Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen
Kopij aanleveren voor het volgende
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bijna niet anders als je zoals Jos uit een echte
korfbalfamilie komt waarbij je moeder en zussen
ook hebben gekorfbald.
Jos is een stille kracht, nooit op de voorgrond en
bovenal zorgzaam voor haar teamgenoten. Want
als er iemand geblesseerd raakt, en dat komt helaas nogal eens voor, zorgt zij met haar EHBO achtergrond voor de eerste medische behandelingen
en gaat indien nodig ook mee naar het ziekenhuis.
Jos laat geen training of wedstrijd aan zich voorbij
gaan. Fluit regelmatig en ondersteunt bij georganiseerde activiteiten door onze club, zoals bloemenactie, blacklight-toernooi en vriendenmix-toernooi.

Jos Eggenhuizen 50 jaar lid van
korfbalvereniging DES
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van DES en Volharding op 4 januari jl., is Jos Eggenhuizen gehuldigd
vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van onze vereniging. En daar zijn wij als DES hartstikke trots
op.

Proficiat Jos, met dit
mooie jubileum en dat
je nog lang verbonden
mag blijven aan de
Vierlingsbeekse korfbalvereniging.

Al 50 jaar lid dus en still going strong. Jos is nog
steeds actief als korfbalster bij onze Recreanten en is hiermee tevens het oudste spelend lid
van onze vereniging. Waarschijnlijk is zij zelfs het
langst spelende lid van kv DES. En dat kan ook

Dierenweide Spoorstraat
Al vele jaren is er een dierenweide in de
Spoorstraat. Deze dierenweide is eigendom
van de gemeente. Veel mensen maken regelmatig een wandeling naar de dierenweide om
(samen met de kinderen) de aanwezige hertjes, geitjes, eenden, ganzen en kippen te voeren. Dat het dierenverblijf er zo netjes bij ligt
en de dieren er goed verzorgd uitzien komt
door de inzet van onze dorpsgenoot Noud van
Bree. Noud heeft (met ondersteuning van zijn
vrouw Ineke) al meer dan 13 jaar de dieren
verzorgd.
Na deze lange periode heeft Noud het stokje
overgedragen aan de familie Aerts en de familie ten Haaf.
Noud bedankt voor jouw jarenlange inzet voor
dit mooie stukje natuur in ons dorp.
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Van de Redactie:
*

*

*
*
*

25 jan

Kerst Sing Along 2019: áls het misschien
de laatste keer ( in onze kerk) was, dan
kunnen we zeker terug kijken op een
bijzonder leuke, mooie, goed georganiseerde editie, met veel samenzang,
saamhorigheid, warmte, gezelligheid én lekkere hapjes en drankjes!
COMPLIMENTEN, DANK JULLIE WEL!
De scholen zijn weer begonnen en
menigeen is ook weer (gewoon) aan het
werk.... Ook Globaal is er weer in 2020:
veel leesplezier!.
De carnavalskrant wordt weer rondgebracht en U kunt naar de Liedjesoavond
Ojjem van Ège Bojjem!.
Er zijn en worden weer stappen gezet op
weg naar ons MFA... ook wij volgen het op
de voet!
Bij de Bekse Klinkertjes wordt er druk
getraind én geregeld/georganiseerd:
Eurodance 2020 (1, 2 en 3 mei) komt
eraan! Veel succes iedereen!

25 jan
29 jan
1 febr
1 febr
4 febr
6 febr
9 febr
10 febr
11 febr
14 +
15 febr
21 febr
23 febr

AGENDA
2020

23 t/m
25 febr
29 febr Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
29 febr Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
3 mrt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in ’t Koningskerkje
5 mrt
KBO: Bedevaart Smakt
6 mrt
Gryphus: De Pruuverij
speciaal bier avond
met als thema “Toppers”
8 mrt
VOVG: Internationale Vrouwendag
9 mrt
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
13 mrt KBO: Jaarvergadering
14 mrt Oude Schoenendoos:
Tentoonstelling over de vrijheid en
wederopbouw van de oude
gemeente Vierlingsbeek
in zaal Concordia
17 mrt Zangvereniging Vondel:
Zingt tijdens de Mis in de Smakt.
21 mrt KBO: Nationale opschoon dag
26 mrt VOVG: Bezoek Rühl- Hellegers en Knillus
27 mrt Gryphus: cabaret; Rob Scheepers;
zaal open: 20.30 uur
28 mrt Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
28 mrt Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
31 mrt Collecte Samen Sterk voor goede
en 2 apr Doelen

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.
16 jan
20 jan
21 jan
24 jan
25 jan

Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
CV de Keieschieters:
Rondbrengen carnavalskrant
Zanggroep Evergreen:
Liedjesavond in zaal Concordia
CV de Keieschieters:
Kaartverkoop Pronkzitting in Concordia
CV de Keieschieters:
Prinsenreceptie in Concordia
Beek an Toffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Presentatie donorwet
door Remedica
CV de Keieschieters:
Jeugdpronkzitting in zaal Concordia
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
VOVG: Lezing chronische pijn
CV de Keieschieters:
Zittingsavonden in Concordia
KBO: Carnaval
CV de Keieschieters:
Jeugdprins(es)en receptie
in de Wildeman
CARNAVAL

