Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met dinsdag
2 april 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.
dorpsbladglobaal@home.nl
34e jaargang no 6

27 maart 2019

Gemeentelijke onderscheiding voor Gerda Gooren-Deenen
Woensdag 13 maart ontving mevr. Ger Gooren-Deenen na afloop van het 6-wekelijks diner van de KBO in
Vierlingsbeek de Speld van Verdienste van burgemeester Van Soest.

Foto gemaakt door Ineke van Bree – van den Bosch
Mevrouw Gooren-Deenen is een waardevolle vrijwilliger voor diverse organisaties in Vierlingsbeek.
Ze bezorgt al 25 jaar in weer en wind de nieuwsbrief van de KBO bij de leden en het blad de Nestor en Ons.
Daarnaast was ze 15 jaar medeorganisator van het kienen bij de KBO. Ook verrichtte ze 17 jaar vrijwilligerswerk bij Steunpunt Merlet en poetste ze 14 jaar de kerk in Vierlingsbeek. Ondanks haar hoge leeftijd
(op 1 maart werd ze 90 jaar) is ze 3 jaar geleden nog gestart met vrijwilligerswerk bij Alles Bijeen.
Deze organisatie biedt in de Joffershof dagbesteding voor kwetsbare ouderen.
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11 apr
14 apr

Van de Redactie:

 We hebben enkele weken terug al een




voorproefje gehad, maar nu is het toch echt
lente! Naar buiten....... “Aprilse grillen”..
wat staat ons nog te wachten na de harde
(storm)wind en het hoge (Maas)water?..
Denkt U eraan de klok te verzetten komend
weekend! Van zaterdag 30 op zondag
31 maart gaat de klok 1 uur VOORuit...
Zeer triest dat rijvereniging Valentinus, na al
enkele keren een berichtje in ons dorpsblad
geplaatst te hebben nu toch moest
besluiten een camera te plaatsen bij de oud
ijzer container!......

17 apr
25 apr
20 apr
20 apr
20 apr
27 apr
4 mei

AGENDA

7 mei

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.
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
Voorlezen in BiblioBeek; aanvang:
11:00 uur
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

8 mei
16 mei
18 mei
21 mei
23 mei

2019

23 t/m
26 mei
25 mei
25 mei
26 mei
4 juni
6 juni
9 juni
13 juni
15 juni
15 juni
20 juni
21 juni
22 juni
27 juni
28 t/m
30 juni

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Redactie-adres: Vlasakker 25
5821 CR Vierlingsbeek, tel.: 0478-63 20 63
Secretariaat en advertenties: Op den Bosch 3a,
5823 CG Maashees, Tel.: 0478-63 62 21
Abonnementsprijs € 12,50
Betalingen: Rabo Land van Cuijk & Maasduinen:
IBAN: NL77 RABO 0154 3925 02
Kopij: Kopij aanleveren per mail.
E-mail: dorpsbladglobaal@home.nl
Website: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

29 juni
29 juni
29 juni
1 juli
27 juli
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KBO: Lezing over bijen en hun producten
Koningskerkje: Accordeonoptreden van
leerlingen uit Sambeek
VOVG: Rayonreis
KBO: Excursie Vincent van 			
Goghmuseum Venray
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
632426 draaien!
Zonnebloem: Paasbrunch
Beek an Tôffel: Koningsmaal;
aanvangstijd volgt
Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 		
Koningskerkje met medewerking van
Zangvereniging Vondel, het Groenings 		
koor, Harmonie de Herleving en Gilde
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
VOVG: Bezoek aan Naturopati
KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
BarreTocht Groeningen
VOVG: Jaarlijkse wandelavond
Koningskerkje: Verkiezingen Europees 		
Parlement
PLUS Wandel4daagse i.s.m. JOC 		
Vierlingsbeek/Groeningen
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Groenings koor: “Culinaire klanken gaat
lokaal”
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering aanvang
20:00 uur in Joffershof
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
Concordia Outdoorsoccer Tournament
KBO: Fietsdag
Koningskerkje: Op De Tôffel 2019
Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
Zonnebloem: 45 jaar bestaan 			
Zonnebloem
VOVG: Jaarlijkse fietstocht
Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang
19.00 uur
KBO: Busdagtocht: boottocht Rijn
In heel land van Cuijk: Weekend van een
goei Leven
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek: 		
Muziek op de Maas
Zangvereniging Vondel: 			
Seizoensafsluiting
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196

27 juli
13 aug
19 aug
22 aug
31 aug
31 aug

Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In augustus kunt u
Valentinus weer bellen.
KBO: Kermismatinee
Zangvereniging Vondel: Start nieuwe 		
seizoen
KBO: Fietsen naar Kevelaer
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!

?? dec
11 dec
15 dec
17 dec
19 dec
28 dec

KBO: Bezoek Chocoladefabriek,
Lindt/Kerstmarkt Aken
VOVG: Knutselen voor Kerstmis
Zangvereniging Vondel: Kerstconcert in
het koningskerkje
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In januari kunt u
Valentinus weer bellen.

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

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
10 nov Zangvereniging Vondel: Vondel neemt 		
deel aan “Concert Zonder Grenzen” in 		
Bergen lb
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

VOLHARDING BLOEMENACTIE
2019
Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april
houdt Volharding haar jaarlijkse bloemenactie.
Op een van deze dagen staan de verkopers bij
u aan de deur.
Er is keus uit een assortiment potplanten voor
binnen en buiten.
Met de koop van een of meerdere planten
steunt u Volharding.
Alvast bedankt voor uw ondersteuning
Voetbalvereniging Volharding.

Verdrietig hebben we 1-3-2019 afscheid
moeten nemen van
mijn lieve man, ons pap, opa en superopa

Toon Bus
Voor het medeleven en steun in deze
moeilijke tijd willen wij iedereen
heel hartelijk danken.
Alle kaarten, telefoontjes, bloemen, luisterend
oor en aanwezigheid tijdens de afscheidsdienst, zijn ons enorm tot steun.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar
‘Harmonie de Herleving’.
Hun muzikale bijdrage tijdens het afscheid
heeft ons diep geraakt.
Paula Bus- van Treek
Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
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TWEEDE EDITIE ‘BÈÈK RUUMT
OP EN GRUUNIGE OK’ OP
ZONDAG 12 MEI!

HOE DOE JE MEE?
Deelname kost € 5,- en deze komen geheel
ten goede van de stichting GroeVie, dus voor
onze dorpen. Je doet dit via: http://www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/
beek-ruumt-op-en-gruuninge-ok/ (QRcode
plaatsen) je vult al de gevraagde gegevens in,
betaalt de € 5,- en je bent aangemeld. Wij krijgen
dan je gegevens door van GroeVie en we zullen
via de mail t.z.t. jullie laten weten hoe de dag er
verder uit komt te zien.
Heb je nog vragen stel ze dan via de mail:
beekruumtop@gmail.com en we zullen dan
contact met je opnemen.

Ruiken jullie het ook, de lente? Nou wij, Esther
Buunen en Marion Reefs wel. Wij zijn weer flink
aan het opruimen en weten dat velen van jullie
dat ook doen, meestal stellen we ons de vraag:
Wat doen we met al onze spullen? Tegenwoordig
zijn de kringloopwinkels en carboot-sales enorm
in trek en ook de garage-sales worden steeds
populairder. We gunnen onze spullen graag een
tweede leven, weggooien is toch zonde. Daarom
hebben we besloten om voor de tweede keer
een garage-sale te organiseren voor onze dorpen
Vierlingsbeek en Groeningen.

