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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

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

16 april 2019,
uiterlijk tot 19.00 uur.
Bij voorkeur per mail.

dorpsbladglobaal@home.nl

34e jaargang no 7 10 april 2019

GoedeVrijdagviering

Het Paasfeest nadert, de Goede Week is hierop 
een speciale voorbereiding. In deze week wordt op 
Goede Vrijdag zoals gebruikelijk overal een kruis-
wegviering gehouden. Dat doen wij, evenals vorig 
jaar, ook in Vierlingsbeek. Om 3 uur ’s middags 
komen we hiervoor samen in de dagkapel onder 
de toren. Wij nodigen u van harte uit om 19 april 
samen met ons hier de kruisweg te bidden.

De dagkapel, ook Mariakapel genoemd, is nu 
helemaal ingericht. Na de houten beelden die in 
de kerk aan de pilaren hebben gehangen en de 
beelden van Laurentius en Jozef, hebben nu ook 
de afbeeldingen van de kruiswegstaties een plaats 
aan de muur gekregen. Afgelopen week hebben 
enkele personen deze schilderijen hier bevestigd.
Deze afbeeldingen dateren uit 1953 en zijn toen-
tertijd ingelijst door de heer Toon Simons uit 
Vierlingsbeek. 

Namens de werkgroep,
Peter Verdijk.

HUISARTSENPRAKTIJK 
MOSCH/ MOSCH-VAN DEN 
BORN IS GESLOTEN VAN 
MAANDAG 22 APRIL TOT EN 
MET VRIJDAG 26 APRIL.

Voor dringende zaken die niet kunnen 
wachten, kunt u gebruik maken van de 
waarneming: 
Letters A t/m J:                                                            
van den Boom tel: 0478- 641202
Letters K t/m Z:                                                      
Mooij tel: 0478- 640840

Paasmis in Groeningen

Na lange tijd is het weer mogelijk om vlak bij 
huis een dienst bij te wonen. In overleg met 
diverse mensen en de parochie is het ons 
gelukt om 1e Paasdag een mis te organiseren 
in de kapel in Groeningen. 

Deze wordt gehouden 1e Paasdag om 10.30. 
Enkele leden van het Groenings Koor zullen 
hun medewerking hieraan verlenen. Indien 
u wilt komen maar geen vervoer hebt kunt u 
bellen naar onderstaand nummer en wordt 
u opgehaald en weer thuisgebracht. Wij zijn 
bereid om dit vaker te doen mits er voldoende 
belangstelling is. Gildepriester Ruud Willemse 
komt graag naar de kapel om de mis voor te 
gaan. Na de viering is er een kleine verrassing 
voor de kerkgangers. 
Voor intenties kunt u bellen naar mevr. Hubers 
631222

Graag tot 1e Paasdag. 
Bel voor vervoer 630369

Vooraankondiging: 
Incasso abonnement Globaal

Binnenkort wordt weer de jaarlijkse incasso 
van het abonnementsgeld (€ 12,50) over 2019 
uitgevoerd.
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Van de Redactie:

  Lente, zomertijd, april.... op het weer 
kun je je kleden.... dus naar buiten voor 
een lekkere (uitwaai-)wandeling of een 
ronde op de fiets.... KIJK, RUIK  en 
GENIET: bloesem aan de bomen, magno-
lia’s in bloei, bloeiende (wilde) struiken, 
(zeldzame) “bloeiende katjes”, meizoen-
tjes, pinksterbloemen, WILDE tulpen, 
narcissen in de perken, krokussen (o.m. 
hoek Kreupelstraat), lammetjes en veulen-
tjes in de wei... kortom: “de natuur komt tot 
leven”...  

  Ook de dierenweide t.o. Kruisbeeld aan 
de Spoorstraat heeft enkele nieuwe 
bewoners..... wij hopen natuurlijk weer op 
“nakomelingen”.....

  Meiden DES A1 van harte gefelici-
teerd met het behalen van het (gedeelde) 
KAMPIOENSCHAP! Een monsterzege: 
20-7! KEI,KEI,KEI MOI! 

  PASEN: maak er mooie dagen van met tijd 
voor elkaar en vooral dus: GENIETEN!!

AGENDA
2019

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 

t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.
9+10 apr RKVV-Volharding: Jaarlijkse    
 bloemenactie
11 apr KBO: Lezing over bijen en hun producten
14 apr Koningskerkje: Accordeonoptreden van  
 leerlingen uit Sambeek
17 apr VOVG: Rayonreis
25 apr KBO: Excursie Vincent van    
 Goghmuseum Venray
20 apr Ophalen oud papier: Gilde, tel.   
 06-43246914
20 apr Oud ijzer te laden? 
  Valentinus 632426 draaien!

20 apr Zonnebloem: Paasbrunch
20 apr Optreden The Odds in het café van   
 Concordia 
 Vanaf 21.00 uur; gratis entree
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
6 mei KBO: Kruisboogschieten te Groeningen
7 mei Dorpsraad Vierlingsbeek: 
  Dorpsraadsvergadering aanvang 
  20:00 uur in Joffershof
8 mei VOVG: Bezoek aan Naturopati
9 mei KBO: Informatiemiddag notaris en   
 Rabobank in Joffershof aanvang 13:30  
 uur
12 mei Koningskerkje: Optreden Elnara       
 Muermans met Russische, Nederlandse  
 en Italiaanse volksliederen; aanvang:   
 15:00 uur
16 mei KBO: Bezoek/lezing St Anna Boxmeer
18 mei BarreTocht Groeningen
21 mei VOVG: Jaarlijkse wandelavond
23 mei Koningskerkje: Verkiezingen Europees   
 Parlement
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 Koningskerkje: Op De Tôffel 2019
15 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2019
20 juni Zonnebloem: 45 jaar bestaan    
 Zonnebloem
21 juni VOVG: Jaarlijkse fietstocht
22 juni Beek an Tôffel: Bij de kok thuis; aanvang  
 19.00 uur
25 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
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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
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
?? 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

Berichten uit het veld

We hadden we ons opgegeven voor de Nationale 
Opschoondag voor de regio Vierlingsbeek op 
zaterdag 23 maart. Omdat we een deel van de 
Maasheggen toegewezen kregen had ik mijn 
verrekijker meegenomen. Je weet maar nooit. 
Op de fiets gingen we naar de Klaphekken en 
daarna te voet verder gewapend met een rol vuil-
niszakken, handschoenen en grijpers. Ondanks 
het wat sombere weer, waren de vogels toch al 
uitbundig. Koolmezen. Pimpelmezen, Vinken en 
Groenlingen floten al volop. Sommige vogels 
vlogen zelfs al met nestmateriaal in hun bek. 
Vanuit de verte klonk de lach van een Groene 
Specht. De hoeveelheid zwerfafval viel aan het 
begin van onze route nog erg mee. Vanwege het 
hoog water van een paar dagen geleden, lag er 
langs de Maas echter een flinke hoeveelheid afval. 
Heel rustig liepen we onze route. Langs de Maas 
ter hoogte van de Groeningse Bergjes zat een 
grote groep van minstens 40 Knobbelzwanen. De 
meesten graasden terwijl er een paar de wacht 
hielden.