KBO: Snertwandeling
Groeningen: köpkesmert in de Zandpoort
aanvang 18:00 uur
VOVG: Jaarvergadering
Gryphus: cabaret; Jeroens Clan;
zaal open: 20.30 uur
aanvang: 21.00 uur
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl
Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502
www.dorpsbladglobaal.nl
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5 apr
6 apr
7 apr
9 apr
15 apr
25 apr
25 apr
25 apr
26 apr
1 t/m
3 mei
4 mei
11 mei
13 mei
14 t/m
17 mei
14 of
21 mei
17 mei
28 mei
30 mei
30 mei
2 juni
5 juni
6 juni
6 juni
8 juni
9 juni
13 juni
19 juni
19 t/m
21 juni
?? juni
27 juni
27 juni
27 juni

Dansvereniging Bekse Klinkertjes
danstoernooi, De Pit, Overloon
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Vroege ochtendwandeling
VOVG: Rayonreis
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
KBO: Bezoek Brandweer
Beek an Tôffel: Koningsmaal;
aanvang 19:00 uur
op een geheime locatie
Dansvereniging Bekse Klinkertjes
Eurodance 2020
De Wetteling, Venray
Dorpsraad: Dodenherdenking
vanaf Koningskerkje
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
VOVG: Kienen
PLUS Wandel4daagse i.s.m.
JOC Vierlingsbeek/Groeningen
KBO: Vliegbasis De Peel

4 juli

7 juli
13 juli
25 juli
25 juli
11 aug
23 t/m
26 aug
26 aug
29 aug
29 aug
1 sept

Van Heure Zinge neemt deel aan festival
"Smart uut os Hart" van
smartlappenkoor De Sjanellekes
in centrum Venray
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
Ophalen oud papier:
ZEV, tel. 06-54661196
Deze maand geen ophaalronde
oud ijzer! In augustus kunt u
Valentinus weer bellen.
KBO: Kermismatinee
KBO: Meerdaagse reis
KBO: Kevelaer ism KBO Maashees,
Vortum -Mullem
Ophalen oud papier:
Gilde, tel. 06-43246914
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Groeningse kermis 2020

5 t/m
7 sept
9 sept KBO: Fietsmiddag
10 sept VOVG: Najaarsontmoeting
12 sept Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek: Een dag vol muziek met
een gouden tintje in het kader van het
50-jarig jubileum!
14 sept Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
23 sept KBO: Presentatie Kom in beweging
door Remedica
26 sept GroeVie: Dorpsquiz ‘k Wet’t
Interactieve dorpsquiz
Vierlingsbeek-Groeningen
3 okt
KBO: Dag van ouderen
6 okt
VOVG: Bezoek aan Slaque in Melderslo
6 okt
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
10 okt GroeVie: Finale avond en uitslag
‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz
Vierlingsbeek in Zandpoort Groeningen
12 okt Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
19 okt VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
28 okt KBO: Kermismuseum Vortum +
Museum Tonny Ebben
3 nov
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
4 nov
VOVG: Creatieve avond
7 nov
Beek an Toffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
9 nov
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering

Smartlappenkoor VHZ:
10 jarig bestaan
VOVG: Wandeltocht
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
MVC ’64: Kennisquiz
Blokhut Maashees
aanvang 20:00 uur
MVC ’64: Volleybal buitentoernooi;
Blokhut Maashees
aanvang 11:00 uur
Van Heure Zinge neemt deel aan festival
"Amusing Hengelo" te Hengelo
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Fietsdag
Stichting Op De Tôffel:
Op De Tôffel 2020
VOVG: Fietstocht
Goei leven beleven
KBO: Busdagtocht
Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
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11 nov
22 nov
28 nov
1 dec
14 dec
15 dec
17 dec

Köpkesmert

KBO: Herfstwandeling
CV de Keieschieters:
Receptie 66-jarig jubileum
CV de Keieschieters: Jubileumfeest
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
KBO: Kerstviering
VOVG: Kerstviering

Maandag 20 januari 2020 is het zoals ieder jaar
Köpkesmert in Groeningen.
Nu de Köpkesmert om 18.00 uur begint krijgen
meer mensen de gelegenheid om deze traditie en
gezellige avond te bezoeken.
In de kapel wordt middels een korte viering om
16.00 uur het begin gemaakt voor deze
traditionele dag.

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

Iedereen is ook hierbij van harte welkom.
Hierna is er bij de Zandpoort gelegenheid om
een stevige bodem te leggen in de vorm van een
buffet.
De ruper Erwin Vousten doet zijn uiterste best om
het varken (in delen) aan de man te brengen en wij
wensen hem nu alvast veel succes.
We beginnen om 18.00 uur met het bieden op de
varkenskoppen. In totaal zijn er 30 rondes met na
de 15e een pauze. Na iedere ronde ontvangt een
ieder die geboden heeft een lot waarbij een vleespakket te winnen is.

Anno 1494
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning in 1994

Rond 22.00 uur zal het programma afgelopen zijn
en worden de vleespakketten verdeeld onder de
winnaars.

St.Tunnis-dagen
Gilde Groeningen
Zondag 19 januari en maandag 20 januari a.s.
staan bij het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde
weer in het teken van de patroonheilige
‘St. Tunnis’.
Op zondag 19 januari is er om 10.30 uur een
H. Mis voor alle levende en overleden gildebroeders in de kapel in Groeningen. Iedereen is welkom om deze viering bij te wonen. Tijdens de
H. Mis wordt er geofferd op de gildetrom door alle
aanwezige kerkgangers. Aan het eind van de
H. Mis wordt de eed van trouw afgelegd. Hierna
volgt de afmars naar “De Zandpoort”.

