvinden op het Gilde 
terrein van het Groeningse Gilde, “De Lemse 
Kuul”, waar u weer van harte welkom zijn. 

De ontvangst is vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur 
zal muziek de hoofdmoot zijn. Het programma 
zal zeker tot 16.30 uur doorlopen om in een grote 
apotheose te eindigen. 
 “Lokaal” betekent hier dat we gaan voor invulling 
van de muziek door lokale gasten. De deelnemers 
kunnen wij nu al aan u voorstellen. 
De Djembe groep o.l.v. Dorothy Verhofstad.
De Drumbandgroep van het Gilde Groeningen.
De 5 zingende mannen van “Now Weej”.
En het “Groenings Koor”.
Al deze ingrediënten staan borg voor een mooie 
middag. 

Advertorial
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EHBO baby’s en kinderen

Weet jij wat je moet doen als een baby of kindje 
een ongelukje krijgt? 
Zich verslikt en in nood is?
Nee? Volg dan deze EHBO-cursus.
Start: woensdag 20 maart 2019
Deze cursus richt zich in het bijzonder op 
(jonge) ouders, opa’s, oma’s, oppas- en 
gastouders.
Info: n.barten@kpnplanet.nl of tel. 06-10624504

Voor de tussendoor hapjes laten we u nog even in 
spanning. Maar dat er weer heerlijk gegeten gaat 
worden staat als een paal boven water. 

Klik de site van de “Groeningse Zangvereniging” 
eens wat vaker aan. Zodra er meer nieuws is, is 
het hier te lezen. 

Hoogstamboomgaard aan de 
Burggraaf

Al ruim 20 jaar onderhouden enkele vrijwilligers 
de hoogstamboomgaard van de familie Jacobs 
aan de Burggraaf. In april/mei is het een prachtig 
gezicht als de oude perenbomen volop in bloei 
staan. In die 20 jaar zijn er ook nieuwe hoogstam 
bomen, vooral appelbomen, aangeplant. Bijna elk 
najaar hangen de bomen vol appels en peren.

Die vrijwilligers zijn inmiddels allemaal rond de 70 
jaar. Vandaar dat we op zoek zijn naar nieuwe vrij-
willigers, die mee willen helpen om de boomgaard 
in stand te houden. Je hoeft geen ervaring te 
hebben in het snoeien van bomen. Een stel groene 
vingers is wel handig. Het snoeien wordt door 
training on the job wel geleerd. In maart willen we 
een morgen of middag aan het werk gaan.
Heb je interesse om mee te helpen of wil je meer 
informatie, neem dan contact op met: 
Ben Bloemberg, tel. 06-23811125 of            
Rein Verhoeven, tel. 06-28578247. 

HELP JIJ OOK MEE OM ONS 
MOOIE DORPEN SCHOON TE 
MAKEN?

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke 
Opschoondag. Damesgymclub Vierlingsbeek 
e.o. organiseert in samenwerking met KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen alweer voor de 
vijfde keer het zwerfafval opruimen van de 
straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek en 
Groeningen. We komen om 09.00 uur bij elkaar in 
Gemeenschapshuis Joffershof. Alle deelnemers 
krijgen daar koffie/thee met een overheerlijk stukje 
vlaai. In groepjes van drie á vier personen wordt 
om 09.30 uur begonnen met het opruimen van het 
zwerfafval. Iedereen krijgt een route aangewezen 
en ontvangt een veiligheidshesje, handschoenen, 
vuilniszakken en een prikstok. Alle straten, paden 
en pleinen in Vierlingsbeek en Groeningen kunnen 
worden opgeschoond als er genoeg vrijwilli-
gers zijn. Als je in een schoon Vierlingsbeek en 
Groeningen wilt wonen, dan wil je daar toch aan 
mee werken! 
Vorig jaar waren er ruim 50 vrijwilligers aanwezig. 
En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Om 11.30 uur is men weer terug in 
Gemeenschapshuis Joffershof en krijgt iedereen 
soep en broodjes aangeboden. Dat heeft men wel 
verdiend na enkele uurtjes in de mooie en dan 
schone omgeving van onze dorpen het zwerf-
afval in de vuilniszakken gedaan te hebben. De 
koffie, vlaai, soep en broodjes worden beschikbaar 
gesteld door de medewerking van de dorpsraden 
van Vierlingsbeek en Groeningen.
Sta op en meld je aan om onze teams bij de 
opschoondag te versterken met jouw hulp. Maak 
onze dorpen nog schoner en mooier dan ze al 
zijn. 
Daarvoor is wel jouw hulp nodig. Ook kinderen 
zijn met hun ouders, opa’s en oma’s van harte 
welkom. Voor de kinderen ligt een leuke verrassing 
te wachten!! Wat dat is, dat is voor jou en ons ook 
een verrassing.
Geef je vóór 18 maart op bij Jos en Wilma van 
Boekel, de coördinatoren van de opschoondag, 
telefoon 0478-631839.
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Vierlingsbeek/Groeningen

CARNAVALSMIDDAG KBO
Op vrijdag 1 maart wordt voor de KBO-leden de 
jaarlijkse carnavalsmiddag gehouden. Tijdens 
deze seniorenmiddag treedt Prins Geert af en 
kijken we uit naar de nieuwe Prins of Prinses 
van de KBO. Daarnaast zullen diverse optredens 
plaatsvinden en kunnen we genieten van plaatse-
lijk talent alsook van buiten. Ook zullen Prins Eric 
en Jeugdprins Cas met hun gevolg het seniorenbal 
bezoeken.

BEDEVAART SMAKT
De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt 
is op donderdag 7 maart. De eucharistieviering 
begint om 14.30 uur. Na de viering kan men in 
het Pelgrimshuis op eigen kosten een kopje koffie 
drinken. 

JAARVERGADERING
Vrijdag 15 maart wordt de jaarvergadering 
gehouden in gemeenschapshuis Joffershof. 
Deze begint om 13.30 uur. Twee bestuursleden 
treden af, maar zijn herkiesbaar. 
Verder mogen wij 6 leden huldigen met hun jaren-
lange lidmaatschap. 
Wij hopen op een goede opkomst.