EXTRA GOEDE DOEL
We willen de deelnemers ook dit jaar weer
verzoeken om minimaal één product toe te wijzen
voor het goede doel. Basisschool Laurentiushof
wil graag een klimwand voor de leerlingen. Wij
vinden dit een geweldig doel om dit te koppelen
aan de garagesale.

HOE EN WANNEER:
We gaan dit doen op zondag 12 mei van 10 tot
14 uur. We gaan hier flinke promotie voor maken
en doen dit nu al via facebook: www.facebook.
com/beekruumtop/ en gaan hiervoor ook een
evenement aanmaken op facebook. Nodig je
vrienden zoveel mogelijk uit om dit te liken en deel
onze berichten, zodat we een flink bereik hebben
en er veel kopers naar onze dorpen komen die
dag.

GUN JE OOK JE SPULLEN EEN TWEEDE LEVEN EN DOE JE MEE?
Wij hebben er zin in!
Esther en Marion
wat op de zaterdag gepland staat. Op deze dag
verwacht de club deelnemers uit België, Duitsland,
misschien Oostenrijk en natuurlijk Nederland.
Voorwaarde voor deelname op deze dag is, dat
er gedurende het seizoen een vooraf bepaalde
puntenlimiet is gehaald door de deelnemers. De
top binnen de danssport dus.
Het toernooi is hiermee een mooie voorbereiding
op de Europese Kampioenschappen die begin mei
op het programma staan. Ruim 100 dansen zullen
deze dag het podium betreden en worden door 7
i.p.v. 5 juryleden beoordeeld. Het programma op
zaterdag start om 9.00 uur.

Bekse Klinkertjes organiseren
2-daags danstoernooi
Zaterdag 6 en zondag 7 april a.s. staan voor dansvereniging de Bekse Klinkertjes volledig in het
teken van de danssport.

Zondag 7 april volgt het reguliere toernooi waar
alleen Nederlandse deelnemers aan de start zullen
verschijnen.

Voor het eerst heeft de vereniging de organisatie van een Internationaal Toernooi in handen,
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Om 9.30 uur begint het programma waarin het
publiek gedurende de hele dag geanimeerd wordt
door garde- en showdansen van solisten, duo’s
en groepen, die op chronologische volgorde van
leeftijd het podium betreden om hun beste versie
van hun dans te laten zien en hopen op een goede
beoordeling van de jury.

De open trainingen worden in de week van 20 t/m
24 mei a.s. georganiseerd.

De jury beoordeelt elke dans op punten zoals
presentatie, muziekkeuze, houding, podiumgebruik, uitbeelden van een thema en choreografie.
Elk jurylid kan tot maximaal 100 punten geven.
Deze punten worden direct na elke dans bekendgemaakt. Binnen elke categorie wordt gestreden
om de 1e, 2e en 3e plaats.

Heel graag tot ziens op 6 en/of 7 april of tijdens
een van onze open trainingen!

Aanmelden voor een open training kan
via secretariaatdebekseklinkertjes@
gmail.com of via onze nieuwspagina op
www.bekseklinkertjes.nl.

Berichten uit het veld
Het is koud en het waait ontzettend hard. Bladeren
vliegen hoog door de lucht en krakend vallen er
takken uit de bomen. Het lijkt wel herfst. Ik sta
voor het raam en kijk mistroostig naar buiten
terwijl de regendruppels tegen de ruit spetteren.
De eerste voorjaarsstorm van 2019 is een feit.
De vogels houden nu even hun adem in terwijl ze
een paar weken geleden, in vroege voorjaarsstemming, nog uitbundig zongen. Sommigen waren
zelfs al bezig met nestbouw.
Hoe anders was dat de afgelopen week tijdens
mijn verblijf in de Algarve in Portugal.
Met enige weemoed denk ik terug aan de dag
dat ik op een bankje in de stralende zon zat en
uitkeek over een moerasgebied. Op een waterplas
dobberde een Pijlstaarteend, zijn lange spitse
staart parmantig in de lucht stekend. Langs de
rand van de plas, op een klein strandje, stond een
groepje Lepelaars op een poot te slapen in de
warme zon. Ze wachtten duidelijk op het geschikte
moment om naar Nederland terug te kunnen
keren.
Toen ik nog eens goed door mijn verrekijker keek,
zag ik dat een van de lepelaars 3 ringen om zijn
rechterpoot had. Na doorgeven van de ringgegevens bij de werkgroep “Lepelaar” in Nederland,
bleek dat deze vogel geboren en geringd was in
juni 2018 op Schiermonnikoog. Tot nu had hij in
zijn korte leven al minstens 2200 km afgelegd.
Een Purpurkoet keek mijn kant op. Zijn rode
snavel en zijn felrode voorhoofd glinsterden in het
zonlicht. Met zijn lange kromme snavel zocht een
Zwarte Ibis in het slik naar schelpdiertjes.

Dansvereniging de Bekse Klinkertjes doet op
zaterdag mee met 2 dansen: gardegroep Pure en
showgroep Explosion; op zondag staan alle leden
aan de start: 5 solisten, 3 gardegroepen, 3 showgroepen en 1 show-duo.
Voor dit dansweekend zullen de Bekse Klinkertjes
het Overloonse “De Pit” alweer voor de 7e keer
omtoveren tot danspaleis en zich tot het uiterste
inzetten om beide dagen goed te laten verlopen.
De organisatie is al enkele maanden bezig met
de voorbereiding. Zij is dan ook erg blij met alle
sponsoren die beide dagen met hun financiële
hulp mede mogelijk maken.
De entree voor volwassenen is op zaterdag € 6,00
en op zondag € 4,00. Voor kinderen tot 12 jaar en
senioren (65+) geldt een gereduceerd tarief.

Start nieuw dansseizoen
Na de Nederlandse Kampioenschappen, die op
13 en 14 april a.s. gepland zijn, is het seizoen
voor de meeste dansers en danseressen voorbij.
Deelnemers die een kwalificatie voor de Europese
Kampioenschappen hebben behaald, reizen begin
mei nog af naar Duitsland om daar nog hun beste
beentje voor te zetten.

Ik slaak een diepe zucht en kijk weer naar buiten.
Het wordt al een beetje lichter en de regen is
inmiddels opgehouden. Een Groenling strijkt neer
op een van mijn voedersilo’s in de tuin, en begint
ijverig de laatste restjes voer op te peuzelen.
Op een andere silo eet een Turkse Tortel gulzig de
zonnepitten op.
Plotseling vliegt vanuit de struiken een
Winterkoning naar de beregeningspijpen die ik
tegen de muur opgehangen heb. Voorzichtig hipt
hij over de pijp richting een, van rotan gevlochten,
hart dat aan de muur opgehangen is.

De Bekse Klinkertjes starten in mei met het nieuwe
dansseizoen en organiseren open trainingen.
In alle leeftijdscategorieën (van 4 – 25 jaar) zijn
nieuwe leden altijd welkom.
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Rotan hart met Winterkoningnest

Winterkoning

Snel verdwijnt hij in het hart en nu ik wat beter kijk,
zie ik dat hij een nest gebouwd heeft in het rotan
hart.

Terwijl ik hier naar kijk komt er langzaam een
glimlach op mijn gezicht. Zelfs met dit hondenweer is het ook hier mooi en valt er te genieten
van de vogels in voorjaarsstemming.

IJverig schikt hij mosjes en grassprietjes tot een
mooi bolvormig nest met een ronde invliegopening. Het is dus toch een beetje voorjaar!