TREKKING 1
1e Pries € 55,Naam: Rijnen

Lotnummer:

385

Bij gildehuis “De Zandpoort” staat er voor de
gildebroeders/-zusters en hun partners en kinderen een heerlijk ontbijtbuffet klaar. Na het ontbijtbuffet is er een feestmiddag, waarbij als eerste
de drumband van het gilde een optreden zal verzorgen. Verder zal er nog een optreden zijn, maar
door wie en wat blijft tot dan een verrassing. De
middag wordt afgesloten met het ‘teren’ door de
gildebroeders.

2e Pries € 33,Naam: van Bree

Lotnummer:

487

3e Pries € 22,Naam: van de Water

Lotnummer:

312

4e Pries 		
Vrijkaart pronkzitting
Naam: Stegers

Lotnummer:

529

Op maandag 20 januari is er om 16.00 uur een
dienst voor alle levende en overleden gilde
broeders in de kapel.

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,Naam: van de Berg

Lotnummer:

193

St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen

Restaurant - Grand café - Proeverij
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Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

NIEUWSFLITS MFA VIERLINGSBEEK

TREKKING 2
1e Pries € 55,Naam: Reefs

Lotnummer:

414

2e Pries € 33,Naam: van de Wouw

Lotnummer:

967

3e Pries € 22,Naam: Raedts

Lotnummer:

320

4e Pries 		
Vrijkaart pronkzitting
Naam: Swinkels

Lotnummer:

341

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,Naam: Frederix

Lotnummer: 1171

Via deze nieuwsflits houden wij u graag op
de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. MFA
Vierlingsbeek.
Zoals bij u bekend heeft de regiegroep dd
25‑11‑2019 in Zalencentrum Concordia het advies voor de totstandkoming van het MFA
Vierlingsbeek gepresenteerd. Op deze avond waren 225 dorpsbewoners aanwezig. De Regiegroep
heeft proces, werkwijze en bevindingen en het
voorgenomen advies aan het dorp gepresenteerd. Er zijn diverse kritische vragen gesteld en
discussiepunten besproken. Middels het opsteken
van een groene kaart stemde 99 % van de bezoekers voor het advies van de Regiegroep.
Het advies van de Regiegroep aan de dorpsraad
bestaat uit drie punten:

Restaurant - Grand café - Proeverij

TREKKING 3
1e Pries € 55,Naam: Denen

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.

1. Het verbouwingsplan van het Joffershof alleen
doorvoeren betreffende de (hoogst) noodzakelijke verbeteringen.
2. Het beoogde verbouwingsplan van het
Joffershof voldoet volgens de inventarisatie van de regiegroep niet aan een toekomst
bestendig MFA voor Vierlingsbeek en
Groeningen. Het is niet reëel met deze optie
het plan MFA Vierlingsbeek als dusdanig door
de gemeente af te laten vinken.
3. Voor een toekomstbestendig MFA acht de
Regiegroep een onderzoeksbudget van
€50.000,- noodzakelijk. Dit om onafhankelijk van huidige bebouwing en belangen professioneel te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de kern Vierlingsbeek.
Dit onderzoek is inclusief een concreet plan,
financiering en exploitatie. Ook de integratie
van de basisschool, kinderopvang, zorg voor
ouderen en een gymzaal te integreren in het
plan maakt deel uit van dit onderzoek.

Lotnummer: 1069
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

2e Pries € 33,Naam: Winkelmolen

Lotnummer:

810

3e Pries € 22,Naam: Jans

Lotnummer:

408

4e Pries
Vrijkaart pronkzitting
Naam: Rijs

Lotnummer: 1092

Extra Pries
Waardebon t.w.v. € 40,Naam: De Kleijnen

Lotnummer:

824

Restaurant - Grand café - Proeverij
Kom ook genieten van tientallen

Uitslag is ook na te lezen op:
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
vrijdag, zaterdag en zondag!
www.dekeieschieters.nl WijElke
raden u aan een tafel te reserveren.
www.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637

Op zondagmorgen 19 januari om 10.30
uur is er in de kapel van Groeningen een
eucharistieviering ter gelegenheid van het
patroonsfeest van St. Tunnis.
Tijdens deze viering worden de
overleden leden van het st. Anthonius en
st. Nicolaasgilde herdacht.

Overleg met de Gemeente.
In December 2019 zijn er een tweetal gesprekken
gevoerd tussen een afvaardiging van de dorpsraad
regiegroep, bestuur Joffershof en de Gemeente
Boxmeer om nadere toelichting verstrekken over
het advies van de dorpsraad. De Gemeente wil
van de dorpsraad nog een concrete uiteenzetting

Ook op maandagmiddag om 16.00 uur
zal er i.v.m. de koppenverkoop een korte
eucharistieviering worden gehouden.
Voor deze vieringen kunnen intenties worden
aangevraagd bij: mevr. M. Hubers,
telefoon 631222.

5

over onderstaande vragen en punten:

Abraham en Saradag is niet meer.

A. Geef een onderbouwing + financiële verantwoording van de opdracht aan een extern bureau voor het onderzoek naar MFA
Vierlingsbeek
B. Geef aan hoe de betrokkenheid en inzet is van
de dorpsgemeenschap bij ontwikkeling van
een MFA.
C. Welke financieringsbronnen en of subsidies
zijn mogelijk?
D. Wat zijn de hoogstnoodzakelijke verbouwingsplannen en onkosten van Joffershof voor de
komende 5 jaar?