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

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

VASTE ACTIVITEITEN 
Biljarten in het Joffershof      
 maandag- en donderdagmorgen: 
 dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag   
Yoga in het Joffershof      
 maandag van 17.45 - 18.45 uur 
 woensdag van 18.45 - 19.45 uur  
  Info 631839
Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal  
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur   
 Info 631839
Jeu de Boules Joffershof    
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur   
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur
  Info 631233
Fitness in fitnesscentrum van Dongen  

 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
  en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur    
Info 06 43201502 
Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof    
 donderdag van 14.00 - 16.00 uur 
SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym in het 
Joffershof
  donderdag van 10.45 - 11.45 uur  
  Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof 
 vrijdag:  van 9.15 - 10.15 uur    
 en van 10.30 – 11.30 uur     
 Info 631839
SWOGB Volksdansen in Joffershof  
  maandag van 13.30-15.30 uur    
 Info 631806
 0485-573183
Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 1e 
zondag van de maand om 14.00 u.   
 Info 632028

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

‘Kinderen hebben liefderijke, 
stabiele omgeving nodig’

“Van kinderen moet je afblijven.” Ze zegt het 
ferm en vol overtuiging. Lisette Verploegen 
heeft veel ervaring met het groepsgericht wer-
ken met jongeren en kinderen in de hulpver-
lening. En als trainer van professionals op dat 
specifieke gebied. “Wat daar belangrijk aan is? 
Nou, elk kind dat je kunt helpen, is er één. Het 
is mooi om te zien dat je ondanks alle ellende 
die er soms is, toch het verschil kunt maken. 
Dat geeft je erg veel voldoening. Daarom is het 
ook belangrijk om alle professionals die met 
kinderen werken, goed te trainen.”

Vandaar ook dat de Vierlingsbeekse haar ervaring 
en kennis als hulpverleenster én als trainer met 
anderen wil delen. “Maar ik wil vooral professio-
nals begeleiden, ondersteunen en bewustmaken 
van de belangrijke taak die zij hebben om ‘zorge-
lijke’ situaties van kind en gezin vroegtijdig te 
signaleren en bespreekbaar te maken. Daarnaast 
train ik specifiek aandachtsfunctionarissen 
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huiselijk geweld en kindermishandeling uit diverse 
organisaties over hoe ze de meldcode in de 
eigen organisatie kunnen implementeren, en hun 
collega’s kunnen begeleiden met de toepassing 
ervan.” 

Ze werkte bij verschillende werkgevers als 
opleider, trainer, coach en projectleider. Vanaf 
2003 is ze zelfstandig ondernemer. Samen met 
Kitty van de Vossenberg runt ze met enthousiasme 
2maalV; training, coaching en intervisie. Ze is als 
vaste projectleider/docent onder meer verbonden 
aan de leergang Directeur Integraal Kindcentra 
van AVS. Ze begeleidt medezeggenschapsor-
ganen, maar bijvoorbeeld ook teams en managers 
in veranderprocessen. “Maar een specifiek 
onderdeel van mijn werk, mijn passie, gaat uit naar 
de begeleiding van professionals in de omgang 
met huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben 
ook aangesloten bij de landelijke trainersgroep 
huiselijk geweld.” 

De gevolgen van kindermishandeling zijn voor 
een kind vergaand. “Dat gun je geen kind. Voor 
een optimale emotionele, sociale en cognitieve 
ontwikkeling hebben kinderen een liefderijke, 
stabiele omgeving nodig. Helaas zijn niet alle 
ouders in staat die omgeving te bieden. Wanneer 
er sprake is van geweld, seksueel misbruik of 
verwaarlozing ontwikkelen kinderen een trauma. 
Kindermishandeling heeft levenslange conse-
quenties. Vandaar dat het belangrijk is om het 
vroegtijdig te signaleren, zeker als professional. 
Veel organisaties hebben hun protocol nog niet op 
orde. Er is dus werk aan de winkel!”

Verbeterde meldcode
Per 1 januari is de ‘verbeterde’ meldcode ingegaan 
en zijn professionals uit de gezondheidszorg, 
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke onder-
steuning, jeugdzorg/jeugdhulp en justitie verplicht 
om met de stappen van de code, inclusief afwe-
gingskader, te werken.

Theorie en praktijk
Het wetenschappelijk onderzoek en documen-
tatiecentrum (WODC) maakte onlangs vanuit 
onderzoek naar huiselijk geweld en kindermis-
handeling bekend dat in een periode van vijf jaar 
97.000 vrouwen en 27.000 mannen structureel 
te maken hebben met fysiek of seksueel geweld. 
Uit datzelfde onderzoek blijkt ook 90.000 tot 
127.000 kinderen (0 tot 17 jaar) jaarlijks slachtoffer 
waren van tenminste één vorm van kindermis-
handeling. “Ik vind met name de vroegsignalering 
door kraamzorg, consultatiebureaus, huisartsen, 
kinderopvang en onderwijs daarom van zeer 
groot belang”, zegt Lisette Verploegen. “Zij zien 
dagelijks zeer veel kinderen en hebben vaak een 
band met het gezin. Ik vind het ook noodzakelijk 
dat aandachtsfunctionarissen in deze organisaties 
hun collega’s goed kunnen ondersteunen in de 

toepassing van de meldcode. Juist omdat zij met 
name in een vroegtijdig stadium lichte zorgelijk 
signalen bespreekbaar kunnen maken, wat uitein-
delijke escalatie kan voorkomen.”

De eerstvolgende 2,5 dagen durende training 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en 
huiselijk geweld vindt plaats op 28 maart, 11 april 
en 25 april 2019. Voor meer informatie kijk op de 
website www.2maalv.nl.
 