Ton van den Berg

Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen is het week 14 (2 en 4 april):

SAMEN STERK VOOR GOEDE DOELEN
Onderstaand willen wij u alvast uitleggen hoe het in zijn werk gaat, u hoeft nu dus nog niets te doen!
Dertien nationale collectes (waarvoor al in Vierlingsbeek en Groeningen gecollecteerd wordt) hebben we
gebundeld. We komen nu dus één keer aan de deur in plaats van 13 keer.
Op het andere blad ziet u een overzicht van de goede doelen waarvoor u geld kunt schenken.
Bij voorkeur noteert u achter ieder goed doel het bedrag dat u wilt geven. Als u niets aangeeft wordt het
bedrag verdeeld over de goede doelen. Nadat u alles bij elkaar opgeteld hebt kunt u het totaalbedrag
contant in de envelop doen met het invulformulier.
Zorg dat de envelop goed dichtgeplakt is.
U hoeft geen naam te zetten op de invullijst of envelop. Uw bijdrage blijft anoniem.
Dinsdag 2 april of donderdag 4 april komen twee collectanten met identificatiepasje tussen 18.00 –
20.00 uur de envelop bij u ophalen.
ZORGT U SVP DAT DE ENVELOP VOOR ONS KLAAR LIGT.
Voor alle duidelijkheid: de diverse acties van plaatselijke verenigingen en de basisschool kunt u gewoon aan
de deur blijven verwachten.
We hopen dat de gezamenlijke collecte wederom naar ieders tevredenheid zal verlopen. Denk goed na
over de giften die u doet en bedenk dat alle goede doelen uw steun hard nodig hebben. Wij zorgen dat uw
bijdrage op de juiste plek terecht komt en houden u op de hoogte van het resultaat.
Voor straks alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking en bijdrage, wij vertrouwen op u!
Namens de kerngroep Samen Sterk Voor Goede Doelen.
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Fonds/Stichting

Doel

Invulformulier

Bedrag

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een
dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar deze dag toe. Help daarom mee
en geef tijdens de collecteweek. www.kwfkankerbestrijding.nl

Onderzoek naar hartaandoeningen en het genezen daarvan. Gezonde voeding ontwikkelen,
hartfalen kortom alles wat met
het hart te maken heeft. www.hartstichting.nl

De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor ruim twee miljoen mensen met maag- lever- en
darmziekten. Zij geven voorlichting en financieren wetenschappelijk onderzoek. De focus van
onze activiteiten ligt op darmkanker. www.mlds.nl

Nieren zijn van levensbelang. Donornier maakt het verschil.
Dialyse is overleven. www.nierstichting.nl

Het Longfonds zet zich in voor mensen met een chronische longziekte:astma, COPD of een
zeldzame chronische longziekte (zoals cystic fibrosis of bronchiëctasieën). Longen zijn van
levensbelang. www.longfonds.nl

Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een
betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie. www.alzheimernederland.nl

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om in een MS-vrije toekomst te investeren door
innovatieve onderzoeken te financieren die de genezing van MS een stapje dichterbij kunnen
brengen. www.nationaalmsfonds.nl

Diabetes is een rotziekte met ernstige gevolgen. Daarom is onderzoek zo belangrijk, zodat
diabetes voorkomen wordt en te genezen is. www.diabetesfonds.nl

De Brandwonden Stichting gaat voor de beste brandwondenzorg: de beste zorg aan patiënten,
de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en de meest effectieve preventie.
www.brandwondenstichting.nl

Vastenactie zet zich al meer dan 50 jaar in voor de minst bedeelde mensen uit alle delen van
de wereld. Met uw steun, kan hun leven een beetje dragelijker worden.
www.vastenaktie.nl

Voorheen Fonds Verstandelijk Gehandicapten vormt sinds 2018 met het Revalidatiefonds
Handicap.nl
Voor 2 miljoen mensen met een handicap komen zaken van de grond die anders niet of
nauwelijks gerealiseerd kunnen worden. Maakt hen sterker om zelfstandiger te zijn.
Kinderhulp helpt kinderen in ons land die in armoede opgroeien. Zij helpt hen door simpele
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken.
www.kinderhulp.nl

Samen naar een beter leven met reuma. Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders.
www.reumafonds.nl"

Totaal bedrag
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weer een instrument ten dienste van de vereniging
willen gaan bespelen. Een team van oudere muzikanten zal de boer op gaan om oud-muzikanten te
porren voor een herintreding bij de Herleving.

Nieuws van de
Harmonie De Herleving.
Jaarvergadering.

Harmonie De Herleving, Jan Stoffelen, secretaris.

Op dinsdag 12 maart waren de leden van de
harmonie in zalencentrum Concordia bijeen om de
jaarvergadering te houden.
De agendapunten werden vrij vlot doorgelopen. Het jaarprogramma van 2018-2019 geeft
een indrukwekkende lijst van de vele optredens
waar harmonie, slagwerkgroep en de verschillende jeugdgroepen acte de présence hebben
gegeven. Een teken dat de vereniging een belangrijke rol vervult in Vierlingsbeek en Groeningen. Er
werden in het afgelopen verenigingsjaar in totaal 18
optredens, concerten en serenades verzorgd.
Bij het onderdeel financiën werd vastgesteld dat
de vereniging haar financiën goed op orde heeft.
Dit komt vooral door inkomsten uit zelfwerkzaamheden zoals de oud papier inzameling, de
vlaaienactie en het groenonderhoud waar men
in 2017 mee is gestart. Ook de bijdragen van de
Vrienden voor de aanschaf en onderhoud van
instrumenten en de deelname aan de Rabo-bank
clubkas-actie zijn een welkome aanvulling van de
benodigde financiën. De kascontrolecommissie
heeft de boeken gecontroleerd en maakte de
penningmeester een compliment voor het uitstekende beheer van de financiën.
De vergadering onderstreepte dit met een
daverend applaus.
Marjan Jacobs gaf vervolgens in het kort weer
hoe haar ervaringen zijn met het verzorgen van
muziekonderwijs op de basisschool, waar zij
vanaf september 2018 mee is gestart. Het was
een moeizame start omdat in het begin bleek dat
95% van de leerlingen niets met muziek heeft. Het
begint nu op gang te komen en kinderen worden
uitgedaagd om samen te zingen, iets durven te
doen, kennismaken met het notenschrift, luisteren
naar muziek en tempowisselingen te ervaren. De
school gaat nu ook eenvoudige muziekinstrumenten aanschaffen om hiermee de muzieklessen
te ondersteunen. Het begin is gemaakt, hopelijk
levert deze aanpak muziekleerlingen voor de
harmonie op.
Bij het agendapunt Bestuursverkiezing werd
aangegeven dat Wiel Nillesen aftredend en herkiesbaar is. Na de stemming bleek dat Wiel unaniem
herkozen is voor de bestuursfunctie.
Verderop in de vergadering werd het jaarprogramma voor 2019 vastgesteld. Zo zal de harmonie
op 29 juni meedoen met Muziek op de Maas.
In de rondvraag spraken diverse leden hun zorgen
uit over de bezetting van de verschillende secties in
het muziekgezelschap en vroegen het bestuur om
zoveel als mogelijk is te bevorderen dat er nieuwe
leden bijkomen en mogelijk ook oud-muzikanten

Anno 1494
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning in 1994

De drumband van het St. Anthonius en St.
Nicolaasgilde uit Groeningen doet mee aan een
Drumbandfestijn!
Tijdens deze concertmiddag zal onze drumband
als 1e optreden, daarna gevolgd door de
drumbands uit Holthees, Merselo en Sevenum. Als
afsluiting zal er één mars gezamenlijk uitgevoerd
worden.
Het Drumbandfestijn vindt plaats op zondagmiddag 7 april a.s. van 14.00u tot 17.00u in de tuin
bij het Pelgrimshuis in Smakt.
Vaak zie je ons gilde alleen marcherend op straat
of tijdens een Heilige mis. Laat je verrassen door
dit optreden van onze drumband !
Bij deze nodigen we alle geïnteresseerde inwoners
van Vierlingsbeek/Groeningen en omgeving uit om
te komen kijken en luisteren.
St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen
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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

Vierlingsbeek/Groeningen
LENTEWANDELING

Op donderdag 4 april trekken de KBO-leden de
wandelschoenen aan. Men kan een route lopen
van 7,5 km of een van 5 km. We hopen dat het
lentezonnetje ons goed gezind is.