Op carnavalsmaandag om 11.11 uur was het weer
zover. Onze Abrahams en Sara’s uit Vierlingsbeek
en Groeningen kwamen bijeen in café Het Hoekje
om gezamenlijk een mooie ochtend te beleven. En
dat was zo vanaf 1986, nu 33 jaar geleden.
Leden van carnavalsvereniging De Keieschieters
gingen op pad om al deze 50ers in onze dorpen
persoonlijk te bezoeken en hen uit te nodigen om
met dit mooie evenement mee te doen. De eerste Abrahams en Sara’s die wij bezochten zijn nu
83 jaar oud, de laatste Abrahams en Sara’s die wij
bezochten zijn 51 jaar oud. Als carnavalsvereniging hebben we besloten om met dit evenement
te stoppen. Niet omdat wij dit als vereniging niet
meer willen organiseren; in tegendeel.
Maar er is gewoon geen interesse meer onder onze 50ers om hieraan nog deel te nemen. Ieder jaar
zijn gemiddeld 50 50ers bezocht. Steeds hadden
we een groepje van ongeveer 12 tot 15 50ers die
meededen. De laatste jaren werd dit steeds minder. Er was geen interesse meer. Vorig jaar bleven
er van de 54 mensen die we bezochten nog 3 over
die mee wilde doen. Dit is echt te weinig om als
groep een mooi feest te vieren, dit is te weinig om
als vereniging hier nog tijd en energie in te steken.
We hebben de laatste jaren ook uitdrukkelijk aan
de mensen gevraagd wat de reden is dat ze niet
meedoen. Hun antwoord was duidelijk, we zijn er
niet, we gaan op vakantie, druk, ik moet werken,
we geven niets om carnaval, ik ga daar niet in de
belangstelling staan, ze hoeven niet te weten dat
ik 50 ben en, als laatste, ik ga naar het Vortums
veld. Allemaal duidelijke en te accepteren redenen.

Bovenstaande aandachtspunten worden op dit
moment nader uitgewerkt en vervolgens verstrekt
aan de Gemeente.
Hoe nu verder?
In Januari zal het advies voorgelegd worden aan
het college van BW. Wij vragen van hen een bestuurlijke uitspraak voor de ontwikkeling van het
toekomstig MFA te Vierlingsbeek.
Iedereen die tijdens de avond op 25-11-2019 bij
Zalencentrum Concordia heeft aangegeven om op
een of andere manier betrokken te willen blijven bij
de ontwikkelingen van het MFA, zijn via een email
persoonlijk benaderd.
Mocht u ook graag betrokken blijven of mee willen werken aan de ontwikkeling van het MFA
Vierlingsbeek? Stuur een email naar
mfavierlingsbeek@gmail.com en wij nemen
contact met u op.

33 jaar Abraham en Saradag is niet meer.

Hartelijke groet

Als carnavalsvereniging bedanken wij alle
Abrahams en Sara’s ( zijn er ongeveer 360 ) die
meegedaan hebben aan dit mooie evenement op
de maandagochtend in ons Keieschietersriek.

Dorpsraad Vierlingsbeek en
Regiegroep MFAVierlingsbeek

De Commissie.

Allereerst wensen wij als
	bestuur van de VOVG
iedereen een gelukkig
en gezond 2020.

Wij willen graag een ieder hartelijk danken
voor alle steun, warmte, lieve berichten en
kaarten die we hebben mogen ontvangen na
het overlijden van mijn lieve man, onze lieve
pap en opa

Dinsdag 21 januari komen we weer samen tijdens de jaarvergadering. We presenteren dan
het jaarverslag van onze a
 ctiviteiten van 2019
en het financiële jaarverslag van afgelopen
jaar. Wij zullen dan ook het nieuwe activiteiten
programma tot juli van 2020 toelichten.
Tijdens deze vergadering zullen we natuurlijk
onze jubilarissen huldigen. Na het officiële gedeelte kunnen we nog genieten van gezellig
entertainment.

Gerrit Boumans
Het heeft ons goed gedaan.
Annie Boumans - Deenen
kinderen en
kleinkinderen

Graag tot dan.
Bestuur VOVG
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ZEV	
  organiseert	
  	
  

Ojjem	
  van	
  Ège	
  Bojjem	
  2020	
  

25	
  januari,	
  20.00	
  uur	
  
Zalencentrum	
  Concordia	
  

	
  

'Gouwe	
  Auwe’	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
De	
  makers	
  van	
  de	
  teksten,	
  vaak	
  op	
  bekende	
  
melodieën,	
  waren	
  -‐	
  voor	
  zover	
  we	
  hebben	
  
kunnen	
  achterhalen	
  -‐	
  Bob	
  Vrieling,	
  de	
  in	
  die	
  
?jd	
  in	
  VIerlingsbeek	
  wonende	
  'zingende	
  
marechaussee',	
  Gerrit	
  en	
  Wim	
  Ermers,	
  Willy	
  
van	
  Os,	
  Cees	
  Aarts,	
  Riet	
  Aarts-‐Verhoeven	
  en	
  
Will	
  Cuijpers-‐Verdijk.	
  
De	
  medley	
  wordt	
  ?jdens	
  de	
  liedjesavond	
  ten	
  
gehore	
  gebracht	
  door	
  Riet	
  Aarts-‐Verhoeven,	
  
Miek	
  Arts-‐Jansen,	
  Will	
  Cuijpers-‐Verdijk,	
  Els	
  
Opheij-‐Verhoeven,	
  Elly	
  Verdijk-‐Verbeeten,	
  
Leo	
  Aarts	
  en	
  Peter	
  Verdijk.	
  