’t Bèks/Grunings dialect is ‘n “ spreektaal “. Alleen 
mit Carnaval komde geschreve dialect tège en dan 
is ’t mèj lache hoe sommige woorde geschreve 
worde. Kan allemôl! Zeker op liedjesaovende. 
Oiem, ojum, oijem, ojjum of ôjem van ège bôjem? 
Zelf heb ik ok ’n paar keer mit gedaon. In 1985 op 
d’n twèdde liedjesaovend zonge Hans van Gend 
en ik ’t nummer Kiek’s ekkes klötje. Gewoon 
‘nen hoop dialectwoorde op ’n höpke. ’t Letste 
coupletje is néj.

Kieke’s ekkes klötje.
’n Stekbèèr àn ’n drödje
Béj de götsteen hangt ’n ààlde schottelslet.
Kiekes ekkes derke,
’n Koplààmp zonder pèrke,
Kloj ma verder àn, wàt ‘ne praot is dèt!

De sproeun die zitte àn de kerse bôve ien de böm.
Ons và lupt mit zien stieve knoeuk de kappese host 
um
De griesel is gebraoke en det viende wéj heel 
seund. . .
’t Bötje van de schïnk, det is vur de heund.

Ons moe die stopt de gate van mien ààlde wolle 
zök.
En as ge nie te melleke ziet dan binde ‘ne mök.
Schàànse kunde staoke, schuuf ôwe prost mar 
béj. . .
Lit nie zô te noeule man en smèèl nie mèr op méj.

De vrollie blieve knoie ovver drèk òònder de 
schoën.
In ôw nakse fallie staon zuk evvel nie mer doën.
Wie is toch den kruujer dor; kende dieje kel?
’n Schop mit fieftig schoeup; dèt zien d’r ‘nen del.

De vertaling staat een eindje verderop.

Reinverhoeven@gmail.com 
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JOC gebouw; Grotestraat 18a Vierlingsbeek 

Gratis Entree! En wie 
het best verkleed is 

kan een prijs winnen 
Denk A.U.B. aan brandveilige carnavalskleding en wij houden niet 
van klapperpistooltjes!! Er wordt ook chips, snoep en drinken 
verkocht (drinken € 1,00 en snoep en chips € 0,50), dus het is handig 
als de kinderen een beetje geld meenemen. Eigen  snoep en drinken 
is daarom ook niet toegestaan en wordt ingenomen bij de entree. 

VVrriijjddaagg    
11  MMaaaarrtt  22001199  
1199::0000  ––  2211::0000  

 

Jeugdprins Cas komt 
langs met zijn 

gevolg!!  
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Hallo allemaal,

Deze knapperd is Senna, en wij doen mee aan de 
wedstrijd Mooiste Hond van Nederland 2019.

Senna is een Samojeed, ook wel genaamd een 
russische poolhond en behoord tot de pool/ en 
keeshonden.

Overigens is Senna al mijn nummer 1. Wij vinden 
het super om mee te doen aan deze wedstrijd, 
maar het winnen, dat vinden wij niet belangrijk, al 
zou dat wel heel mooi zijn natuurlijk. 

Wilt u ook stemmen op deze 
knapperd: Stemmen kan door te gaan 
naar de site: 
www.mooistehond.nl en daar kun 
je aangeven hoe de hond heet en in 
welke gemeente ze meedoet. Mijn 
naam is Senna, en ik doe mee in de gemeente 
Boxmeer, Vierlingsbeek.

Tot en met 12 maart 2019 kan iedereen stemmen. 
Per emailadres is 1 stem mogelijk. De verkiezing 
van de Mooiste Hond 2019 wordt tijdens Animal 
Event in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek op 
zondag 5 mei afgesloten met een spannende finale. 
Alle provinciewinnaars ontvangen twee tickets 
en worden uitgenodigd voor de spannende finale 
tijdens Animal Event op zondag 5 mei. Honden die 
bij de provincie verkiezing tweede zijn geëindigd 
worden uitgenodigd voor de voorronde op zondag 
5 mei. De winnaar van de voorronde krijgt een 
wildcard voor de finale. De voorronde en finale 
op zondag 5 mei worden beoordeeld door een 
deskundige jury.

Beste mensen,

In 2017 hebben we op zondag 24 september 
de 1e Streekmarkt Groeningen georgani-
seerd. Dat was een groot succes met ongeveer 
400 bezoekers, 40 marktkramen, mooie oude 
ambachten en prachtig weer. Veel mensen en 
kinderen hebben de markt bezocht en hebben 
ons verteld dat ze het erg leuk vonden en 
hebben ons gevraagd om vaker zo’n streek-
markt te organiseren. Inmiddels hebben we 
bij de Gemeente toestemming gevraagd om 
op zondag 15 september a.s. opnieuw een 
streekmarkt te mogen organiseren op ons 
terrein (Kasteel De Voirt) aan de Voortweg 8 te 
Groeningen. 

Het concept zal ook dit jaar weer zijn:
- gezond en lekker
- duurzaam en natuurlijk
- gezellig en leuk,
- ambachtelijk en creatief

We nodigen jullie van harte uit om als 
deelnemer of bezoeker weer van de partij te 
zijn. Informatie kun je inwinnen bij: Han Morsink, 
06-053319279 of e-mail: 
han.morsink55@gmail.com

Kijkt u nog eens op 
www.landgoeddevoirt.nl 

Doe mee! “Samen Sterk voor 
Goede Doelen” zoekt collectan-
ten.

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

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

Dorrie van de Ven  0478 630380                                     
email dorrie_van_de_ven@hotmail.com
Corry Bosch   0478 634014                                   
email corry.clermons@ziggo.nl
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www.woonhuisaventurijn.nl

Een kleinschalige woonvoRM

24 uurs zorg

Logeeropvang

Een klein ervaren TEAM

nIEUWSCHIERIG GEWORDEN EN OP ZOEK NAAR EEN LEUKE WOONPLEK?

Voor meer informatie neem contact op met zorgondernemers Gea 064657891 of Cheryl 0622086610 

of mail naar info@woonhuisaventurijn.nl | Spoorstraat 12 | 5821 bd vIERLINGSBEEK

wOONinitiatief aVENTURIJN ZOEKT 
NIEUWE Bewoners

Ben jij of ken jij iemand?