Knobbelzwaan

Prachtig zo’n groep grote witte vogels. In het 
water zijn ze heel gracieus, maar op het land 
gedragen ze zich wat houterig. Hier en daar 
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klonk vanuit de heggen de zang van een Tjiftjaf. 
Onvermoeibaar blijft hij maar zijn eigen neder-
landse naam roepen.
Tegen 12 uur hadden we onze route voltooid met 
een opbrengst van 5 volle zakken zwerfafval. We 
werden beloond met soep en broodjes.
Omdat ik nogal wat vogels met nestmateriaal had 
zien sjouwen besloten we tijdens de lunch dat het 
tijd was voor de eerste nestkastcontrole op de 
Warmeer. Een paar dagen later zijn mijn mede-
teller en ik daar naartoe gegaan. Ons voorgevoel 
bleek uit te komen, want in ongeveer 80% van 
de nestkastjes vonden we nestjes in aanbouw of 
zelfs al compleet voltooide nesten die wachtten 
op de eerste eitjes. De meeste nesten waren van 
Koolmezen. Op de terugtocht vanaf de Warmeer 
zijn we even omgefietst langs de Maas.
Dat bleek een gouden ingeving. In een water-
plasje in het drassige weiland nabij de Hogeweg 
ontdekten we te midden van een groep Wilde 
Eenden ook een Pijlstaart.

Pijlstaart

Een Pijlstaart is een slanke eend waarvan het 
mannetje extra lange staartveren heeft, die als 
een pijl schuin naar boven steken. Onlangs had 
ik in Portugal ook al een Pijlstaart gezien. Ik vond 
het geweldig om hem nu ook hier te zien. De 
mannetjes zijn werkelijk prachtig met hun donker-
bruine kop en bovenhals. Ze hebben een witte 
buik en onderhals, waarvan het wit doorloopt in 
een smalle streep op de zijhals tot achter het oor. 
Het is nogal bijzonder en vrij zeldzaam om in deze 
omgeving een Pijlstaart te zien.
Langs de rand van dezelfde plas stond ook een 
Grutto. Die was dus ook al terug van zijn overwin-
teringgebied in Senegal. Met haar, in dit geval was 
het een vrouwtje, lange rechte rode snavel met 
zwarte punt zocht ze in de modder naar voedsel. 
Even verderop, op een paar paaltjes, ontdekten 
we ook nog een paartje Roodborsttapuiten. 
Na de tocht vanuit hun overwinteringgebied in 
Zuid-Spanje en Portugal waren ze dus even in 
Vierlingsbeek neergestreken. Misschien blijven ze 
zelfs om hier te broeden.
Een klein stukje omfietsen leverde in dit geval 
toevallig heel veel vogelplezier op.

Ton van den Berg

Uitslag verkiezingen bestuur 
Waterschap Aa en Maas

Kiezers in Vierlingsbeek en Groeningen,

Hartelijk bedankt voor jullie stem en vertrouwen. 
Het CDA heeft 5 zetels behaald, dit is jammer 
genoeg 2 zetels minder dan in de vorige bestuurs-
periode. Het totaal van de uitgebrachte stemmen 
bedraagt 293010 en de kiesdeler bedraagt 12739 
stemmen. De voorkeurzetel wordt behaald bij 
een totaal van 3184 stemmen. Ik heb in totaal 
1347 stemmen ontvangen, waarvan 1221 uit de 
gemeente Boxmeer maar ben niet gekozen. 
Ik blijf in de achterban van de fractie van het CDA 
bij het waterschap in de regiocommissie actief en 
zal op die manier ons belang voor een veilig en 
betaalbaar waterbeheer gaan behartigen.

Voor vragen en opmerkingen over waterschaps- 
en gemeenteraadszaken kunt
U mij bereiken op nummer; 632205, of mobiel: 
06-48236890 ook via www.janstoffelen.nl en mijn 
mailadres: jstoffelen@ziggo.nl
Burggraaf 28, 
5821 BK Vierlingsbeek.
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Het Groenings Koor  
presenteert zondag 26 mei 2019 

13.30 –16.30 uur 

Culinaire Klanken  
 

 

 

 

 
 
 
Lemse Kuul 
Maasstraat 
Groeningen 
Volw. €12,50/<12 jr €8 
(kaarten via leden)   
www.groeningskoor.nl 

. Smaakcentrum  

Boxmeer en  

leerlingen van  

Laurentiushof 

 Now Weej 
Drumband Gilde 

Djembégroep 
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DES A1 kampioen

DES A1 heeft onlangs in de Raaijhal in Overloon 
de (gedeelde) eerste plaats gepakt. Door een 20-7 
zege op de Peelkorf A3 kwam de Vierlingsbeekse 
ploeg op gelijke hoogte met Oranje Wit uit Leunen. 
Beide ploegen wonnen alle duels, behalve van 
elkaar. DES verloor een keer van Oranje Wit, en 
Oranje Wit een keer van DES. Ook in de veldcom-
petitie treffen beide kemphanen elkaar weer. Het 
talentrijke korfbalteam staat onder leiding van Wim 
van den Munckhof en Ron Koenen. 

Vierlingsbeek/Groeningen

BEZOEK MUSEUM VINCENT VAN 
GOGH TE VENRAY
Op donderdag 25 april bezoekt de KBO het 
museum Psychiatrie te Venray. Begin 20ste eeuw 
werd Sint Servatius opgericht. In het gesticht 
voor rooms katholieke mannelijke krankzinnigen 
en zenuwlijders werd in 1907 de 1ste mannelijke 
patiënt opgenomen. Na meer dan 100 jaar kijken 
we terug op wat er in deze periode aan zorg voor 
mensen met een psychiatrische aandoening is 
veranderd.

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 19 april en 3 mei. 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                               

Zang- en accordeonleerlingen 
van Toff muziekpraktijk geven een 
concertje!

Op zondag 14 april 2019 om 16.00 u geven de 
volwassen leerlingen van Toff muziekpraktijk uit 
Sambeek een concert in het Koningskerkje te 
Vierlingsbeek.
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Een uit 5 accordeonisten bestaand ensemble 
zal o.a. werken ten gehore brengen van Astor 
Piazzolla, t.w. Oblivion en Libertango, The 
Bohemian Rhapsody van Queen, La Storia van 
Jacob de Haan en The lord of the dance van 
Hans-Günther Kölz.
Een ensemble van zangleerlingen voert de 6 
Nocturnes van W.A. Mozart uit en ook kunt u 
luisteren naar enkele duetten van Mendelssohn 
en Quilter en een prachtig sololied van Brahms. 
Ze zullen aan de piano begeleid worden door 
Marianne Ratajski.