	
  
Omdat	
  Zanggroep	
  Evergreen	
  dit	
  jaar	
  50	
  jaar	
  
bestaat,	
  kwam	
  men	
  op	
  het	
  idee	
  om	
  voor	
  de	
  
liedjesavond	
  op	
  zoek	
  te	
  gaan	
  naar	
  een	
  oud	
  	
  
Vierlingsbeeks	
  carnavalsliedje	
  	
  uit	
  het	
  
oprich?ngsjaar	
  1970.	
  Evergreen	
  zorgt	
  met	
  
haar	
  liedjesavond	
  vanaf	
  1984	
  voor	
  een	
  
jaarlijkse	
  'Bèkse	
  carnavalsschlager',	
  maar	
  
jaren	
  daarvoor	
  werd	
  er	
  ook	
  vaak	
  een	
  
carnavalslied	
  van	
  het	
  jaar	
  gekozen.	
  
Bij	
  de	
  zoektocht	
  naar	
  het	
  carnavalslied	
  van	
  
1970	
  kwam	
  men	
  na	
  veel	
  speurwerk	
  
uiteindelijk	
  terecht	
  bij	
  Will	
  Cuijpers-‐Verdijk,	
  
die	
  ooit	
  alle	
  ?tels	
  van	
  carnavalsliedjes	
  
opgeschreven	
  en	
  bewaard	
  had.	
  	
  
	
  	
  
Zo	
  is	
  er	
  een	
  medley	
  van	
  carnavalsliedjes	
  
ontstaan,	
  voor	
  de	
  begeleidingsband	
  op	
  
	
  
muziek	
  gezet	
  door	
  Bert	
  Verbeeten	
  en	
  
	
  
gezongen	
  door	
  een	
  aantal	
  carnavalsvierders	
  
	
  
uit	
  die	
  ?jd.	
  	
  
Zij	
  noemen	
  zich	
  voor	
  deze	
  gelegenheid	
  de	
   	
  
'Gouwe	
  Auwe’.De	
  meesten	
  van	
  hen	
  hebben	
   	
  
verschillende	
  van	
  die	
  liedjes	
  in	
  de	
  jaren	
  60	
  
	
  
ook	
  zelf	
  op	
  de	
  planken	
  gebracht.	
  We	
  denken	
  
	
  
dat	
  het	
  laatste	
  nummer	
  van	
  de	
  medley,	
  
"Moeder	
  zet	
  de	
  deur	
  ma	
  los",	
  het	
  winnende	
   	
  
liedje	
  van	
  1970	
  is	
  geweest,	
  de	
  nummers	
  
	
  
daarvoor	
  uit	
  de	
  jaren	
  1962	
  tot	
  1970.	
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zichzelf ook wel als nachtburgemeester van Bèèk
en Gruuninge en sloot af met het advies “Ken je
me wel, stem op mij, ken je me nie, stem dan op
Eric of Tonnie”.

DAMESGYMCLUB
VIERLINGSBEEK E.O
Goed voornemen in 2020 - Meer bewegen!
Iedere maandagavond wordt er door een twintigtal dames uit Vierlingsbeek en omgeving sportief
gegymd. Locatie is de sportzaal van Basisschool
Laurentiushof.
We hebben op dit moment nog enkele plaatsen
vrij. Dus …. ben je al langer op zoek naar s portief
bewegen, meld je aan en sport vrijblijvend een
uurtje mee. Proefles is uiteraard gratis.
We beginnen om 19.00 uur.
De contributie bedraagt slechts € 50,00 per jaar.
Aanmelden kan bij Nelly Adam op 06-41209403
of via : n.adamfranssen@gmail.com

Promoties door de Kandidaat
Burgemeesters

Eric zorgt ook, in eerste instantie voor wat onder
de pannen zit en in tweede instantie wat onder de
golfplaten leeft. Hij zorgt voor het eten dat wij dagelijks op onze bord hebben en is daar druk mee.
Voor het baantje van burgemeester hoef je niks te
kunnen, zo las hij ergens, dus het lijkt hem wel wat
om dat er bij te doen!

Voor het eerst in de geschiedenis van de c
 arnaval
in Vierlingsbeek en Groeningen is er dit jaar de
Burgemeester verkiezing: wie wordt dit carnavalsjaar de Burgemeester van Bèèk en Gruuninge!?
Wordt het Eric Lamers, Sandra Janssen of Tonnie
Ebben?
Alle 3 de kandidaten zijn enthousiast! Ze trekken
met z’n 3-en op om zichzelf én de burgemeesterverkiezing te promoten.
Tijdens ‘Uut ut köpke van Jeu’ op derde kerstdag
bij Gryphus kregen Eric, Sandra en Tonnie allen
1 minuut spreektijd om zichzelf aan de propvolle
zaal vol enthousiaste toehoorders voor te stellen.
Op eigen wijze vulde zij hun minuut.