LEZING OVER BIJEN

Op 11 april is in Joffershof een lezing over bijen en
hun producten. Dhr. Chris Peters komt vertellen
over de bijzondere bijenwereld en wat er allemaal
van honig gemaakt kan worden.
Chris heeft sinds enkele jaren ongeveer 20 bijenvolken en behalve de productie van honing
heeft hij ook nog allerlei bijproducten van de
honing,variërend van beeldjes van was, allerhande
soorten thee voor allerlei kwaaltjes, jam en allerhande stropen, soepen, onbespoten groenten,
natuurproducten en o.a. zalven en smeersels van
honingextracten.
In zijn winkeltje “Bijenweelde” in Wanssum
verkoopt hij deze producten.
De lezing begint om 13.30 uur.

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

SPELD GEMEENTE VOOR MEVR.
G.GOOREN-DEENEN

Tijdens het 6 wekelijkse Samen eten van de KBO
werd Mevr. Ger Gooren-Deenen verrast met de
speld van verdiensten van de gemeente Boxmeer.
In de vorm van een mooie hanger werd haar die
omgehangen door Burgemeester van Soest.
Mevr. Gooren is erg actief voor de gemeenschap
Vierlingsbeek/Groeningen. Als vrijwilligster zette
zij zich in o.a. voor de kerk, tijdens activiteiten
in de Merletgaarde, voor de KBO. En nu ,90 jaar
oud, bezorgt ze nog steeds onze Nieuwsbrief in
haar buurt en is betrokken als vrijwilligster bij Alles
Bijeen.
Haar kinderen en kleinkinderen waren bij
deze feestelijke hulde aanwezig, zeer tot haar
verrassing.

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 5 en 19 april Aanvang: 13.45 uur

JUBILARISSEN BIJ KBO

VASTE ACTIVITEITEN

Tijdens de goed bezochte jaarvergadering van
KBO Vierlingsbeek/Groeningen werden 6 leden
van onze KBO in het zonnetje gezet i.v.m. hun
jarenlange lidmaatschap.
3 leden waren aanwezig op de vergadering en
werden door voorzitter Jan Spee toegesproken.
Dhr. Piet v.d. Boogaard, Dhr. Theo Achten en
Mevr. Riek Achten-Arts waren 25 jaar lid van onze
vereniging. Zij ontvingen een oorkonde en een
mooie bos bloemen.

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

Dhr. Theo Achten, Mevr. Riek Achten-Arts en
Dhr. Piet v.d Boogaard, allen 25 lid.
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Mevr. Nellie Deenen-Gerrits, Mevr. Fien de GrootBloemen en Dhr. Martin Hellegers werden thuis
bezocht en ontvingen daar de oorkonde en
bloemen van één van de bestuursleden.

Dhr. Jan Spee werd herkozen als voorzitter en
Mevr. Ria Weijmans-Friesen als bestuurslid.
Bij het begin van de jaarvergadering werd bij
de koffie een gebakje met het logo van de KBO
gepresenteerd. KBO Vierlingsbeek/Groeningen
bestaat 65 jaar en daar werd op deze manier
aandacht aan geschonken.

Sinds kort ben ik adviseuse van Optidee met
exclusieve producten voor prettiger leven, wonen
en slapen!
Optidee is een Duits bedrijf dat een speciale vezel
heeft ontwikkeld: de Optivezel.
Deze unieke vezels worden geproduceerd uit de
beste materialen die in Duitsland verkrijgbaar zijn.
Dat houdt in:
• lange levensduur
• duurzaam
• klimaatregulerende functie
• hypo-allergeen

Dhr. Martin Hellegers, 25 jaar lid

Optidee is met meer dan 25 jaar ervaring dé marktleider op het gebied van moderne hightextiel. Alle
producten worden geproduceerd naar ‘Duitse
kwaliteitsstandaard’.
Het unieke van de Optivezel is het uiteinde
van de vezel; dat is namelijk rond en gesloten.
Daarentegen heeft elke andere vezel ter wereld,
of deze nu natuurlijk of kunstmatig is, een oppervlakte en een uiteinde dat open en/of ruw is, met
als gevolg dat vuil en bacteriën zich erin kunnen
nestelen.

Mevr. Fien Groot-Bloemen, 25 jaar lid

Mede daardoor neemt de Optivezel
1. heel veel vocht op, maar droogt ook heel snel.
De ruimte tussen de vezels neemt het vocht op
en kan daardoor ook weer sneller droger;
2. amper haren op (ideaal voor huisdieren), die
zich er bovendien makkelijk uit laten schudden;
3. nauwelijks geurtjes aan;
4. vuil goed op, maar het vuil kan niet tot de kern
doordringen.
Dit maakt de Optivezel ideaal voor mensen met
eczeem en allergieën, zoals huisstofmijt.
En je hoeft de Optidee-producten ook niet warmer
dan op 40 graden te wassen, want bacteriën
kunnen zich niet in de vezel nestelen.
Het temperatuur- en vochtregulerende effect maakt
met name het beddengoed uniek. Het draagt bij
aan een goede nachtrust en helpt je om uitgerust
wakker te worden.
De producten zijn van een kwalitatief hoog niveau en
de vorm- en slijtvaste vezel garandeert
een lange levensduur. Meer informatie
over de optivezel en alle beschikbare
producten staan op
www.optidee.nl/chantal-buijs.

Mevr. Nellie Deenen-Gerrits, 30 jaar lid.

10

Verder kun je geheel vrijblijvend een uitleenset
reserveren om de kwaliteit van de Optideeproducten thuis te ervaren.

Ken je dialect

Ook als je op zoek bent naar een verjaardagscadeautje of iets leuks zoekt voor moeder- of
vaderdag kan je bij mij terecht. Uiteraard ook
nog steeds voor Mylène-produkten; alles op het
gebied van huidverzorging en make-up.

Vat dè brèt èkkes mit àn.

Aldurrum blieft-ie vort thuus.

Héj strukelde ovver d’n durpel.
Hedde ôwe voët gekweierd?
Ik bin gröts op ow.

Chantal Buijs-van Boekel, Grotestraat 101,
5821 AD Vierlingsbeek, tel. 0478-631631, mobiel
06-27227351

Det kèèsje is nog geef!
Wàt ‘n gedöns um det klaor te kriege!
Géj ziet vuls te hortig. Lôt méj dè mar doën.
As ik ôw was, zu’k ôw spuje.
Den het ààlt lang zök àn!