Het geheel staat onder leiding van hun docenten 
Maria Centen (accordeon) en Bernadette Ritzen 
(zang klassiek)
Na afloop is er gratis koffie en thee. Ook de 
toegang is gratis.

Nieuws van St. De Oude 
Schoenendoos

Tijdens het prinselijk ontbijt op 
carnavalszondag hebben wij een 
diapresentatie getoond. Vele 
complimenten volgden en het 
smaakte net als het lekkere eten, 
naar meer. Mensen herkenden zichzelf of anderen 
en hadden meteen gesprekken over hoe het was, 
wat zij zelf meemaakten en beleefden. Bedankt 
APK, dat wij, op jullie verzoek, een bijdrage 
mochten leveren aan deze gezellige morgen.
Op de site van de Oude Schoenendoos zijn nu 

ruim 8500 foto’s te zien over de oude gemeente 
Vierlingsbeek. Iedere vrijdagmiddag werken wij in 
de bieb om de plaatjes te benoemen en een plek 
te geven op de site. Mocht u nog foto’s of teksten 
hebben, wij horen het graag en bewaren het in 
ons archief, of scannen meteen als u uw spulletjes 
weer mee naar huis wilt nemen. 
De 102 oude ansichtkaarten zijn helaas niet meer 
op de site te zien, wel bij onze werkplek in de 
kelder bij Concordia. Dit vanwege de auteurs-
rechten. Pas 70 jaar na het overlijden van de 
beroepsfotograaf mogen de kaarten vrij op de 
site geplaatst worden of er moet toestemming 
gegeven zijn. Als de beroepsfotograaf niet bekend 
is mogen wij niet zomaar foto’s plaatsen.
De fietstocht door het Verboden Gebied n.a.v. ons 
boek dat in 2015 is uitgekomen gaat nog steeds 
door, nu echter op afroep. Jan Hendriks en Lucy 
Kusters fietsen graag met u rond en vertellen 
verhalen bij de diverse herinneringsplaatsen.
Op onze site kunt u ook ongeveer 8000 
bidprentjes opzoeken. Als u er nog thuis hebt 
liggen, gooi ze dan niet weg maar laat ze even 
door ons scannen, u krijgt ze gewoon daarna weer 
terug of als u wilt dan bewaren we ze zorgvuldig in 
ons archief.
Wilt u onze site bezoeken?
http://stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Paaszaterdag The Odds bij 
Concordia

Op de zaterdag voor Pasen, 20 april, treedt de 
Vierlingsbeekse band The Odds op in het café 
van zaal Concordia. Vanaf 21.00 uur bent u van 
harte welkom om te komen luisteren, meezingen, 
dansen en een pilsje te drinken. Entree gratis.

The Odds spelen muziek uit de jaren 60 en 70 
en recentere muziek die in die jaren gemaakt zou 
kunnen zijn. Gewoon lekkere, ongecompliceerde 
en herkenbare muziek van bands als The Beatles 
en The Who, CCR, Small Faces, Kinks en Pink 
Floyd, Brian Adams en Bob Marley en vult U maar 
aan.
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Op zaterdag 27 april dopen we het schoolplein weer om tot feestlocatie, waar we met jong en oud 
Koningsdag kunnen vieren! 
 
Voor alle kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen zijn er vanaf 14.00 uur diverse activiteiten gepland, 
terwijl er voor volwassenen een feestelijk terras klaarstaat.  
 
Vrijmarkt 
Ook bieden wij de mogelijkheid om speelgoed te verkopen. Kinderen/ouders die dit willen, kunnen zich om 
12.30 uur melden bij de organisatie op het schoolplein, waar ze een verkoopplek toegewezen krijgen.  
Let op: Het gaat hier alleen om verkoop van speelgoed en handgemaakte producten. Geen kleding of 
huisraad. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
13.00 uur:    Opening Koningsdag 2019 
 
13.10 uur:  Voorbereiding optocht 
  Op het schoolplein gaan we gezamenlijk je fiets / bolderkar / step /  
 skelter / kruiwagen (of… wat je maar wilt) versieren. Neem zoveel mogelijk  
  eigen versiering mee. Heb je niets? Kom dan toch! Ook de organisatie heeft  
  versierspullen. Er is een leuke prijs te winnen voor het mooist/origineelst  
  versierde voertuig.  
 
  PS: thuis versieren mag natuurlijk ook. 
 
13.30 uur:    Optocht door Vierlingsbeek  
 De route is als volgt: 

Schoolplein - Kloosterstraat - Willem I straat -  
Jan de Beijerstraat - Merletgaarde - 
Prins van Oranjestraat - Laurentiusstraat -  
Pastoor Jansenstraat - schoolplein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14.00 uur: Start activiteiten 

Aan bijna alle activiteiten kun je gratis deelnemen. Voor enkele activiteiten is een  
activiteitenkaart te koop voor € 2,50. Het gaat hier om: 
1. Broodje bakken aan een stok 
2. Appel schillen op een appelschilfiets en roosteren 
3. Ranja 
4. Snoepzak of zakje chips 
5. Softijsje 
 
Zonder activiteitenkaart kost een activiteit/versnapering € 1,00. 
 
Overige activiteiten: 
* Tatoeages 
* Schminken 
* Knutselen 
* Eendjes vangen 
* Koekhappen 
* Oud Hollandse spelletjes 
* Penaltyschieten 
* Stoepkrijt tekeningen maken 
* Ponyrijden 
 

15.30 uur:   Wedstrijd penaltyschieten op het voetbalveldje op het schoolplein.  
 Vanaf groep 1. Hiermee is een leuke prijs te winnen. 

 
16.30 uur:   Kinderdisco en prijsuitreiking bij Herberg Thijssen. 

 
17.00 uur:  Einde middagactiviteiten; muziek voor jong en oud bij Herberg Thijssen.  

 
 

Wij hopen zaterdag 27 april jong en oud te mogen begroeten om er samen een mooie dag van te kunnen 
maken! 

 
 
Namens Stichting GroeVie, 
De Werkgroep Koningsdag: 

 
Anke Joren  
Bregje Bardoel  
Chantal van Boekel  
Geneviève van Tuijn 
Jack Vervoort  
Kim Zwart 
Marieke Willems 
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Bèèk haj vroeger ‘n paar biezondere zelfstandige 
onderneminge. 
Toen in 1883 de spoorlijn Venlo Nimwège geopend 
wier en wéj ’n èège station krege, bood dè inèèns 
néje meugelijkhede. Vervoer ging vurhin mit pèèrd 
en wage en dè schoot natuurlijk nie op. Ok al 
umdet ‘r toen nauwelijks verharde wege ware. 
Zo kwam er béj ’t station ’n exportslageréj van 
Nölleke Verbete en làtter ’n herring-inleggeréj van 
Bruur Poels. Die haj trouwes ok ’n café. Dè stond 
op de plek wor nou de parkeerplats tèggenòver 
De Vier Linden is. Herringe wiere in tonne per 
trein àngeleverd en naodet ze schongemakt ware, 
in glaze pöt mit èèk ( azijn ) en uie ingelet en as 
zoere herring mit zien DKWeetje naor afnemers in 
de umgèving gebrocht.
De köp en de iengewàànde van de herringe wiere 
as vèrkesvoer verkòòcht en ok wel als mist vur ’t 
làànd gebruukt. Ge kunt ôw wel vurstelle det dè 
beestig kos stinke!
Midde jaore fieftig van de vurrige eeuw kwam d‘r 
’n èènd an dizze negoréj.