Sandra werkt in de zorg, wil overal van genieten
en wil overal een feestje van maken! Sandra ziet

Tonnie probeert het publiek te verleiden op hem
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te stemmen met een jaar lang gratis entree voor
Museum Van Postzegel Tot Tank. Tonnie attendeert verder het aanwezige publiek er op dat waar
Eric vee heeft, Tonnie piepers heeft en er zonder
piepers geen friet is.
Na de 3 minuten kreeg elke kandidaat-burgemeester een burgemeestersopdracht: Gaston (Geert)
was de gewillige acteur waarbij de opdracht uitgevoerd moest worden. Als eerste kreeg Gaston
door Tonnie welverdiende onderscheidingen opgespeld die hij met zijn heldendaden en inzet dik verdiend had. Eric ging op bezoek bij Gaston die de
respectabele leeftijd van 100 jaar had bereikt. Met
luide stem bracht kandidaat burgemeester Eric
zijn felicitaties over. Als laatste was het de beurt
aan Sandra. Zij ontving Sinterklaas en was zo blij
als een kind en zette meteen vol overgave “De
zak van Sinterklaas” in om daarna bij Sinterklaas
op schoot plaats te nemen. Sinterklaas vroeg of
het lied dat zij inzette wel burgemeesterwaardig is
waarop Sandra zei: “Zo ben ik nou eenmaal”.

bijgestaan door zijn jeugdadjudant Stijn Derkx, nar
Sjors van der Zanden en de jeugdraad. Zowel de
prins als zijn adjudant wonen in Vierlingsbeek en
zitten beiden in groep 8 van de basisschool, maar
niet bij elkaar in de klas.
Ze kennen elkaar van het voetballen bij Volharding
en vierden vorig jaar samen flink carnaval als lid
van de raad.
Jeugdprins Rik is de zoon van Bram Thijssen en
Wendy Willems. Hij heeft een broer, Stef. De hobby's van de jeugdige hoogheid zijn voetbal, gamen
en dj'en. Als dj Triks krijgt Rik de voetjes van de
vloer en hopelijk gaat hem dat als heerser van de
jeugdcarnaval ook lukken!
Jeugdadjudant Stijn is de zoon van Frank D
 erkx en
Monique Linders. Hij heeft twee zussen, Simone
en Michelle. Ook Stijn is een fanatiek gamer en
voetballen is zijn grootste hobby. Met carnaval is
de stoelendans zijn favoriete onderdeel, welke hij
graag nog eens een keer wil winnen.
Met hun leus: 'Met prins Rik en adjudant Stijn aan
de bal, wordt het weer een toffe carnaval' gut 't
dak eraf, aldus Rik en Stijn. Ze nodigen iedereen
uit om dit jaar carnaval te komen vieren in Bèèk
en Gruuninge. Hun receptie vindt dit jaar plaats
op carnavalszondag 23 februari tussen 13:11 en
15:11 uur in jeugdresidentie café De Wildeman.

En dat is het mooie aan deze kandidaat-burgemeesters: 3 verschillende mensen, 3 actieve mensen, 3 enthousiaste mensen, 3 mensen die wat
willen betekenen voor onze dorpen!
3 dagen later op oudejaarsdag stonden Sandra,
Tonnie en Eric, in vol ornaat, bij Plus Verbeeten om
niet alleen henzelf, maar vooral de oliebollen van
het JOC aan te bevelen aan de vele klanten die
deze ochtend boodschappen kwamen doen.
U ziet, aan de kandidaat-burgemeesters ligt het
niet! U gaat in de aanloop naar de carnaval zeker
nog meer van hen zien!
Wie uiteindelijk dé burgemeester wordt? Daar
kunt ú over mee beslissen: op carnavalsdinsdag
start de dag van de Boerenbruiloft om 12.11 uur
bij De Zandpoort, waar alle aanwezigen hun stem
uit kunnen brengen op hun favoriete kandidaat.
Een uur later wordt de kandidaat met de meeste stemmen de eerste Burgemeester van Bèèk
en Gruuninge! Zijn of haar eerste officiële taak is
die middag het in de onecht verbinden van het
Boerenbruidspaar Roel, zoon van Hanny en Sjaak
an den Lègt tot an de Roei en vurbej dun Bekse
tore noar de Laurentiusstroat &
Wendy, dochter van Jan Kuupers uut G
 ruuninge,
van ut Slingerhuukske noar Gruuninge in dun
Hultenhoek
Wij hopen u allen op carnavalsdinsdag om
12.11 uur te mogen begroeten bij De Zandpoort in
Groeningen!

Jeugdprins Rik en jeugdadjudant
Stijn nieuw jeugdprinsenduo 2020
Rik Thijssen is uitgeroepen tot jeugdprins Rik d’n
Urste van carnavalsvereniging De Keieschieters
Vierlingsbeek-Groeningen.
Jeugdprins Rik wordt tijdens zijn regeerperiode
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Instagram; cv_de_keieschieters

Carnavalsvereniging “de Keieschieters”
Vierlingsbeek – Groeningen
www.dekeieschieters.nl
JEUGDZITTING 2020
Het carnavals seizoen is begonnen.
Er is weer een nieuwe jeugdraad en
het is weer bijna tijd voor de jeugdzitting.
We hebben we dit jaar als thema:
" ’t dak gût d’r af!"
Zondag 9 februari 2020 mogen jullie als jeugdige artiesten weer voor een onvergetelijke,
spectaculaire Jeugdzitting in de zaal van “Concordia” gaan zorgen.
Heel veel ouders, opa´s, oma´s, andere familie en
bekenden zullen weer versteld staan van jullie optredens.
Overleg met je vrienden, vriendinnen, klasgenoten en

DOE MEE. Geef je op!
Je mag natuurlijk ook solo of meerdere keren optreden. Begin snel te bedenken wat je gaat doen
(toneel, dans, playback, komiek, buutreedner, of iets anders). Start daarna op tijd met goed oefenen
en het maken van een decor.
De winnaars van de jeugdzitting krijgen de wisselbeker en mogen optreden op de “grote
carnavalszitting”.
Jongens en meisjes vanaf groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich
Tot en met 26 januari 2020 opgeven bij:
Luciastraat 21 V.Beek
Achter de heuf 1 V.Beek
Heb je vragen mail ons even: jeugdkeieschieters@gmail.com
Je krijgt ruim op tijd bericht van ons wat je verder allemaal moet weten.