In de wèèk vur Caranaval heb ik op de lèggere
schol ’n les ovver ons dialect gegève àn groepe
zeuve en ààcht. Det ‘r wennig dialect mer wurd
gespraoke wis ik wel mar det det zegge en
schrieve mar in twee gezinne gebeurde, dor keek
ik toch wel van op. De mèèste kiender konde mien
verhaal in ’t dialect trouwes wel verstaon; op ’n
paar weurd daorgelaote!
Onderstônd versje hebbe we same geoefend.
Ieder kreeg dè mit nor huus.
’t Ging zo:
Plat praote.
’n Schaap noemen we ’n schaop,
‘n meneer dat is ‘ne kel.
Niet ’n mevrouw, maar ‘n vrommes
Héél veel, de’s ‘nen del.
‘n Aanrecht is ‘ne götsteen
‘n vaatdoek ‘ne schottelslet.
’n Garage wordt nu graas
en ‘n plank heet hier ’n bret.
’n Handvol is ‘n haffel
en ‘n kereltje ’n klötje.
Bijna is bekàànt
en ‘n tijdje is ’n stötje.
’n Koekje? Mmm . . . ‘n kuukske
‘n meisje wordt ’n derke.
Dikwijls is nu duk
en ‘n veertje klinkt als vèrke.
‘n Horloge? Nee! ‘ne lozie!
en sokken zijn nu zök.
We harken mit ‘ne griesel
‘n jonge koe? Des ‘ne mök!
Mijn broekzak is ‘n boksetès
Altijd ook wel ààlt.
Huilen noemen we böken
en koud? Nee hoor! Kààlt!
Rein Verhoeven
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Op 18 maart jl. hebben wij
onze jaarvergadering
gehouden.
In deze vergadering werd
teruggeblikt op 2018.
Hoogtepunt vorig jaar:
Summer Vibes, een groot
concert in de schouwburg
van Cuijk.
Met medewerking van de fanfare uit Afferden en
diverse bekende en minder bekende solisten.
Vondel vormde samen met Laetitia uit Afferden
het achtergrondkoor. Dit alles onder leiding van
onze dirigent Eric Roefs. Een speciale ervaring
voor ons hele koor.

Nieuw in Vierlingsbeek!
Schoonheidssalon at Home.
Schoonheidssalon at Home in Vierlingsbeek is een
schoonheidssalon waar uw wensen voorop staan.
Ik heb een salon aan huis waar u van harte welkom bent!
Iedere huid is anders en heeft andere behoeften.
In mijn salon krijgt u persoonlijke aandacht en de
behandeling die bij u past. Als schoonheidsspecialiste is het mijn passie om u te laten ontspannen en in alle rust te laten genieten van de behandeling.
Persoonlijke aandacht staat in mijn salon op de
eerste plaats, voor welke behandeling dan ook.

Op de
jaarvergadering
wordt Ronald
Bruinen
en dankzijde
hem kunnen alle leden ons repertoire
Bruin
in de
vlot instuderen.
Een passend bloemetje wordt
picture
gezet.door bestuurslid Anny Fransen.
aangeboden
Hij
ontvangt Proficiat Ronald !
Welverdiend.
onze
Hierna staan de spotlights op Frans Thijs gericht,
welgemeende
want er doet
zich een uniek feit voor:
felicitaties
met
Frans
zorgt
al
zijn 12,5 jarig héél lang voor onze centjes en is al:
jubileum als bas
bij
Zangvereniging Vondel. Ronald verzorgt even
zoveel jaren op kundige wijze onze website en
dankzij hem kunnen alle leden ons repertoire vlot
instuderen. Een passend bloemetje wordt
aangeboden door bestuurslid Anny Fransen.
Welverdiend. Proficiat Ronald !

Bij jou of bij mij?
Wilt u liever bij u thuis genieten van een heerlijke
ontspannen gezichts- of lichaamsbehandeling?
Dat kan!
Ik bied ook behandelingen aan bij u
thuis. Dus bent u slecht ter been of wilt u
gewoon lekker na een ontspannen massage meteen op de bank kruipen?
Dan kom ik graag bij u thuis.
Tot ziens in mijn salon of bij u
thuis.
Vriendelijke groet,
Fiona Willems
Laurentiusstraat 51
Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl

Op 18 maart jl. hebben wij onze jaarvergadering
gehouden.
In deze vergadering werd teruggeblikt op 2018.
Hoogtepunt vorig jaar: Summer Vibes, een groot
concert in de schouwburg van Cuijk. Met medewerking van de fanfare uit Afferden en diverse
bekende en minder bekende solisten. Vondel
vormde samen met Laetitia uit Afferden het achtergrondkoor. Dit alles onder leiding van onze dirigent
Eric Roefs. Een speciale ervaring voor ons hele
koor.
Op de jaarvergadering wordt Ronald Bruinen de
Bruin in de picture gezet. Hij ontvangt onze welgemeende felicitaties met zijn 12,5 jarig jubileum als
bas bij Zangvereniging Vondel. Ronald verzorgt
even zoveel jaren op kundige wijze onze website

een unicum bij Vondel
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een unicum bij Vondel

Hierna
staan de
spotlights
op Frans
Thijs
gericht,
want er
doet zich
een uniek
feit voor:
Frans zorgt
al héél lang
voor onze
centjes en
is al:

Met een pass
boeket bloem
waardering u
bestuursfunct
uitgevoerd. N
bedankt en ge
jubileum.
Hierna zingt
kunnen wij h

Een dag eerd
hebben wij on
van Smakt. P
eigen wijze v
kwamen hier
de dienst leid
dat we een vo
maken.
Wilt u meer w
Kijk op: ww
ook onze face

Joke Frederix
Bestuurslid Z

Lourdesgroep Maas en Peel

Met een passend woordje, een cadeaubon en
een boeket bloemen spreken wij onze dank
en waardering uit voor Frans, die 25 jaar deze
bestuursfunctie op correcte wijze heeft uitgevoerd.
Namens alle Vondelleden hartstikke bedankt en
gefeliciteerd met dit zilveren jubileum.
Hierna zingt het koor de beide jubilarissen toe en
kunnen wij hen van harte feliciteren. Hoeraaah…

9 Mei organiseren wij een dag bedevaart naar
Banneux, we vertrekken met een bus vanuit
Venray, en hebben in Banneux een mooi
programma voor U.
Wilt U met de bus of vliegtuig naar Lourdes?
Lourdesgroep Maas en Peel gaat van
24 mei t/m 1 juni met de bus naar Lourdes.
Verschillende dingen worden op de heenreis
bezocht en op de terugweg gaan we naar Never.

Een dag eerder, op zondagmorgen 17 maart,
hebben wij ons beste beentje voorgezet in de kerk
van Smakt. Pastoor Cup ging ons op geheel eigen
wijze voor in de dienst. Onze liederen kwamen
hier goed tot zijn recht, en na afloop van de dienst
leidde dit tot menig compliment. Fijn dat we een
volle kerk ermee blij hebben kunnen maken.

Van 26 t/m 31 mei en van 16 t/m 21 september
gaan we met het vliegtuig naar Lourdes.
Ook als U CZ verzekerd bent kunt U in 2019 weer
in aanmerking komen voor een korting van maar
liefst € 580,00.
Al onze reizen zijn medisch verzorgend en zijn
geschikt voor jonge en oude, zieken en gezonde
mensen. Lourdesgroep Maas en Peel reist onder
de vlag van “Huis voor de Pelgrim”. Meer informatie is verkrijgbaar bij Cristien Goumans via
telefoon (0478)636676 / 0623532814 of kijk op
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl.