Rein Verhoeven

Ken je dialect

Vat ’s efkes mit àn!

Héj is zô stief as’n hankhòòlt.

Wor hedde ’t hutsel van ’t pèèrd gelaote?

Ààchteraf is ’t mekkelek um ’n koe in de kòònt te 
kiëke.

Gèf die snéj mik mar àn de henne.

Hedde dè geheurd? Dan lulde toch nie mer!

Ik kan nie van dè reufke afblieve.

Dan vuuld ’ôw evvel moi beschete.

Dè zuuuk ‘k nie.

Dè’s ’n zeeg pèèrd.

gezinshuis voor volwassenen met een verstande-
lijke beperking of ‘n andere ontwikkelingsstoornis. 

We hebben mooie jaren gehad en deze manier van 
leven (wonen en werken bijeen) gaf veel voldoe-
ning. Het waren ook erg intensieve jaren en wij 
vinden het nu tijd om het stokje over te dragen aan 
nieuwe begeleiders. Wij gaan per 1 mei verhuizen 
naar Sambeek. 
Wij zijn blij dat Gea Cremers en Cheryl 
Woudenberg vanaf die datum de zorg voor de 
twee huidige bewoners voortzetten. In de nabije 
toekomst komen er nog één of twee bewoners 
bij. Wij willen de Vierlingsbeekse gemeenschap 
bedanken voor alle kleine en grotere ontmoe-
tingen. We hebben veel openheid ervaren om met 
onze zorgbehoevende bewoners deel te nemen 
aan het culturele en sociale leven hier. Dank jullie 
wel!

Hartelijke groet van Piet Vloemans en Marjan 
Driessen.

Veranderingen in Aventurijn

Eind 2009 zijn wij in Vierlingsbeek aan de 
Spoorstraat 12 komen wonen. Sinds die tijd 
hebben we in dit mooie karakteristieke huis een 
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Koningsmaal   
Op zaterdag 27 april wordt door 
Beek an Tôffel weer een uniek 
Koningsmaal geserveerd: een diner 
voor 30 personen op een 
bijzondere plek in Vierlingsbeek of 
Groeningen, bereid en opgediend 
door koks van Beek an Tôffel. 
Met andere gasten geniet je van het Koningsmaal èn 
zeker ook van de mooie, bijzondere, humoristische 
verhalen en gesprekken, belevenissen en anektodes 
van dorpsgenoten. Het Koningsmaal heeft de 
afgelopen 5 jaar een thema gehad. Geef je op en laat 
je verrassen wat de koks dit jaar voor je in petto 
hebben!  
 

Je kunt je opgeven via de vierlingsbeek-groeningen.nl / 
verkoop-verhuur. Het Koningsmaal kost, net als de 
reguliere Beek an Tôffel, € 20,- p.p.. Dit is inclusief een 
welkomstdrankje. De overige consumpties, à € 1,- per 
glas, kunnen bij de kok afgerekend worden.   
 
 

 
Koningsmaal 2016: Gasten aan tafel in Museum Van 
Postzegel tot Tank in Groeningen 
 

DATA BEEK AN TÔFFEL 2019 
 

• 27 april 2019 Koningsmaal | aanvang 19.00u 
• 22 juni 2019 | aanvang 19.00u  
• 9 november 2019 | aanvang 19.00u 
 

Aanmelden kan via:  
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-
verhuur/ 

 

 

BÈÈK RUUMT OP EN GRUUNINGE OK 
 

Op 12 mei is er weer een grootse garagesale in 
Vierlingsbeek en Groeningen. Zet je garage of 
schuurdeur dus open tussen 10.00u en 14.00u en gun je 
spullen een 2e leven! Aanmelden kost €5,- en kan via 
vierlingsbeek-groeningen.nl / verkoop-verhuur. 
 

Nieuw dit jaar: Kleding-outlet 
 

De schuur bij fam. Geurts aan de Willem 1 straat 1 
wordt tijdens de garagesale ingericht als een mooie 
kleding-outlet, mét paskamer! Heb je interesse om mee 
te doen met deze kledingoutlet? Stuur dan snel een 
email naar lisetteverploegen@gmail.com. 
 

Hoe werkt het?  
• Bij aanmelding voor de kleding-outlet krijg je een 

verkoopnummer; 
• Je levert al je kledingstukken gesorteerd aan met 

een hanger(tje); 
• Aan ieder kledingstuk bevestig je een prijskaartje 

met daarop jouw verkoopnummer + de vraagprijs; 
• Kleding kan tussen 9 en 12 mei afgeleverd worden 

op de Willem 1 straat 1; 
• Per verkocht kledingstuk gaat €1,- naar het goede 

doel van Bèèk ruumt op en Gruuninge ok; 
• Na afloop wordt er met de verkopers afgerekend en  

worden de niet-verkochte kledingstukken weer 
door de eigenaar opgehaald. 

 

Het is dus niet de bedoeling dat je zakken met kleren 
afgeeft: Kleding wordt gesorteerd, op een hanger en 
geprijsd aangeleverd. Het gaat om goed verkoopbare 
kleding en het is geen alternatief voor de 'zak van max'!  
 

Meld je aan via: lisetteverploegen@gmail.com. 
 

WIE DOET ER MEE ??? 
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Lachende Bliek Maashees, 
zaterdag 5 oktober 2019

Beste mensen uit Groeningen en Vierlingsbeek,

Carnaval zit er weer op en het is mooi te horen dat 
de Keieschieters er een mooi feest van hebben 
gemaakt. De zittingsavonden, liedjesavonden en al 
het andere, dat smaakt naar meer….

Wij willen graag laten weten dat de voorver-
koop voor de Lachende Bliek in Maashees alweer 
gestart is. We zijn heel blij dat er al heel wat 
kaarten verkocht zijn en dat ook de dorpen om 
Maashees heen volop belangstelling tonen. Dit 
jaar met een tonprater meer dan andere jaren.

Op zaterdag 5 oktober zullen de volgende 
artiesten in Maashees op de planken staan: 
Berrie Knapen, Hans Verbaarschot, Gilbert Petit 
(Limburgse topper), Frans Bevers en Boy Janssen. 
Boy heeft dit jaar het Keiebijters kletstoernooi 
gewonnen, dus een schot in de roos. Duo Vreemd 
en Tadaa (met nieuwe act) vormen de omlijs-
ting. Dus wij weten zeker, dit jaar allemaal toppers 
(zeker weten}.