" ’t dak gût d’r af!"
Artiestennaam(Groep): ________________________________________
eigen buutmars mogelijk
Naam Deelnemer(s): _____________________________(evt. achterzijde)
Contactpersoon: _____________________________ Tel: ____________
Adres: _____________________________ welke groep zit je?: _______
Wie / Wat ga je doen: ________________________________________
Welk nummer: ______________________________________________
Mailadres: ______________________________________
duidelijk schrijven en in blokletters (denk aan hoofdletters)
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Vriendengroep Vierlingsbeek is er weer bij op
liedjesavond ZEV

Vorig jaar hebben jullie de aanmoedigingsprijs gewonnen. Met welk lied? En waar ging het over?
“Het nummer van toen heet ‘Nou zien wej d'r bej’”,
vertelt Bram Smolders. “Dit omdat wij voor de eerste keer deelnamen aan de liedjesavond, en wij
vanaf dat moment tijdens carnaval vaker te zien
zijn in Vierlingsbeek. Eerst vierden we vooral in
Boxmeer of Venray carnaval, maar we merkten dat
wij het in Vierlingsbeek steeds leuker begonnen
te vinden. Daarom hebben we als groep besloten
weer terug te keren naar het carnaval in Vierlingsbeek, met dit keer iets meer dorst dan een paar jaren geleden.”

‘Eloquent’ nieuwe nummer
De Zwarte Kapstok
De Zwarte Kapstok stond vorig voor het eerst
op de planken tijdens de liedjesavond Ojjem
van ège Bojjem van Zangvereniging Evergreen
Vierlingsbeek (ZEV). En niet zonder resultaat,
want de groep won bij haar debuut meteen de
aanmoedigingsprijs. De zanglustige vrienden
zijn zaterdagavond 25 januari opnieuw van de
partij in Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek, als editie 2020 van het liedjesfestijn losbarst. “Ons nieuwe nummer heet Eloquent, een
allesomvattende naam voor zowel het lied als
de uitvoering”, licht Bas Oudenhoven behoedzaam een inhoudelijk tipje van de muzikale
sluier op.

Schrijven jullie de muziek en de teksten zelf? Of
hebben jullie een paar mensen uit jullie groep die
dat doen? “Voor de muziek en de tekst is een
groepje binnen onze vriendengroep verantwoordelijk”, legt Hank van Daal uit. “Hoe minder man
er zijn, des te productiever die tekstuele muziekavonden zijn. Het oefenen doen we uiteraard wel
met z'n allen. En ook wordt er vaak gevraagd wat
de rest van het nummer vindt. Dit alles is een langdurend proces, omdat natuurlijk ieders mening telt
en we allemaal enorm precies zijn. Ons lied moet
zowel tekstueel als qua zang natuurlijk tot in de
puntjes kloppen.”

Door Ron Koenen

Vinden alle leden van de groep het leuk om op het
podium te staan? Of hebben sommigen wel een
biertje vooraf nodig? “Een paar biertjes vooraf is
natuurlijk nooit verkeerd”, grijnst Gido van Rosmalen. “Maar na het afgelopen jaar heeft eigenlijk
niemand meer last van podiumvrees. Dit door de
vele gevraagde en ongevraagde optredens door
het jaar heen. Ook hebben we op 11 november
jongstleden voor een groot publiek ons nummer
laten horen tijdens het drukbezochte pleinfeest
‘Vör de kerk op ’t plein’ in Overloon. Daarover hebben wij alleen maar complimenten gekregen.”
Meer wil Bas Oudenhoven (nog) niet kwijt over
het nummer waarmee de vrienden dit jaar carnaval ingaan. De Zwarte Kapstok bestaat naast Bas
Oudenhoven uit Robert Groot, Luuk Thijs, Luuk
van den Boogaard, Brent Achten, Hank van Daal,
Kay van Rhee, Bram Smolders, Gido van Rosmalen, Siem Duijkers, Jordan Verhoeven en Bjorn
Deenen. Die laatste twee kwamen er in het afgelopen jaar bij. De groep kameraden is dus in ieder geval qua ledenaantal gegroeid van tien naar
twaalf. Maar zijn ze ook muzikaal beter geworden?
“Nou, de maat houden is en blijft een uitdaging op
zich bij onze groep”, zegt Oudenhoven eerlijk. Met
een grijns: “Maar wij hebben dit jaar met Jordan
en Bjorn twee nieuwe zangers, twee tenoren, erbij gekregen en hebben hoge verwachtingen van
hen. Ook Bram Smolders kan goed zingen. Hij zal
dit jaar meer op de voorgrond treden. Bij het oefenen van het zingen, krijgen we gelukkig goede
hulp van Joop Verbeeten.”