Wat bieden wij:
Dan zijn wij op zoek naar jou

mET EEN LICHTE TOT MATIGE verstandelijke 

en/of lichamelijke BEPERKING

Die kleinschalig wil wonen in Vierlingsbeek

Die een wLZ/pgb indicatie HEEFT

Die Overdag dagbesteding of werk heeft

eN DIE VAN AVENTURIJN EEN ’THUis’’ 

WIL MAKEN?
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REBELLIE

Een jaar of drie, vier na de beëindiging van de 
Tweede Wereldoorlog zagen we ze ineens hangen. 
Bordjes met daarop in grote letters gekalkt: WIJ 
WILLEN EEN PAROCHIE HOUD STAND!
Groeningen, mijn geboortedorp, wilde een 
eigen parochie. Men wilde zich losweken van 
Vierlingsbeek.
Niet iedereen in ons dorp streefde dit doel na; 
het was met name een fanatiek groepje boeren, 
ambachtslui en middenstanders dat zich hiervoor 
sterk maakte.
Belangrijkste reden voor deze opmerkelijke stap: 
de vaak autoritaire opstelling van Pastoor van 
Heertum van de parochie Vierlingsbeek. Een 
erudiete, maar wat bazige geestelijke die zich in 
de ogen van de Groeningse opstandelingen regel-
matig wat te nadrukkelijk bemoeide met de gang 
van zaken in ons kapelleke. En dat werd niet op 
prijs gesteld.
De activiteiten van de rebellen beperkten zich niet 
tot het ophangen van die bordjes. Uit protest lieten 
ze zich niet meer zien in de kerk te Vierlingsbeek. 
De biecht sloegen ze over en ze gingen in Vortum 
naar de Hoogmis. Met tientallen tegelijk.
Ook toog men naar Den Bosch voor een 
onderhoud met Mgr. Mutsaers, de bisschop. 
Men pleitte met grote hartstocht voor een eigen 
parochie, maar vooral voor een eigen pastoor.
Het liep op niets uit. Geen haalbare kaart, zei 
Monseigneur.
Teleurgesteld keerde men terug naar Groeningen.
De bordjes verdwenen.

De initiatiefnemers van destijds zijn allang niet 
meer onder ons. Hebben dus ook niet meer mee 
mogen maken dat ook Vierlingsbeek thans geen 
eigen parochie meer heeft. Opgegaan in een 
groter geheel. De oorzaak is welbekend en uiterst 
triest te noemen.
Onze kerk, dat immense gebouw, het levens-
werk van de Zeer Eerwaarde Heer Van Heertum, 
staat hol en leeg. In feite is zij haar bestaansrecht 
kwijtgeraakt. 
Ik heb een tip voor een nieuwe bestemming.
Maak er een moskee van. Vergt weinig aanpas-
singen. Loopt binnen de kortste keren weer vol. 
Dat ga ìk nog meemaken.

Nog even dit.
Als de Groeningse rebellen van destijds ook maar 
een greintje weet hadden gehad van de ontwik-
kelingen zeventig jaar later, zou de pil lang niet zo 
bitter zijn geweest.
“Gruuninge niks, mà Bèèk lekker ok niks!” 

TANDENGEKNARS

Niet bang om de uitdaging aan te gaan, die 
Groeningenaren.

Dat manifesteerde zich ook op een geheel ander 
terrein. Dat van de zangkunst.
Zangvereniging “Groeningen”heette toen nog 
“Juliana”.
De repetities werden gehouden in Café/
Hengstenhouderij Bardoel, tevens clubhuis.
Regelmatig gaf het koor uitvoeringen in eigen 
dorp en af en toe ging men op concours. Dat 
kostte geld; Juliana zwom er niet in. Financiële 
inkomsten kwamen voornamelijk van contributies 
en af en toe een donatie van een gulle gever. Van 
bloemenacties had men nog nooit gehoord. De 
Boerenleenbank schoof ook nooit iets.
“Zullen we het Orkest Zonder Naam laten 
komen?”, opperde op zekere dag een bestuurslid.
( Het Orkest Zonder Naam o.l.v. Ger de Roos met 
de Musketiers en de Marketentsters. Beroemd 
tot in alle uithoeken van Nederland. Bekend van 
het populaire radioprogramma “Negen heit de 
klok”. Heel Nederland stemde hierop af, elke 
zaterdagavond.)
“Die zullen niet voor niets komen”, zeiden zijn 
mede-bestuursleden.
Toch maar eens informeren.
Het bedrag dat het OZN vroeg was niet misselijk.
“Maar als we bij Weys in Siebengewald de 
grootste tent bestellen die hij heeft, kunnen we er 
misschien nog een mooie cent aan overhouden”.
Men kwam tot overeenstemming met het orkest 
en een datum werd geprikt.
De tent werd neergezet op de binnenplaats van 
Bardoel. De plek waar Frederik, de hengst, norma-
liter stampend en snuivend rondliep, ongeduldig 
de komst van bereidwillige dames verbeidend. 
Frederik werd voor een paar dagen verbannen 
naar een naburig weitje. Had hij ook eens een paar 
dagen rust.
“Heb je het gehoord?”, werd opgetekend uit 
de mond van enkele leden van Zangvereniging 
Vondel te Vierlingsbeek. “Piep- en kreunlust krijgt 
het Orkest Zonder Naam op bezoek. Wat een lef! 
Wat menen ze daar wel in dat gat?!” (Bij Vondel 
hadden ze blijkbaar geen hoge pet op van de 
vocale kwaliteiten van het Groenings gemengd 
koor).

Het optreden van het OZN werd een daverend 
succes. De grote tent bij Harrie Bardoel was tot de 
laatste plaats bezet.
Er werden weinig leden van “Vondel” gesignaleerd.
Maar daar zaten ze in Groeningen niet mee.
Het massaal opgekomen publiek had een fantas-
tische avond en de kas van “Juliana”werd flink 
gespekt.