Vorig jaar hebben we veel Vierlingsbeekse en 
Groeningse mensen mogen begroeten. Dus als u 
wilt komen kijken, van harte welkom, maar wacht 
echt niet te lang (geen grapje).

Voor kaarten (€ 15,-) kunt u een mailtje sturen naar 
René Franssen, rene.franssen@live.nl of bel met 
Mark van Rhee 06-51921486. 

Alvast bedankt…..en heel veel plezier.

tum-Mullem. Dat gebeurt volgens de doelstel-
lingen van de Europese Kaderrichtlijn Water ter 
verbetering van de ecologische waterkwaliteit. 
De KRW-werkzaamheden lopen nog door tot 
en met 2027. 

Bij Vierlingsbeek wordt de stenen bestorting over 
een lengte van 2 km tot 1 meter onder de waterlijn 
verwijderd. Daardoor krijgen natuurlijke processen 
als afkalving en aanzanding weer de ruimte en 
ontstaat er gaandeweg een oever met ondiep 
water en rivierstrandjes. Dat is een aantrekkelijkere 
leefomgeving voor waterplanten, vissen en kleine 
waterbeestjes (macrofauna) die horen in de Maas. 

Rivierhout
Verder komen bij Vierlingsbeek tussen de kribben 
enkele bomen als rivierhout in de Maasoeverzone 
te liggen. Stevig verankerd om wegdrijven te 
voorkomen. Rivierhout – dode bomen en takken 
- vormt onder water een soort koraal waar het 
al snel krioelt van het leven. Het is dan ook een 
waardevolle schakel in de voedselketen en hoort 
van nature thuis in een rivier. Het gaat hier niet 
om bakenbomen, maar om bomen die tussen de 
bestortingsstenen zijn gegroeid en anders door de 
aannemer gerooid en versnipperd zouden worden 
om de bestorting te kunnen verwijderen. 

Beekmondingen
Elke beek is uniek. Per monding is daarom 
maatwerk nodig, afgestemd met het water-
schap. Bij de Rekgraaf bestaan de maatregelen 
uit het weghalen van de stenen op de bodem en 
oever van de monding en het ophogen van de 
bodem. Dat laatste is nodig bij beekmondingen 
die nu continu te diep onder water staan, zoals 
de Rekgraaf. Bij deze ‘verdronken’ mondingen 
wordt bekeken of het helpt om een soort drempel 
aan te brengen; een constructie van keien die de 
instroom van Maaswater moet verminderen. Ook 
zorgt dit ervoor dat het zand dat de beek afvoert 
niet in de rivier verdwijnt, maar in de monding blijft 
liggen. Een minder diepe beekmonding is rijker 
aan leefgebieden voor flora en fauna en verbetert 
de lokstroom voor vis in de Maas. Het beekwater 
bevat namelijk een specifieke geur, die bepaalde 

Natuurvriendelijke herinrichting 
Maasoever Vierlingsbeek en 
monding Rekgraaf 

Aannemer Martens en Van Oord werkt in de pe-
riode maart-november 2019 in opdracht van 
Rijkswaterstaat met het natuurvriendelijk ma-
ken van in totaal 10 km Maasoever tussen het 
Limburgse Kessel en Alphen in Gelderland. Eén 
van de werklocaties is het oevertraject Vier-
lingsbeek. Ook worden 7 Maasbeekmondingen 
heringericht, waaronder de Rekgraaf bij Vor-
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vissen als het ware de beek in moet lokken. Op 
die manier vinden ze de weg naar hun paaigrond. 
Vissen kunnen de drempel via een inkeping 
gemakkelijk passeren.

Werkzaamheden
Martens en Van Oord werkt tot november de 
verschillende locaties af. Wanneer een oever of 
beekmonding aan de beurt is, is afhankelijk van 
de planning van de aannemer. De werkzaamheden 
vinden direct aan de waterkant plaats – buiten het 
vaarwater – en brengen naar verwachting niet of 
nauwelijks hinder met zich mee. Wel kan de oever 
of uiterwaard tijdens de werkzaamheden voor de 
veiligheid tijdelijk zijn afgesloten. Weghalen van 
bestorting duurt meestal enkele dagen. Transport 
van vrijgekomen bestortingsmateriaal vindt hoofd-
zakelijk over water plaats. Kleinere hoeveelheden 
worden eventueel over de weg afgevoerd. De 
mogelijkheid bestaat dat de verwijderde bestor-
ting na het ontstenen tijdelijk opgehoopt in de 
ondiepe oeverzone blijft liggen. Dit wordt dan later 
per schip afgevoerd om het aantal transporten 
beperkt te houden. Omdat dit materiaal buiten 
het vaarwater ligt, heeft de scheepvaart er geen 
last van. Waar nodig plaatst de aannemer nieuwe 
radarbakens langs de Maas om het vaarwater te 
markeren. 

Op weg naar 2027
Zorgdragen voor een goede ecologische 
waterkwaliteit is een belangrijke taak voor 
Rijkswaterstaat volgens de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Dat geldt voor alle oppervlakte-
wateren en dus ook de Maas. De Maas kreeg 
de afgelopen 150 jaar een sterk kanaalachtig 
karakter door het bouwen van stuwen, afsnijden 
van meanders en met steen vastleggen van de 
oevers. Dat bleek niet gunstig voor het waterleven. 
Rijkswaterstaat voert daarom in samenwerking 
met andere partijen al langere tijd langs de gehele 
rivier ecologische herstelmaatregelen uit. In de 
gemeente Boxmeer zijn als onderdeel daarvan de 
oevertrajecten Oeffelt, Noordereiland, Boxmeer en 
Vortumsche Bergen heringericht en de mondingen 
van de Oeffeltsche Raam, Sint Jansbeek en 
Vierlingsbeekse Molenbeek al heringericht. 
De KRW-opgave loopt nog door tot en met 2027. 
Ingenieursbureau Arcadis voert de komende jaren 
in opdracht van Rijkswaterstaat de planstudie uit 
voor de resterende opgave aan natuurvriendelijke 
oevers, geulen, uiterwaardvergravingen en beek-
mondingen. Het werkgebied loopt van Eijsden in 
Zuid-Limburg tot aan de A27 bij Keizersveer. De 
maatregelen die uitvoerbaar zijn worden telkens 
gebundeld in werkpakketten en vervolgens door 
Rijkswaterstaat op de markt gezet.

Meer weten? 
Kijk op www.rws.nl/maasoevers of bel gratis met 
de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002.