Wilt u meer weten over Vondel?
Kijk op: www.zangvereniging-vondel.nl en like ook
onze facebook pagina.
Joke Frederix
Bestuurslid Zangvereniging Vondel
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Meten is weten; wij zijn op zoek
naar jou!
Ditmaal staat de gehele dag in het teken van Het
Vergeten Verhaal. Waargebeurde of mythische
verhalen uit de regio worden afgestoft en ‘tentoongesteld’ in de schouwburg, die voor een dag
als museum fungeert. Meer dan dertig regioschrijvers zijn speciaal voor deze dag in de pen
gekropen. De een koos ervoor een lokaal sprookje
te bewerken, terwijl de ander met een oud politierapport aan de haal ging. En waar sommigen
schrijvers zelf hun verhaal aan het publiek presenteren, kozen anderen ervoor hun werk voor te
laten dragen door speciaal geselecteerde vertellers. Het resultaat? Een breed scala aan thema’s,
verhalen en sprekers en een museum waar in
iedere hoek en gang wel wat nieuws te ontdekken
valt. Ook leuk om te vermelden: dit jaar rekken
we de grenzen nog wat verder op en doen niet
alleen schrijvers en sprekers uit het Land van
Cuijk mee, maar zal tevens de regio Maasduinen
van zich laten horen. Met als kers op de taart ‘De
Gennepse Band’, die met hun swingende muziek
het ‘boek’ sluiten en het ‘bal’ openen. De schouwburg is die dag open van 14.00 tot 22.00 uur.
Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop in de
Bibliotheek van Vierlingsbeek.

Wij zijn Emmie, Anouk en Sarah, 3e jaars fysiotherapie studenten aan de HAN in Nijmegen.
Woont u in de buurt van Vierlingsbeek, heeft
u pijnklachten welke langer dan drie maanden
aanwezig zijn en bent u tussen de 18 en 65 jaar
oud? Dan kunt u een zinvolle bijdrage leveren aan
ons onderzoek. Het kost u slechts 20 minuten van
uw tijd. Het onderzoek bestaat uit een hartslagmeting door middel van een sensor aan het oor en uit
2 vragenlijsten. Door middel van ons onderzoek
willen we langdurige pijn beter meetbaar kunnen
maken zodat uiteindelijk ook het effect van interventies (behandelingen) objectief te meten
is. Deze doelstelling sluit aan bij de visie van
Pijnontmaskerd.nl.
Het onderzoek is in samenwerking met
‘’Fysiotherapie van Dongen’’ te Vierlingsbeek,
hier zullen de metingen ook plaatsvinden. De
metingen zullen in het begin van april plaatsvinden. De resultaten blijven anoniem en zijn
voor wetenschappelijke doeleinden. Mocht u ons
verder willen helpen of vragen hebben n.a.v. het
onderzoek, dan kunt u mailen naar: onderzoek.
chronischepijn@gmail.com
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Met sportieve groet,
Emmie, Anouk en Sarah

Themabijeenkomst ‘Autisme
bij vrouwen’
Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen
een themabijeenkomst in Oeffelt.
Omdat autisme zich bij vrouwen anders uit dan
bij mannen, wordt autisme bij vrouwen vaak niet
opgemerkt. Dit leidt ertoe dat vrouwen vaak lang
tobben voordat ze weten wat er aan de hand is,
met alle gevolgen van dien.

Boek&Bal in teken van Het
Vergeten Verhaal
De tweede editie van Boek&Bal De Kneep zal op
zondag 31 maart plaatsvinden. Taalcollectief De
Kneep, Schouwburg Cuijk en BiblioPlus hebben
wederom de handen ineen geslagen en toveren
ter afsluiting van de Boekenweek de Cuijkse
schouwburg om tot het museum van Het Vergeten
Verhaal.

De bijeenkomst is uitsluitend voor mensen met
autisme en hun mantelzorgers.
Anke van Schooten, GZ psycholoog en programmaleider Autisme GGZ Oost Brabant, gaat in
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Herinneringen!

op de verschillen tussen autisme bij mannen en
vrouwen, diagnostiek en behandeling/begeleiding.
Daarnaast vertelt een ervaringsdeskundige over
haar persoonlijke ervaringen.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Als ik ouder wordt maak ik kennis met het dorp.
Groeningen is een klein dorpje. Er zijn veel grote
gezinnen. Twaalf tot zestien kinderen is geen uitzondering. Bijna alle mensen hebben een boerderij. Er is ook een ruim aanbod van veel kleine
winkeltjes. Twee bakkers, de broers Wim en Lei
Derks, voorzien het dorp van brood.

Dinsdag 2 april 2019
19.30u tot 21.30u
(zaal open 19.00u)
De Kleppenburg, Europlein 4
5441 BK Oeffelt
Deelname kost €5,-,
incl. 2 consumpties

Aanmelden via een e- mail naar:
samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw
naam en het aantal personen waarmee u de
bijeenkomst bezoekt.
Meer informatie: Centrum Mantelzorg
Land van Cuijk tel. 0485-846739 /
www.mantelzorglvc.nl

De Groeningsestraat,/hoek Schans en Voortweg.
Achter op de foto de bakkerij van Wim Derks. Deze kruidenierswinkel/bakkerij is eind jaren 80 afgebroken. Er is niets voor in de plaats gekomen. Op
de voorgrond het huis van winkelier Gerrit Koenen
Uit collectie Stg. De Oude Schoenendoos

Parkinson informatiemiddag
4 april 2019
Thema: Tips & tricks bij Parkinson.
Plaats: De Witte Brug,
St. Anthonisweg 63
Boxmeer
Het doel van deze middag is dat mensen met
de ziekte van Parkinson en andere betrokkenen
elkaar kunnen ontmoeten in een informele sfeer.
Hiernaast zal er een informatief programma zijn.

Ze hebben hun winkel en bedrijf aan de Grotestraat
(later Groeningsestraat) in Groeningen. Lei en zijn
vrouw Malie, verkopen hierbij ook nog levensmiddelen. Wim, die samen met zijn zus Mina een bakkerij heeft, verkoopt alleen brood. Met de kermis, een communiefeest of trouwerij kun je bij de
broers ook gebak bestellen. Je kunt er ook biestmik laten bakken. Lekker brood is dat van de eerste melk, die een koe geeft die gekalfd heeft. Er
zijn mensen die thuis zelf deeg klaarmaken, het
dan naar de bakker brengen. In de grote bakkersoven word dit deeg dan gebakken.

Thema: oplossingen voor situaties uit het dagelijks
leven met de ziekte van Parkinson.
Gastsprekers: alle aanwezigen.
In het dagelijks leven met de ziekte van Parkinson
komen we hindernissen, misverstanden en
beperkingen tegen.
Maar er zijn ook overwinningen en oplossingen.
Welke oplossingen hebt u zelf gevonden en hebt
u aanbevelingen voor anderen? We gaan hierover
met elkaar in overleg.