Tot misnoegen van “Vondel”, ongetwijfeld.
Gepiep en gekreun van die kant drong misschien 
niet door in Groeningen maar het tandengeknars 
was te horen tot in het Vortums veld.

Nelson
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Carnavalszondag 3 maart bij 
Thiessen

Hierbij nodigen wij u uit voor ons alweer vierde 
Vremde Vogel Festival op zondag 3 maart aanvang 
19.00 uur bij Herberg Thijssen. Voor weer een te 
gekke editie van dit festival tijdens de carnavals-
dagen bij ons in het Keieschietersrijk. 

In aanwezigheid van Prins Erik d’n Urste en zijn 
Adjudant Jan zal ook dit maal Wim Geurts (Miw en 
Kir Streug) zijn eerste verliezers receptie houden 
van de 36e Liedjesavond Ojjem van Ege Bojjem. 
Tijdens deze vierde editie is ervoor gekozen om 
minder optredens plaats te laten vinden en veel 
meer carnavalsmuziek van Ege Bojjem te draaien 
in samenspel met de aanwezige blaaskapellen. 

Dus dit maal kan er meer gedanst en gezongen 
worden vanuit eige beweging.
Dus kom en geniet mee samen met onze Prins 
Erik d’n Urste en zijn gevolg van een carnavals-
avond vol muziek en dans.

Tot ziens op zondagavond 3 maart bij Thiessen an 
de Spoorstroat.

Groetjes.
Namens Wim en de organisatie.

Abraham en Saradag
Al sinds mensenheugenis is er in het 
Keieschietersriek van Vierlingsbeek en Groeningen 
een Abraham en Sarabal. Hoewel, de urste keer 
waren er alleen maar Abrahammen en geen 
Sara’s. Tot grote ergernis van de dames die zich 
namiddags manifesteerde in de optocht en luid 
en duidelijk lieten horen dat ze het er niet mee 
eens waren. Met als resultaat het jaar daarna een 
Abraham en Sarabal .

Hoe het allemaal begon:
In 1986 was de laatste keer dat de Prinsen van de 
(toen nog) Gemeente Vierlingsbeek op maandag-
morgen traditioneel de sleutel kwamen af halen 
bij het gemeentehuis alwaar onze (oud-) burge-
meester Van Heusden vanaf het bordes een 
vlammende toespraak hield en de prinsen na een 
paar vaten bier te hebben genuttigd, huiswaarts 
keerde. Toen de sleutel afhalen het jaar erop niet 
meer op maandagmorgen plaats vond, viel er toch 
wel een flink evenement weg. 

We moeten iets nieuws verzinnen, klonk het 
binnen de carnavalsvereniging. Gerrit Roosen 
had ooit gehoord van een Abraham en Saradag 
ergens in West-Brabant, waar ze ook flink carnaval 
vierden. Dat idee werd uitgewerkt en Jan Nabuurs 
werd samen met Toon Deenen er op uit gestuurd 
om kandidaten te zoeken. In het jaar dat Albert 
Teunissen en zijn vrouw Truus 50 werden belde het 
duo ook bij hen aan, maar…. alleen Truus werd 
gevraagd en Albert werd vergeten. En het zou 
Albert Theunissen niet zijn om dit op een ludieke 
wijze op te lossen. Net voor de optocht werd er 
een tractor met aanhangwagen gecharterd, waar 
Albert plechtig mee rond gereden werd.

Later is dat werven van kandidaten door Piet 
Bouten en Ger Houben overgenomen en dit 
koppel gaat nu nog steeds langs de deur om 
kandidaten te vinden; De eerste keer (zonder de 
Sara’s dus) waren dat 11 Abraham’s. In het eerst 
jaar werd er op zaterdagmorgen voor de carnaval 
door een van de bakkers van Vierlingsbeek een 
krentenmik en boter bij café Het Hoekje bezorgd. 
Noud deed er nog een paar grote flessen Belgisch 
bier bij en het feest kon beginnen.

Wiel Stiphout was destijds een van de chauf-
feurs die de kandidaten met auto of busje ging 
ophalen. Zo kwam het ook een keer voor dat hij 
zelf kandidaat was en met een volle bus langs zijn 
huis reed om zich nog snel even om te kleden. 
Prins Wim Geurts was in 1987 heerser en had 
nog speciaal voor deze gelegenheid een trofee 
gemaakt. Bij het ophalen ’s maandags was de 
trofee nog wel nat van de verf, maar gelukkig had 
de Opper-Abraham van dat jaar handschoenen 
aan.

Het succes van het Abraham en Saradag was een 
grote hit: “ze hongen met de been bute” werd er 
verteld als het druk en gezellig was geweest. Vele 
edities volgden en ook dit carnavalsjaar is er weer 
een Abraham en Sarabal. Nog steeds op maandag 
morgen om 11.11 uur bij Herberg Thijssen. Waar 
u van harte welkom bent. Tot dan, namens de 
Commissie van aanbeveling.
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Wilt u weer een keer naar een gezongen mis?
Dat kan!
Zondag 17 maart zingt Vondel de H.Mis ter gele-
genheid van de naamdag van de heilige Jozef in 
Smakt.  
De mis begint om 11.00 uur

Helaas kon dit vorig jaar door omstandigheden
niet doorgaan.
Dit jaar blazen wij een oude traditie nieuw leven 
in.

Interesse in ons koor? Kijk ook op: 
www.zangvereniging-vondel.nl en like 
onze facebook pagina.

Joke Frederix
Bestuurslid Zangvereniging Vondel

Ken je dialect.

Kijk eens even kereltje
Een kruisbes aan een draadje
Bij het aanrecht hangt een oude vaatdoek.
Kijk eens even meisje 
Een koplamp zonder lampje
Doe je ding maar hoor, wat een praatjes zijn dat.

De spreeuwen zitten aan de kersen boven in de 
bomen.
Onze pap loopt met zijn stijve benen de kool-
planten bijna om.
De hark is gebroken en dat vinden wij heel jammer
Het botje van de ham, dat is voor de honden.