Glasvezelspreekuur in gemeente 
Boxmeer

De komende weken worden vele woningen voor-
bereid op de aansluiting op het glasvezelnetwerk. 
Dat roept nogal wat vragen op bij de inwoners. 
Wat zijn de voordelen van glasvezel? Wat kost 
het? Hoe werkt het? Voor antwoord op al deze 
vragen kunt u terecht bij de Glasvezelspreekuren 
in 
 • Rijkevoort – vrijdag 3 mei – De Poel,   
  Meester vd Bergplein 10
 • Groeningen – woensdag 8 mei – De   
  Zandpoort, Groeningsestr. 40
 • Vortum-Mullem – dinsdag 14 mei – MFA   
  Knillus, Sint Cornelisstraat 18

Tijdens het Glasvezelspreekuur van 18.30 tot 
20.30 uur kunt u specialisten spreken die alles 
weten over glasvezel en de diensten telefoon, 
televisie en internet. Ook over de aanleg 
worden de vragen beantwoord. Gedurende de 
aanleg organiseren we in elk dorp meerdere 
glasvezelspreekuren.

Bespaar 450 euro
Wanneer je tijdens de aanleg van het glasvezel 
in uw woonplaats een abonnement bij een 
glasvezelprovider afsluit, bespaart u 450 euro acti-
vatiekosten. Zodra de graafploegen uit het dorp 
weg zijn is dat namelijk wel het geval. Twijfelt u 
nog, kom dan naar het glasvezelspreekuur. Samen 
zetten we de ‘voors en tegens’ nog eens naast 
elkaar en helpen we u met uw keuze.
 

Hartverwarmende verwendag in 
het Maasziekenhuis

Het is zaterdagmorgen 8.00 uur in het 
Maasziekenhuis. Normaal gesproken kun je bijna 
een speld horen vallen in de centrale hal. Vandaag 
niet. Her en der worden tafels en stoelen klaar-
gezet. Voor de ingang worden auto’s uitgeladen en 
dozen naar binnen gebracht. Dit is duidelijk geen 
alledaagse zaterdag.

Het is de dag waarop voor de 5e keer de 
verwendag plaatsvindt voor patiënten die in 
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het Maasziekenhuis op de dagbehandeling 
oncologie worden behandeld voor kanker. Nog 
voor de eerste gasten arriveren, is vrijwilliger Piet 
Verstraaten bezig met opbouwen. In het restaurant 
test hij nog een keer het geluid, zodat straks alles 
vlekkeloos verloopt tijdens de opening. Als deze 
taak erop zit, verricht Piet allerlei hand- en span-
diensten. “Het is prachtig om hier vandaag een 
bijdrage aan te mogen leveren. Kijk hoe iedereen 
geniet.” 

Na de opening gaan deelnemers genieten van 
ontspannende massages en worden er de mooiste 
creaties gemaakt, van sieraden en bloemstukjes 
tot boltaartjes. De sfeer is gemoedelijk. Door de 
hele ruimte hoor je het geroezemoes, alsof je op 
een gezellige braderie bent. En dat is precies hoe 
het vandaag is: even niet bezig zijn met ziekte, 
maar ontspannen en gezellig samen zijn.

Daar dragen vrijwilligers Karin Claassen en 
Benja Trimmel met een ontspannende handmas-
sage graag hun steentje aan bij. “De mensen zijn 
dankbaar voor deze dag. En wij zijn dankbaar dat 
we hier vandaag mogen zijn.” 

Aan het einde van de dag verzamelen alle deel-
nemers en vrijwilligers zich in de centrale hal 
voor een afsluitend optreden van popkoor Zip uit 
Landhorst. Als de deelnemers daarna met een 
tevreden gevoel weer naar huis gaan, zie je de vrij-
willigers denken: Hier doen we het voor!

v.l.n.r. Vrijwilligers Karin Claassen, Benja Trimmel 
en Piet Verstraaten

zowel voor de wandelaars, begeleiders en pu-
bliek extra activiteiten op stapel staan.

De avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 4 
tot en met vrijdag 7 juni 2019. Dat is dus in de 
week tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een 
avondvierdaagse die al zo lang bestaat kent jon-
ge wandelaars die voor het eerst met de wan-
delsport kennismaken en begeleiders van kin-
deren die zelf ook als kind hebben meegelopen 
en daar leuke herinneringen aan bewaren. Maar 
de avondvierdaagse is sinds tien jaren ook uit-
gebreider geworden omdat ook langere afstan-
den worden aangeboden aan wandelaars die dit 
als de perfecte training zien voor de Nijmeeg-
se vierdaagse.  Door de finishtijden van de lan-
gere afstanden ook af te stemmen op de kor-
te afstanden (de 20 en 25 km start vanaf 15.00 
uur) ontstaat een heel mooi evenement waar 
dan ook na het volbrengen van de wandeltocht 
nog gezellig even genoten kan worden van een 
mooie zomeravond in het Weijerpark.

Extra afstand van 40 km op vrijdag
De vierdaagse Boxmeer kent als te lopen afstanden 
5 – 10 – 15 - 20 en 25 km per dag. Verleden jaar 
namen daar in totaal ongeveer 1.700 wandelaars 
aan deel.  In dit 40e jubileumjaar biedt de organi-
satie ook een te lopen afstand van 40 km aan. Dat 
is dus alleen op vrijdag. Die deelnemers starten dan 
al om 12.00 uur en gaan ook met veerboot naar 
de overzijde van de Maas. De te lopen afstanden 
blijven flexibel, men kan altijd per dag een andere 
afstand wandelen. Maar de vrijdag biedt voor de 
getrainde wandelaars desgewenst dus een extra 
uitdaging. En dan heeft men een goed beeld van 
wat hen in Nijmegen te wachten staat.

De jeugd
Het overgrote deel van de wandelaars vormen de 
jeugdige wandelaars die vanaf 17.30 uur mogen 
vertrekken, lopen, zingen en veel lol hebben.  En 
de ervaring leert dat het daarbij niet uitmaakt of het 
prachtig zonnig weer is of dat regent. Het blijft leuk. 
Zij maken voor het eerst kennis met wandelsport 
die momenteel erg in de lift zit. Want wandelen is 
een hippe en gezonde sport.

Wandelgebied
De omgeving van Boxmeer kent vele mooi wandel-
gebieden en afhankelijk van de afstand zullen de 
wandelaars daar dan ook het nodige van kunnen 
genieten. Zeker ook van het onlangs als enige 
in Nederland tot UNESCO biosphere gebied 
verklaarde Maasheggengebied. Er wordt op de 
eerste dag gewandeld richting of door natuur-
gebied De Vilt in Beugen, op de 2e dag naar de 
Staatsbossen van Sint Anthonis, op de 3e dag door 
het Maasheggengebied richting Oeffelt en op de 4e 
dag ook weer door het Maasheggengebied, maar 
dan richting Vierlingsbeek. De 40 km wandelaars 
gaan die dag ook de Maas over. 

Bijzonder jaar voor (avond)vier-
daagse Boxmeer 4 t/m 7 juni 2019 

Dit jaar viert de (avond)vierdaagse Boxmeer 
haar 40-jarig jubileum. En dat betekent dat er 



15

Heb je dat gehoord? Dat verzin je toch niet!

Ik kan niet van het wondkorstje afblijven. 

Dan voel je je toch behoorlijk opgelicht.(voor de 
gek gehouden)

Daar heb ik geen zin in.

Dat is een mak paard.