Als het klaar is kun je het weer bij de bakker halen.
Grote, lekkere biestmikken. Biest is wat vetter en
heeft ook een gelere kleur dan melk. Dat zie je aan
het brood, maar je proeft het vooral. Biestmik is
voedzaam en je kunt er niet zoveel van op.
Als ik uit school naar huis ga kom ik langs de bakkers. Ik heb honger, dus ga ik bij Malie vragen
om plankenbrood. Dit zijn de harde korsten van
het roggebrood. Daar kun je lekker op knabbelen.
Als er geen plankenbrood is, neem ik een brood
mee voor thuis. De zachte zijkant van het brood
vind ik zo lekker, daar peuter ik kleine stukjes af
en snoep ze op. Soms is zo’n brood nog warm en
dan kan ik er niet genoeg van krijgen. De hele zijkant is verdwenen als ik thuis kom. Daar is moeke
niet zo blij mee. Ze kan het brood niet goed snijden als er een holletje inzit. We gaan bij ons thuis,
allemaal in Vierlingsbeek naar school, en komen
dus ook allemaal langs de bakker. Het gebeurt
vaak dat we vlak na elkaar in de winkel komen en
een brood mee willen nemen. Malie houdt het allemaal goed bij. ’Er is al iemand van jullie geweest

Het geheel wordt beeldend ondersteund door spel
van Annie Albers
14.00 -14.45 uur: gespreksronde1.
14.45-15.15 uur: Pauze.
15.15-16.00 uur: gespreksronde 2.
Deelname inclusief koffie en thee: € 5,00.
Voor aanvang contant te voldoen bij de ingang
van de zaal.
Zaal: De Witte Brug. Parkeerplaats bij de zaal.
U kunt zich vóór 1 april aanmelden bij:
Jose van de Berg via email:
parkinson.joseb@gmail.com telefoon: 0612173215
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die een brood heeft gehaald.’ De volgende bakker
op onze weg is dan Wim Derks, daar proberen we
het nog eens. Met 11 monden om te eten is een
brood zo op.

vierd, dan is Bardoel het aangewezen adres.
Harrie’s vrouw Marie staat bekend om haar kookkunst. Vooral de citroenbavarois van haar is speciaal.

Een andere belangrijke winkelier is Gerrit Koenen,
de dorpskruidenier. Hij komt bij de klanten langs
om bestellingen op te nemen. Gerrit heeft een
litanie van alle artikelen die hij denkt te kunnen slijten. Koffie, thee, meel, boter, suiker, rozijnen.…. hij
noemt het allemaal op. Noteert alles en de volgende dag wordt het door hem bezorgd. Voor lappen stof, ondergoed, bovenkleding, knopen, garen
en elastiek moet je ook bij Koenen zijn. Zijn vrouw
Truus doet het meeste werk in de winkel. Als het
druk is helpt Gerrit haar daarbij. Hij is een ijverig
baasje. Ik vind de winkel van Koenen een beetje
heilig. Dit komt, volgens mij, door het kruisbeeld
dat er vlak bij staat. Onze lieve heer kijkt naar iedereen die daar naar binnen gaat en ziet alles wat
daar gebeurt.

Wie natuurlijk in ons boerendorp niet gemist kan
worden is, Harrie de smid. Samen met Stien runt
hij een smederij in Den Heihoek. Harrie voorziet de
paarden van nieuwe hoeven. Bij het hete vuur is hij
in de weer, slaat met een hamer op het gloeiende hoefijzer. Zijn wangen zijn altijd rood, ik denk
dat het van de warmte komt. Je kunt bij Harrie
de smid ook een nieuwe fiets bestellen. En je kapotte fiets laten maken kan daar ook. Het zijn lieve mensen, ze hebben geen kinderen en Stien verwent ons graag met een snoepje.
‘s Zondags gaat het hele dorp opgepoetst en
glimmend naar de kapel. Na de mis gaan veel
Groeningse mannen bij vrouw Arts of bij Harrie
Bardoel een borrel drinken en een kaartje leggen.
Het gebeurt dan wel eens dat er te lang gekaart
en te veel “gepruuft” wordt en dan is het naar huis
fietsen voor de stamgasten een hele klus. Er belandt dan wel eens iemand in de berm, het gaat
vaak maar net goed. Het zijn dikwijls dezelfde
mannen die het laat maken na de zondagsmis.
Dan zie ik hen ’s zondags naar huis zwabberen.
´Hé zuske’, roepen ze terwijl ze vrolijk slingerend
door de straat naar huis fietsen.

Bert Verstegen is de barbier, die knipt en scheert
half Groeningen en daar heeft hij het, vooral
’s woensdagsmiddags en ‘s zaterdags druk mee.
Hij verkoopt ook sigaren, shag en sigaretten.

Huis van kapper Bert Versteegen wordt gesloopt
voor de aanleg van een fietspad langs de Groeningsestraat. Het huis stond aan de Groeningseweg net voor de afslag naar de Wittenberg.
Uit collectie Stg. De Oude Schoenendoos
Vrouw Arts heeft het grootste middenstandsbedrijf
in Groeningen. Ze heeft als eerste een Spar winkel en de ouderen weten het vast nog ……. ‘kopen
bij de Spar is sparen bij de koop!!!!’ Bij vrouw Arts
krijg je Sparzegels cadeau om op een kaart plakken. Volle kaarten zijn geld waard, zo kun je sparen bij de boodschappen. Bij Arts is ook nog een
kolenhandel. Grote bakken met kolen staan er,
naast het grootste bedrijf van Groeningen. Ze hebben er eierkolen, antraciet in alle maten, en briketten. Ook kun je daar de wintervoorraad bestellen.

Denk aan
zomertijd!!!

Verder heeft vrouw Arts nog een café met een
feestzaal. Daar is het dansen met de kermis en de
uitvoeringen van de zang- en toneelvereniging zijn
daar ook.

één uur
vooruit zetten

Trouwens de hengstenboer, Harrie Bardoel heeft
ook een café. Als een bruiloft niet thuis wordt ge-
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OPSCHOONDAG 2019 GESLAAGD.
De Opschoonactie van de straten en paden in Vierlingsbeek en Groeningen op zaterdag 23 maart is succesvol verlopen. Leden van Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO Vierlingsbeek/Groeningen en tal van
vrijwilligers hebben van maar liefst 60 kilometer straten en paden het zwerfafval opgeruimd.
De Opschoonactie begon al op woensdag- en donderdagmorgen. Alle leerlingen van Basisschool Laurentiushof hebben onder leiding van hun
docenten en ouders de bebouwde kom van
Vierlingsbeek geschoond. Jong geleerd is oud gedaan! Tijdens het opschonen werden de kinderen heel
vaak gecomplimenteerd. Een aantal kinderen
kwam zelfs op zaterdagmorgen terug om samen met hun Oma’s en Opa’s en hun ouders weer mee te helpen. In totaal kwamen zaterdagmorgen ongeveer 55 vrijwilligers naar Joffershof om onze dorpen op te
schonen. In groepjes van 2 tot 5 personen trok men na de koffie/thee met vlaai naar de wegen buiten Vierlingsbeek en Groeningen.
Na anderhalf uur opschonen waren beide dorpen verlost van veel, heel veel zwerfafval. De oevers van de
Maas kregen, na het buiten de oevers
treden van de Maas, extra aandacht. Bij terugkomst in ons Gemeenschapshuis Joffershof kreeg iedereen
lekkere soep en belegde broodjes.
De kinderen kregen een verrassing, stoepkrijt of springtouw.

De stapel buiten Joffershof groeide, maar liefst 65 zakken zwerfafval, diverse (golf)platen, een wiel met
band, stukken ijzer en tempex, zelfs een afgedankte loopfiets kwam op de hoop terecht. Met een voldaan
gevoel zal iedere vrijwilliger huiswaarts zijn gegaan en menigeen zegde al direct toe om volgend jaar weer
aanwezig te zijn.
Onze dank gaat uit naar alle kinderen, leerkrachten en ouders van Basisschool Laurentiushof, naar alle vrijwilligers, die meegeholpen hebben, naar Joffershof voor het gratis beschikbaar stellen van het gebouw,
naar de catering in Joffershof en naar de medewerking van beide dorpsraden.
Iedereen had dezelfde doel:
Voor minimaal één dag waren Vierlingsbeek en Groeningen de schoonste dorpen in Brabant,
zullen we dat zo houden!!
Namens Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. en KBO Vierlingsbeek/Groeningen,
Wilma en Jos van Boekel.
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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 cabaretprogramma. Met verhalen. En grappen. Veel
grappen.