Ons moeder stopt de gaten van mijn oude wollen 
sokken
En als je niet te melken bent dan ben je een jonge 
koe.
Takkebossen kun je stoken, schuif je leunstoel 
maar bij.
Mopper toch niet zo man en foeter mij niet uit!

De meiden blijven klagen over modder onder de 
schoen
In je blootje staan zou ik toch niet meer doen.
Wie is toch die schooier daar; ken je die kerel?
Een schuurtje met vijftig schapen; dat zijn er heel 
veel.

Carnaval

Carnaval is van oorsprong een gekerstend heidens 
volksfeest. Het valt binnen de christelijke traditie op 
de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand 
aan de vastentijd van 40 dagen. Carnaval is bij 
uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid.

Naam 
Etymologie 
De meest waarschijnlijke oorsprong van het 
woord carnaval ligt in het Italiaanse carne 
levare (Kerklatijn: carnem levare), wat ‘opheffen/
wegnemen van het vlees’ betekent. Dit begrip 
is voor het eerst aangetroffen in een akte 
uit Subiaco van 965. De oudst bekende datering 
van de term carnaval in het Nederlands is in het 
jaar 1673, in het tijdschrift Mercurius. 

Verschillende alternatieve etymologieën zijn voorge-
steld, bijvoorbeeld dat het woord zou zijn afgeleid 
van carrus navalis (Latijn voor  scheepskar, waarmee 
dan specifiek wordt gedoeld op het narren-
schip). Deze verklaringen zijn geen van alle erg 
houdbaar gebleken, met name vanwege het al in 
de 10e tot 12e eeuw voorkomen van de Italiaanse 
vorm carnelevale. 

Andere benamingen 
Er bestaan regionaal allerlei verschillende bena-
mingen voor het feest. In de Belgische en Neder-
landse provincies Limburg en het aangrenzende 
Duitse Rijnland heet het Vastelaovend (waar-
mee dus in feite wordt verwezen naar de vasten-
avond die op het eigenlijke feest volgt), in Zuid-
Duitsland Fasnacht (vastenavond).

Oorsprong en geschiedenis 
Antropologisch gezien is het carnaval voor alles 
een omkeringsritueel, waarin maatschappe-
lijke rollen worden omgedraaid en normen over 
gewenst gedrag worden opgeschort. Het dragen 
van maskers zou oorspronkelijk verband hebben 
gehouden met verering van overleden voorouders; 
door zich als een representant van een overleden 
voorouder voor te doen, hoopte men de geest 
van die voorouder gunstig te stemmen. Daarnaast 
diende de maskerade om de winter sneller een halt 
toe te roepen, zodat de zomer sneller zijn intrede 
zou doen. 
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Voorlopers en parallellen 
Het vieren van een nieuwjaars- en/of lentefeest 
waarbij voor korte tijd de hele samenleving op zijn 
kop stond, alle maatschappelijke rollen werden 
omgedraaid, niemand meer werkte e.d. gaat terug 
tot ver in de prehistorie. Feesten die gelijkenis 
vertonen met het huidige carnaval werden ca. 5000 
jaar geleden al in Mesopotamië gevierd, waarin 
blijkens een babylonisch geschrift sprake was van 
het gelijkheidsprincipe tussen ondergeschikten en 
meesters en tussen mannen en vrouwen, wat tot op 
heden een belangrijk element is van het feest. 

Ook in oude culturen rond de Middellandse Zee, 
zoals Egypte en Griekenland, waren vergelijk-
bare feesten, die ook een relatie hadden met 
het begin van de lente. Volgens de mythologie 
van het Oude Egypte was er een periode van vijf 
dagen aan het eind van het jaar waarin de vloek 
die de zonnegod Ra had uitgesproken over de 
aardgod Keb niet gold, dankzij de maangod Thoth. 

Binnen de joodse cultuur vertoont het Poerim-feest, 
dat wordt gevierd in het vroege voorjaar, duidelijke 
overeenkomsten met het huidige carnaval. 

De Romeinen vierden in de periode 21 december- 
21 maart een aantal feesten. Belangrijk was het 
feest van de saturnaliën dat veel overeenkom-
sten met het hedendaagse carnaval vertoont. De 
slaven hadden tijdens dit feest veel meer vrijheid 
en mochten zelfs hun meesters voor gek zetten. Er 
waren verder ook drink- en eetgelagen, vermom-
mingen en optochten door de straten. Ook was er 
een figuur die vergelijkbaar lijkt met Prins Carnaval. 

Met carnaval vergelijkbare feesten werd in heel 
Europa gevierd. In Rusland bijvoorbeeld, is dit 
feest bekend onder de naam maslenitsa (vrij 
vertaald: boterfeest).

Integratie binnen het christendom (oudheid-mid-
deleeuwen) 
Toen in heel Europa vanaf de late oudheid het chris-
tendom opkwam, probeerde men al deze 
traditionele, “heidense” gewoonten in eerste 
instantie te onderdrukken. De bisschop Caesarius 
van Arles was een van de eerste christenen die 
zich er fel tegen verzette. Tijdens de Synode van 
Leptines (742) werd een index opgesteld van 
heidense gebruiken die voortaan taboe waren. Ook 
de missionaris Bonifatius was een sterk voorstander 
van afschaffen van de Romeinse nieuwjaarsfeesten. 

Toen de Rooms-Katholieke Kerk gaandeweg 
niet goed in staat bleek om de traditionele lente-
feesten te onderdrukken, werd tijdens het Concilie 
van Benevento (1091) besloten dat de feesten 
in plaats daarvan voortaan hun eigen plek 
zouden krijgen binnen de christelijke liturgie, 
waarbij Aswoensdag voortaan het begin was van 
de 40 dagen durende vastentijd. Dit laatste was 

namelijk ter herdenking van de 40 dagen die Jezus 
volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte 
en tevens tot bezinning op de christelijke kern-
waarden. Het carnaval ging hierdoor dus bij uitstek 
gelden als de laatste mogelijkheid om zich nog te 
buiten te gaan voordat de vastentijd − een periode 
waarin men zich juist beperkte tot het minimaal 
noodzakelijke − begon. In deze zelfde periode, en 
vermoedelijk mede doordat de kerk het nu had 
toegestaan, kwam de viering van carnaval echt tot 
wasdom, onder meer in de grote steden in Italië (Ve
netië, Rome, Milaan). 