Startttijden
Er kan iedere wandelavond door de deelne-
mers aan de 5 of 10 km tussen 17:30 en 19:00 
uur gestart worden. De 15 km wandelaars kunnen 
iets eerder van start gaan, namelijk tussen 16.30 
en 19.00 uur. De deelnemers aan de 20 en 25 km 
kunnen al starten vanaf 15.00 uur (20 km tot uiterlijk 
19.00 uur, 25 km tot uiterlijk 18.00 uur). Voor de 
lange afstanden kan men ook dagkaarten kopen. Er 
zal iedere dag gestart worden vanaf de achterzijde 
van De Weijer, De Raetsingel 1 te Boxmeer.

Nadere informatie
De nodige inschrijvingen komen al binnen bij de 
organisatie. Men kan zich via de website www.
vierdaagseboxmeer.nl al digitaal, met korting, 
inschrijven. Dat kan ook altijd nog op de startdag 
en, met korting op de dag daarvoor, maandag 3 
juni 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur op het start-
bureau in De Weijer, ingang via het Weijerpark. 
Voor groepen is er een aparte inschrijvingsmoge-
lijkheid op de website of via de coördinator op de 
scholen en overigens voor de rolstoelers ook bij de 
instellingen.
De kosten van een startkaart voor vier dagen 
inclusief een fraaie medaille bedragen voor de korte 
afstanden € 6,-. Voor kortingen en tarieven voor de 
langere afstanden zie de website.
Men krijgt na het volbrengen van de vier dagen een 
fraaie en originele medaille van de wandelbond 
KWBN. Het is toegestaan, mits dat wordt aange-
geven bij de start, om verschillende afstanden 
te wandelen. Wandelaars op de lange afstanden 
kunnen ook zonder beloning lopen.

Website
Nadere informatie kunt u vinden op de 
website www.vierdaagseboxmeer.nl

Ken je dialect

Help eens eventjes mee.

Hij is zo stijf als een plank. (‘n hankhòòlt was een 
stevig stuk hout vastgebonden aan de bovenkant 
van de een ladder waar een geslacht varken aan 
opgehangen werd)

Waar heb je het hoofdstel van het paard gelaten?

Achteraf is het makkelijk praten.

Geef dat sneetje brood maar aan de kippen.

In het Oorlogsmuseum Overloon wordt door 
kunstenares Angret Meij deze week de laatste 
hand gelegd aan de Muur van Vrijheid. Op zon-
dag 7 april vond de onthulling daarvan plaats.

Wat is vrijheid voor jou? Die vraag stelde de uit 
Tegelen afkomstige Angret Meij in de afgelopen 
drie jaar aan honderden mensen. En het antwoord 
op die vraag ging zoals verwacht kon worden alle 
kanten op. Meij ging daarmee aan de slag door 
elk van die antwoorden vast te leggen in een schil-
derijtje. Elk schilderijtje, van 10 bij 15 centimeter, 
werd zo een persoonlijke bouwsteen om een muur 
mee te bouwen. Inmiddels heeft zij vele honderden 
schilderijtjes, die nu in Overloon samengebouwd 
gaan worden tot een vrijheidsmuur.

Inmiddels is er ook een boek gemaakt over deze 
muur, met daarin een groot aantal persoonlijke 
visies op wat vrijheid voor mensen betekent. Het 
boek is rijkelijk geïllustreerd met de kleine kunst-
werkjes die bij elk verhaal horen. 

De muur en het boek werden gepresenteerd 
tijdens de onthulling op zondagmiddag 7 april in 
het Oorlogsmuseum Overloon. Tot 18 oktober 
zal de muur in het museum te zien zijn, de dag 
waarop Venray werd bevrijd in 1944 en het 
eindpunt van de Slag om Overloon.
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Lege flessen doneren voor de gratis speeltuin “Gewoon Buiten” te Overloon 
 

  
 

 
 
De Verbeeten statiegeldactie komt in maart en april 2019 ten goede van stichting Recreatie en Meer voor de speeltuin “Gewoon Buiten” Museumpark 1 te 
Overloon. 
 

Verzamel en lever al jouw lege flessen en bierflessen in, in 
maart en april 2019 en doneer jouw/uw bonnetje in de 
brievenbus bij de flessenband. Maak een foto bij het 
inleveren van 10 lege flessen of meer en mail deze naar 
info@speeltuinboxmeer.nl of post de foto op onze 
facebookpagina 
https://www.facebook.com/GewoonBuitenOverloon/   en 
maak kans op een leuke cadeaubon. 
 
De opbrengst van de ingezamelde statiegeldflessen draagt 
bij aan verdere realisatie; aanleg, inrichting en het 
onderhoud van een grote groene buitenspeeltuin die ook 
nog eens GRATIS is. 
 
Het totaalbedrag wat opgehaald wordt, wordt NSGK 
opgehoogd met 50% waardoor het ook voor kinderen met 
een beperking toegankelijk kan worden gemaakt, want wie 
wil er nou niet dat alle kinderen zich welkom voelen in 
onze speeltuin. 
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Voorlichtingsavond Alles over 
beroerte

Dinsdag 14 mei is het de Europese Dag van de 
Beroerte. Een belangrijke dag om even stil te 
staan bij deze aandoening en de gevolgen die 
een beroerte kan hebben voor het dagelijks leven 
van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis 
Pantein organiseert 14 mei een voorlichtingsavond 
over dit thema. De bijeenkomst begint om 19.00 

uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is 
gratis.

Herken de signalen
Verschillende specialisten van Pantein vertellen 
deze avond over wat een beroerte is en hoe je 
de signalen kunt herkennen. Door het op tijd 
herkennen van de signalen van een beroerte en te 
weten welke actie je moet ondernemen, kan soms 
veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een 
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THE EMBRASSIBLES WINT OP UT 
TUFFELKE en maakt programma 
ODT19 compleet
Het was spannend op zaterdag 23 maart jl. tij-
dens bandwedstrijd Op Ut Tuffelke in Gryphus en 
de jury had er dan ook twee stemrondes voor no-
dig maar uiteindelijk was er een winnaar: de acht-
koppige brassband The Embrassibles. Het ener-
gieke octet uit Nijmegen sleepte met hun show vol 
aanstekelijke en grensverleggende funky jazz de 
hoofdprijs in de wacht: het openingsoptreden van 
Op De Tôffel 2019. 

En daarmee is het programma voor de 27e edi-
tie van Vierlingsbeeks mooiste compleet. Naast 
The Embrassibles zullen dit jaar ook Thijs Boon-
tjes Dans- en Showorkest, Son Mieux, Nona, Snel-
le, , Los Paja Brava, Inge van Calkar, Kita Menari, 
X Raiders, The Tambles, , Shock Elias, The Na-
ked Sweat Drips, Love Couple, Jackson’s Cage, 
Pollux, Verbraak | van Bijnen, The Blackest White, 
Baer Traa, Sam & Julia, Balou en BJ Baartmans 
Op De Tôffel staan. En U?