Ken je dialect
Alleen al daarom blijft hij voortaan thuis.
Pak die plank even mee aan.

Kees van Amstel is comedian bij het beroemde
gezelschap Comedytrain, heeft een wekelijkse 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 >
reserveren: www.gryphus.nl > win gratisentree
kaarten bij PLUS Verbeeten

Hij struikelde over de drempel.
Heb je je voet verzwikt?
Ik ben trots op jou.
Dat kastje ziet er nog goed uit. ( is nog heel )
Wat een gedoe om dat klaar te krijgen.
Jij bent veel te gehaast. Laat mij dat maar doen.
Als ik jou was, zou ik je haasten.
Die heeft áltijd tijd genoeg! ( treuzelaar )

zaterdag 13 april > concert > BEUKFEEST: IMPALEMENT + KLYSMA +
KLONT!! + INFANT MEAT SHIELD

vrijdag 29 maart > KEES VAN AMSTEL
> EEN BANG JONGETJE DAT HELE

Vanavond staat Gryphus in het teken van het
33ste Beukfeest. Met dit keer niet drie, maar vier
moddervette bands op het podium. Het Beukfeest
wordt afgetrapt door Infant Meat Shield. De band
is vernoemd naar een ghettogewoonte om jezelf
te beschermen tegen kogels, tasers en knuppels.
Met een mix van old school death en thrash
metal gaan deze heren de zaal warm stoken. De
tweede band van de avond komt uit Gemert en
Beek en Donk en luistert naar de naam KLONT!!
Deze vierkoppige grindcorebrigade is in 2011
opgericht en staat vanavond voor de tweede
keer met hun nieuwe drummer op het podium:
Vierlingsbekenaar Ramon Jacobs. In 2013
verscheen hun album Torso Killer dat een inkijkje
geeft in de grijze hersencellen van seriemoordenaars. Laat die bak herrie maar komen!
Klysma nodigt je uit voor een knallende fuif met al
je vrienden. Wat een feest wordt dat! Dit Belgische
viertal speelt slamming goregrind met leden van
onder andere Human Vivisection, Putrified J en
Brutal Sphincter. Eind 2018 bracht Klysma zijn
eerste full length album Sick uit. Deze productie
werd enthousiast ontvangen en scoorde een dikke
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in petto

voldoende, dat smaakt naar meer! Afsluiter van
het Beukfeest is het Arnhemse Impalement. Deze
oudgedienden zijn weer in volle glorie terug na
een aantal rustige jaren en bezettingswisselingen.
Raggende death metal met pompeus dubbelbaswerk en een putgrunt die soms wordt afgewisseld
met een ferme krijs die keer op keer een ziek tintje
aan het totaal toevoegt. Whooaahhh!

 vrijdag 19 april > vinylavond > OP LOSSE 		
GROEVEN

Gryphus?

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

The Embrassibles
winnaar Op de Toffel

De Nijmeegse brassfunk formatie The Embrassibles is zaterdagavond als winnaar uit de bus gekomen tijdens bandwedstrijd Op ut Tuffelke in zaal
Gryphus te Vierlingsbeek. In de regionale finale
speelden ook Thursday’s Coming uit Overloon en
Royal Calypsoman uit Nijmegen. Voor de jury was
het lastig kiezen, omdat de bands drie geheel verschillende stijlen ten gehore brachten. Na rijp beraad werd besloten dat The Embrassibles dit jaar
de eer te beurt valt om de 27e editie van festival
Op de Toffel te mogen openen.
De grensvernietigende combinatie van brass, funk
en jazz spatte van het podium, waarmee de band
zichzelf overtuigend presenteerde.

zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >
entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro >
reserveren: www.gryphus.nl

Festival Op de Toffel vind dit jaar plaats 15 juni te
Vierlingsbeek.
www.opdetoffel.nl
www.theembrassibles.com

Treffer

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

GRYPHUS FORMULE 1 CAFÉ

Het is weer voorjaar en dus trekt het Formule 1
Circus weer de wereld rond. De eerste rondjes zijn
gereden en piloten als Vettel, Bottas en Leclerc
doen er alles aan om King Lewis van de troon te
stoten. Of het ze gaat lukken? We zullen het zien
want ook dit seizoen zullen (onder voorbehoud)
weer alle Grand Prix races op een grootbeeldscherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens
goed voor zitten en zetten ons geld op onze Max.
En U?
 zondag 31 maart: GP BAHREIN
(start: 17.00 uur)
 zondag 14 april: GP CHINA
(start: 14.00 uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

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
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Te koop rode traptractor Rolly Toys Farmtrac
Case CVX1170 met aanhanger.
In goede staat, leuk voor de (klein)kinderen.
€ 45,00
Heb je interesse bel dan met 06-49930642

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

☞
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

adverteren
doet verkopen

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

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

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

tel. 0485 51 31 80
e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl
Facebook Profile Gennep
Gesloten op maandag

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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Restaurant - Grand café - Proeverij

Opzoek naar nieuwe meubels?



Restaurant - Grand café - Proeverij




Kom
ook genieten van tientallen

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke
gerechtjes
bij de
"Proeverij"
Neem
eens contact
op met
ons.
Wij maken
Elke
vrijdag,
zaterdag
en
zondag!
meubels speciaal voor u op maat.
Wij raden u aan een tafel te reserveren.



heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"



Elke vrijdag, zaterdag en zondag!



Wij raden u aan een tafel te reserveren.





www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Schootsveld 5 www.devierlinden.nl
Vierlingsbeek 0478-632232
Tel.: 0478-631637



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

Café - Zaal

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

Bouw

s
u
l
k
en o p m a a t

Klusbedrijf

Vierlingsbeek

op maat

Montage • Onderhoud • Laswerkzaamheden

René Gerrits

Harold Janssen

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
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Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlings
Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierling
E-mail siebert@colorsathome.nl | W
E-mail siebert@colorsathome.nl |

Vraag naar de voorwaarden
Vraag naar de voorwaarden

Dé
Dé m
m

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

Iedereen is uniek!
Iedereen is uniek!

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

06-3000
06-300

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

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

B t
Bart
Bar
B
Gijs E
Gijs
Mole
Mol

info@@blom
info blom

Dé Partner vo
Dé Partner v

Fiona Willems
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl

bouwadvies
bouwadviesen
en-begeleiding
-begeleiding

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

Wellne
Welln

Feesten • Bruilo
Feesten • Brui

Klimaat
Verwarming

Café
Caf

De
D

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon-Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

Groeningse
Groenings
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www.leeijen.nl

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus

www.hondenpretpark.nl
liane@hondenpretpark.nl
06-24548745
Facebook

Tel: 0478-631807

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

22

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

Heerlijke 100% blauwe bessen PRODUCTEN
Blauwbessenautomaat.

24 uur per dag open / Tel.: 06 55372696

Jos Beckers Vierlingsbeekseweg 54

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping

Trudy Blenckers, Vlasakker 20, Vierlingsbeek Tel: 0478 - 630233
Mob: 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT en NGS.

Warme Bakker Degen
Reclame 1 t/m 6 april
 Kersenyoghurtvlaai
€ 10,80
 Lônse mik
€ 2,50
 4 Krentebellen + 1 gratis
€
2,05
Reclame 8 t/m 13 april
 Paasvlaai (8p)
€ 9,90
gevuld met advocaat en chololade		
 Croissant
€ 0,75
 8 Zachte witte bolletjes + 2 gratis
Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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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!

Fons Peltenburg

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

Bijvoorbeeld: Brander Superdeck,
uitstekende dekking, extreem mat.

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

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

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