Het carnaval was voor alles een eetfestijn. Op “vette 
dinsdag” voor de vasten werd al het vet dat er 
nog in huis was opgemaakt, voordat het zou gaan 
bederven. Het oorspronkelijke idee hierachter was 
dat alle weldadigheid de voorbode was van een 
goede oogst. 

In de Middeleeuwen werden tussen de 12e en 
16e eeuw ook ‘Narrenfeesten’ gevierd, enigszins 
vergelijkbaar met het carnaval. Een van de oudste 
schriftelijke vermeldingen van ‘Fastnacht’ bevindt 
zich in de Kroniek van Speyer uit 1612, waarin 
verteld wordt dat het in 1298 al werd gevierd.

Terugdringing onder invloed van de reformatie 
Met de opkomst van de reformatie kwam het 
carnaval opnieuw zwaar onder vuur te liggen 
vanuit de christelijke kringen. Volgens het protes-
tantisme heeft het vasten en zodoende ook alles 
wat daaraan was verbonden geen enkele zin, 
aangezien toch al vastligt of iemand na zijn of haar 
dood in de hemel komt. Het vieren van carnaval 
had volgens deze opvatting dus ook geen zinvolle 
functie, en devalueerde enkel maar de “echte” 
christelijke feesten (Kerstmis, Pasen, Pinksteren). 
Met name Johannes Calvijn keerde zich fel af 
van de carnavalsvieringen. Dit verzet had tot op 
zekere hoogte succes; tijdens het Concilie van 
Trente (1545-1563) werd besloten de vastenavond-
vieringen goeddeels in de ban te doen, waarna 
het feest in veel delen van Europa verdween. Dit 
gebeurde ook in de landen die katholiek bleven 
(Frankrijk, Spanje, Italië).

Nieuwe heropleving vanaf de 19e eeuw 
Dankzij de terugkerende dominantie van 
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zulle wèr mit de been buute hange, DA MÈNDE 
NIE! En dèt zal ok vur ut middelste been gelde, 
DA MÈNDE NIE! En ok as ge die gèn hèt, DA 
MÈNDE NIE! Jawel hur, want binne is d’r dan 
vanwèège un rinnervaasie gèn pot um ien te piese, 
DA MÈNDE NIE! Mar d’r zulle wel moije möpkes 
te heure zien, DA MÈNDE NIE! De glèèskes bier 
zulle goed smake, DA MÈNDE NIE! Ge zult nog 
nooit zonne goeie prins gehad hebbe als ozze 
neije prins, DA MÈNDE NIE! Ge zult wèr es unnen 
oavend Bèkse minse zien lache, DA MÈNDE NIE! 
Ge zult ok wèr es unne Gruuningse mins tèège-
komme, DA MÈNDE NIE! En misschien wel unne 
Mezesse, DA MÈNDE NIE! Ge zult er spiekers op 
laag water zuuke, DA MÈNDE NIE! En ouwe koeie 
uut de sloot hale, DA MÈNDE NIE!  En achter de 
feite an lope, DA MÈNDE NIE!  En ge kunt ‘r de 
lelleke minse kermis bekieke, DA MÈNDE NIE! 
Of van unne kouwe kermis thuus komme, DA 
MÈNDE NIE! Ge zult heure hoe ut klökske thuus 
nie tikt, DA MÈNDE NIE! En ge zult zien woar ut 
gras gruuner is, DA MÈNDE NIE! Ge zult wèr es 
d’n bink uuthange, DA MÈNDE NIE! En ge zult 
mit minse proate woar ge normaal nooit mit wilt 
proate, DA MÈNDE NIE! En ge zult mitmake hoe 
Lazarus zich nege van de tien keer vuult, DA 
MÈNDE NIE! Ge zult de bluumkes buute zette, DA 
MÈNDE NIE! En ge zult de boel de boel loate, DA 
MÈNDE NIE! Ge zult van dik hout plênk zage, DA 
MÈNDE NIE! En ge zult d’r achter komme hoe un 
koe un haas vangt, DA MÈNDE NIE! Ge zult dizzen 
oavend zeker achter ut net visse, DA MÈNDE NIE! 
En ge wèt ut wà: carneval viere, da doede nie 
alleen, dà doede mit zien alle, DA MÈNDE NIE!
anvang: nege ovver nege > intree: vur niks

zoaterdag 2 mart > carneval > 35E 
KÈÈSTEENEBAL: DA MÈNDE NIE!
Ja minse, ien 2019 alwèr ut vijfundertigste 
Kèèsteenebal ien Griefus, DA MÈNDE NIE! Ut 
wurdt gehouwe op zoaterdag 2 mart, DA MÈNDE 
NIE! De deure goan los um nege ovver nege, DA 
MÈNDE NIE!  En òk dizze edisie wurdt ut wèr un 
drukte van jewelste, DA MÈNDE NIE! De minse 

het katholicisme maakten de carnavalsvie-
ringen vanaf de 19e eeuw in veel Europese 
landen toch weer een herleving door. In deze tijd 
begon het carnavalsfeest pas echt te lijken op 
wat het tegenwoordig is. De vieringen kregen nu 
een meer georganiseerd karakter dan in vroeger 
tijden. Het zich verkleden als beroemde of histo-
rische figuren werd een belangrijk onderdeel, 
evenals de lange carnavalsoptochten en bijbe-
horende confetti (die in de plaats kwam 
van schoensmeer). 