DOWNLOAD DE OFFICIÉLE OP DE 
TÔFFEL-APP!
Ook dit jaar is ie er weer: de enige echte onver-
valste Op De Tôffel-app! Blijf op de hoogte over 
het laatste nieuws rondom Op De Tôffel, lees al-
les over de acts die optreden, kijk videoclips, zie 
wie waar speelt en nog veel meer. Kortom: alle info 
over ODT19 in je broekzak! De app is beschikbaar 
voor zowel Android als iOS. Download ‘m snel in 
je eigen appwinkel!

Het Gilde van Groeningen bedankt iedereen 
die dit jaar weer de potgrond heeft gekocht 
van het gilde. We hopen dat het ook dit jaar 
weer in goede aarde is gevallen

Hebt U vragen of opmerkingen over deze 
actie, laat het ons weten.

Namens leden en bestuur nogmaals dank en 
tot volgend jaar.

beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruit-
zichten zijn voor de patiënt. Desondanks kan een 
beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt 
en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we 
ook dieper in op de behandeling en de begeleiding 
die Pantein kan bieden.

Het voorkomen van een beroerte
Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen 
van een beroerte is dan ook een belangrijk thema 
deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het 
krijgen van een beroerte en wat kun je zelf doen 
om de kans op een beroerte zo klein mogelijk 
te maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het belang van een gezonde leefstijl, voeding en 
bewegen.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercen-
trum op de begane grond van het 
Maasziekenhuis. Aanmelden kan via 
de website 
www.maasziekenhuispantein.nl/
voorlichtingsavonden. 



18

zaterdag 13 april > concert > BEUK-
FEEST: IMPALEMENT + KLYSMA + 
KLONT!! + INFANT MEAT SHIELD
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 seriemoorde-
naars. 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 
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 dubbelbas-
werk en een putgrunt die soms wordt afgewisseld 
met een ferme krijs die keer op keer een ziek tintje 
aan het totaal toevoegt. Whooaahhh!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > en-
tree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reserve-
ren: www.gryphus.nl

vrijdag 19 april > vinylavond > OP LOS-
SE GROEVEN met DJ’S LUCA SMITS 
& JENS ACHTEN (KLIKSJEK) + DJ’S 
‘WILLY SCHOUENBERG & JOHNNY 
WILLEMS + DJ’S ‘PETER SCHOOFS & 
WIM DE HOOG

Vinyl is weer helemaal terug van nooit wegge-
weest. Alle reden om de pick-up weer van zolder 
te halen en een paar liefhebbers uit te nodigen om 
thuis in de platenkast te gaan snuffelen. Zie hier 
het concept van Op Losse Groeven, een avond 
vol krakende platen, mooie hoezen, 33 en 45 
toeren, jeugdsentiment, oude en jonge hipsters, 

OP DE TÔFFEL OP EEN RIJTJE
ZATERDAG 15 JUNI > VRIJTHOF VIERLINGS-
BEEK > AANVANG 14.30 UUR > ENTREE GRATIS

THIJS BOONTJES DANS- EN SHOWORKEST | 
SON MIEUX | NONA | SNELLE | LOS PAJA BRAVA 
| INGE VAN CALKAR | KITA MENARI | X RAIDERS 
| THE TAMBLES | SHOCK ELIAS | THE NAKED 
SWEAT DRIPS | LOVE COUPLE | JACKSON’S ÇA-
GE | POLLUX | VERBRAAK|VAN BIJNEN | THE 
BLACKEST WHITE | BAER TRAA | SAM & JULIA | 
BALOU | BJ BAARTMANS | THE EMBRASSIBLES

www.opdetoffel.nl
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Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

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

 
 

 

Boukje Weel

Soetendaal 1, 5821 BL Vierlingsbeek
T  0478 - 561156
I  www.boukjeweel.nl

Voor al uw bedrijfsuitingen!
Zoekt u een creatieve uiting voor uw bedrijf? Wij ontwerpen uw 
huisstijl, website, folder....... en nog veel meer. U kunt erop 
rekenen dat wie u bent en wat u vertelt, in ons ontwerp perfect
tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk 
van ons werk.

beminnaars en (amateur) dj’s met een liefde 
voor muziek. Luca Smits en Jens Achten, Willy 
Schouenberg en Johnny Willems en Peter Schoofs 
en Wim de Hoog zijn de vrienden van het vinyl die 
de uitdaging hebben aangenomen en allemaal 
een kist vol zwart goud hebben meegebracht. 
Het resultaat is een ratjetoe aan popmuziek: 60’s, 
70’s, 80’s, 90’s, zero’s, ten’s, rock ‘n’ roll, blues, 
hardrock, classic rock, punk, new wave, hiphop, 
reggae… Van Led Zeppelin via Herman Brood 
naar Eagles, van Status Quo via Gruppo Sportivo 
naar Deep Purple, van Bintangs via Queen naar 
Heino en van Rolling Stones via Rory Gallagher 
naar Zangeres Zonder Naam. En weer terug 
natuurlijk. Zonder twijfel wordt dit een heerlijk feest 
der herkenning. Vanaf half negen gaat de naald in 
de groef!
aanvang: 20.30 uur > entree: gratis

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 grootbeeld-
scherm worden vertoond. Wij gaan er weer eens 
goed voor zitten en zetten ons geld op onze Max. 
En U?
	 	zondag 14 april: GP CHINA (start: 14.00   
  uur)
	 	zondag 28 april: GP AZERBEIDZJAN (15.00  
  uur)
aanvang: wisselend > entree: gratis

in petto
	 	zaterdag 11 mei > vlees > METAL BBQ met  
  live: DIRTBAG
	 	vrijdag 24 mei > bieravond > DE    
  PRUUVERIJ: FABELS
	 	woensdag 29 mei > hard rock café >   
  MAIDEN NIGHT 2019

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek | 
0478.632053 | www.gryphus.nl
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Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

www.martensasperges.nl
Schootsveld 2
5821 EH Vierlingsbeek
tel. 0478 63 40 20
info@muldersautos.nl

* exclusief 
vullen/reinigen

Ga voorbereid 
de lente in!

Airco check*
in april voor €9,95

www.muldersautos.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

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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























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

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
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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
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Actie geldt van 15 t/m 27 april 2019. Vraag naar de voorwaarden. Op 2e Paasdag zijn we open van 12.00 - 17.00 uur!

20% KORTING OP HORREN & RAAMDECORATIE

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

NU NÓG MEER MEER INSPIRATIE IN 
ONZE NIEUWE LUXAFLEX® INSPIRATION SHOP!
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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
Reclame 15 t/m 20 april
 	Paasvlaai (8 pers) € 9,90 
 	Roomboter Croissant € 0,75 
 	8 Zachte bollen + 2 gratis € 
2,05 
Reclame 22 t/m 27 april
 	Koningsvlaai € 10,80 
	 	Oranje soes € 1,85 
 	Extra/dubbel donker € 2,50

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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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! 