Datum van carnaval 
De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong 
in de kerkelijke kalender, die gerekend wordt 
vanuit Eerste Paasdag. Paaszondag is, volgens 
het Concilie van Nicaea van 325 na Christus, de 
eerste zondag na de eerste volle maan na het 
begin van de lente (21 maart). De vastentijd begint 
40 dagen voor Eerste Paasdag, waarbij zondagen 
niet meetellen. De eerste carnavalsdag valt dan 
zeven weken voor Eerste Paasdag. Carnaval begint 
officieel op zondag.

Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart vallen en 
op zijn laatst op 25 april. Als gevolg daarvan is de 
vroegst mogelijke datum voor carnaval 1 februari, 
en de laatst mogelijke datum 9 maart.
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zaterdag 16 maart > ierse avond > ST. 
PATRICK’S EVE met live:  GOOD COM-
PANY
Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag 
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish 
pub. Waan U in het Temple Bar District in Dublin 
of waar dan ook op het groene beloofde eiland en 
vier het feest der feesten. Met een pint Guinness 
in de ene en een glas Murphy’s in de andere hand. 
En dit allemaal om de sterfdag van de heilige 
Paddy te herdenken. Rare jongens, die Ieren. 
Maar o zo gezellig! En het wordt alleen maar 
plezanter door de muziek van Good Company. 
Lekkere Ierse folk gemaakt door vijf muzikanten 
met een opgeteld muzikaal verleden van meer 
dan 190 jaar. Harry Janssen, Peter Bonants en 
de Vierlingsbeekse ‘Íeren’ Ývonne Berden, Bert 
Verbeeten en Henk Koppes brengen met veel 
enthousiasme en plezier een óverheerlijke ’stew’ 
van traditionals, evergreens, ballades en dranklie-
deren. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het 
natuurlijk aan U om in de beste Ierse traditie uit 
volle borst mee te zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

vrijdag29maart > KEES VAN AMSTEL 
> EEN BANG JONGETJE DAT HELE 
ENGE DINGEN DOET (try-out)
Het leven is net een zwembad. En Kees van 
Amstel zwemt niet. Hij staat maar een beetje bang 
langs de kant… toe te kijken hoe anderen het 
hoofd proberen boven water te houden. Althans, 
dat zegt zijn therapeut. Dan kun je twee dingen 

doen: langs de kant blijven staan of vol het leven 
in duiken. Kees koos de derde optie: hij zocht een 
nieuwe therapeut. En hij maakte een nieuw caba-
retprogramma. Met verhalen. En grappen. Veel 
grappen.  
Kees van Amstel is comedian bij het beroemde 
gezelschap Comedytrain, heeft een weke-
lijkse column in De Nieuws BV op NPO Radio 1, 
schreef voor het Correspondents’ Dinner (speech 
Mark Rutte), maakte cabaret voor Spijkers Met 
Koppen en is tevens één van de breinen achter het 
programma Dit Was Het Nieuws.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > 
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reser-
veren: www.gryphus.nl > win gratisentree 
kaarten bij PLUS Verbeeten

in petto
	zaterdag 23 maart > bandwedstrijd > OP UT   
 TUFFELKE

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

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

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                   

 
 

 

Gevonden bij het station in de kerstvakantie:

Grote zwarte Gabol tas met rolwieltjes.
Inhoud o.a..: oplader, verlengsnoer, lege porte-
monnee, bord, T-shirt, kussen, dekbed, zwart 
vest met capuchon, grijs-zwarte jas met groene 
accenten, grijze Timberlands, zwarte Nikes.

Gerard, 0642325656
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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

Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen 

voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,

bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102

6591 GV  GENNEP
tel. 0485 51 31 80

e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl

Facebook Profile Gennep

Gesloten op maandag

Aangepaste openingstijden 
Vanaf 6 maart zijn we iedere 

woensdagavond open tot 20.00 uur. 
Wij werken op afspraak, deze kunt u 
online maken op www.salon-10.nl 

of u kunt telefonisch contact met ons 
opnemen 0478-632282. 

Graag tot ziens. 
Dinsdag      8.30-17.30 
Woensdag  8.30-20.00 
Donderdag 8.30-17.30 
Vrijdag         8.30-17.30 
Zaterdag     8.30- 12.30 

Zondag en maandag gesloten 
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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

24

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

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

kijk op de website www.salontoine.nl

Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

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 Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

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

www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl

06-24548745      Facebook
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Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

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

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Warme Bakker Degen
4 en 5 maart gesloten i.v.m. carnaval
Reclame 6 t/m 9 maart
 	Stroopwafelvlaai € 10,80
 	Oer meergranen brood € 2,00
 	4 mueslibollen + 1 gratis € 2,05
 Reclame 11 februari t/m 16 maart
 	Kruimelvlaai € 7,65
 	V-korn volkoren (nieuw) € 2,50
 	Kaiserbroodje € 0,30

Irenestraat 2
 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214

www.bakkerijdegen.nl

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

Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping
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Fons Peltenburg

 

VERKRIJGBAAR BIJ ABC; 
 
* DIVERSE SOORTEN MUURVERVEN 
* DIRECT OP KLEUR TE MAKEN 
 
Bijvoorbeeld: Brander Superdeck, 
uitstekende dekking, extreem mat. 
  

 

 
      
            
 
 
 
            

                  

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

112  Alarmnummer
0900-8880 Huisartsenpost Boxmeer-
  Nijmegen voor avond, nacht,
  weekend en feestdagen voor
  Boxmeer en omstreken.
0900-8844 Politie, als er geen nood is
0800-7000 Anoniem bellen
088-0208208 Brandweer
0485-845000 Maasziekenhuis

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

  
  

   
   
 

  
  

  

 
 

  WASCONTRACTEN 
 

 Voor zowel zakelijke als particuliere klanten 
 Uw auto wordt professioneel gewassen en gezogen  
 Binnen nog géén uur van binnen en van buiten  

brandschoon 
 Altijd een schone en nette auto 
 Goed voor het behoud van uw auto 
 Een krasvrij resultaat! 

  
Bel ons vrijblijvend op 0478-631901! 