Carnaval vieren of een zonvakantie in Spanje? Als
groep. Waarvoor zouden jullie dan kiezen? “Dan
kiezen we voor carnaval vieren”, weet Robert
Groot zeker. Na een korte stilte…. “Al is, nu ik er
wat langer over nadenk, in de zon zitten met een
San Miguel ook niet verkeerd!”
Gaan jullie de liedjesavond winnen? “Als we de
namen van de jury te weten komen, waarschijnlijk wel”, antwoordt Luuk van den Boogaard gevat.
“Maar zonder gekheid: plezier blijft het belangrijkste aspect van deelname voor ons.”
De liedjesavond begint om 20.15 uur, Concordia
opent om 19.15 uur zijn deuren. Dit jaar doen er in
totaal negen groepen mee. Daarnaast treden op
het zijpodium onder de noemer Goud van Oud vier
groepen op die in het verleden ook al eens op de
bühne stonden van het liedjesfestijn. Extra feestelijk aan de komende editie is dat ZEV dit jaar haar
gouden, 50-jarige jubileum viert.
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Geschiedenis van eigen bodem
Sint-Aloysiusgesticht in
Vierlingsbeek
Het Sint Aloysiusgesticht in de Kloosterstraat in
Vierlingsbeek, een huis van de Zusters van
J.M.J., werd gesticht in 1886. De zusters gaven
onderwijs aan meisjes. Vanaf 1904 breidden ze
dat uit met een naaischool en kleuteronderwijs.
Vanaf 1946 verzorgden de zusters ook
bejaarden.
Het klooster werd opgeheven in 1963 (een deel
van het gebouw is daarna o.a. gebruikt als
onderdak voor de bibliotheek) en is vervolgens
gesloopt en daarmee vermoedelijk ook de
Lourdesgrot die in de tuin stond.
Deze Lourdesgrot figureert als achtergrond op
enkele foto’s uit de jaren ’30 van groepen die
blijkbaar iets met het Aloysiusgesticht te maken
hadden.
Bron: BHIC
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zen, Groenlingen, Houtduiven, Turkse Tortels, een
paar Merels, een paar Kauwen, een paar Eksters,
een Winterkoning, een Heggenmus, een Roodborst en af en toe ook een Grote Bonte Specht
en een Sperwer. Ik noem dat voor het gemak mijn
tuinvogels. Maar ik ben ook wel benieuwd naar de
tuin- en parkvogels in de winter op andere plaatsen in Vierlingsbeek. Daarom hebben mijn vogeltelmaat en ik dit jaar voor het eerst een voederplek
ingericht in een parkje met een vijver in de omgeving van Vierlingsbeek. Daar hebben we drie verschillende voedersystemen opgehangen. Vetbollen in een houder, een voedersilo met een eigen
zaadmengsel en boomstammetjes met gaten gevuld met zelfgemaakte pindacakemix. Het was
wel spannend of er vogels op af zouden komen
en welke dat dan zouden zijn. Bij het ophangen
van het voer waren er nauwelijks vogels aanwezig
in het parkje. Gedurende een aantal dagen na het
ophangen, hebben we afwisselend gedurende 1/2
tot 1 uur gekeken welke vogels en hoeveel van elke soort er op het aangeboden voer afkwamen.
Dat leverde al na een paar dagen leuke verassingen op. Er kwamen meer Boomklevers en Boomkruipers op de voederplaats dan we gedacht hadden. Er kwam slechts af en toe een Vink kijken.
Groenlingen en Huismussen lieten zich helemaal
niet zien. De boomstammetjes met pindacakemix
en de voedersilo worden druk bezocht door Koolmezen en Pimpelmezen, terwijl de vetbollen regelmatig bezoek kregen van Roodborsten.
Het meest verassend was toch wel het bezoek van
een Middelste Bonte Specht op een van de boomstammetjes. Bijna dagelijks was hij (of zij) er om
flinke happen van de pindacakemix met insecten
te nemen. De Middelste Bonte Specht is iets kleiner dan de Grote Bonte Specht en heeft een bijna volledig rood petje, net als de kleine Bonte
Specht. Verder heeft de Middelste Bonte Specht
minder zwart in zijn verenkleed en heeft hij een rozige gespikkelde buik. De Middelste Bonte Specht
was schaars, maar neemt de laatste jaren sterk in
aantal toe. Dat komt door het steeds ouder worden van de Nederlandse eikenbossen en dat is
precies waar hij van houdt.

Berichten uit het veld
Gedurende de wintermaanden ben ik vaak bezig
met vogeltellingen in de omgeving van Vierlingsbeek. Behalve de tellingen richt ik ook elke winter
een vogelvoederplek in, in onze achtertuin. Daar
komen de laatste jaren behoorlijk wat vogels op
af. Huismussen, Vinken, Koolmezen, Pimpelme-

Middelste Bonte Specht en Koolmees
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Overigens was de Grote Bonte Specht ook bijna
dagelijks aanwezig.
Tijdens onze observaties kwamen ook af en toe
Staartmezen een kijkje nemen en Goudhaantjes
kwamen zelfs heel dichtbij omdat ze van nature
erg nieuwsgierig zijn.

van Vierlingsbeek en Groeningen.
Door de inzet van de vele vrijwilligers en het grote
aantal bestellingen die de inwoners van beide dorpen wederom bij ons geplaatst hebben moesten
wij deze keer ruim 7000 (verkochte) oliebollen bakken en bezorgen.
Door dit aantal is deze actie voor het J.O.C. ook
deze keer weer een financieel succes geworden.
De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning
van de bij het J.O.C. aangesloten clubs, dus voor
de jeugd en jongeren van Vierlingsbeek en Groeningen. Overigens worden de eventueel te veel gebakken oliebollen geschonken aan de Voedselbank Land van Cuijk.

Maar er kwamen niet alleen vogels af op het aangeboden voedsel. Op een gegeven moment kwamen 2 Eekhoorns heel voorzichtig een kijkje nemen op de voederplek. Toen de kust voor hen
veilig genoeg leek, begonnen ze de boomstammetjes met pindacakemix vakkundig te slopen om
maar goed bij het voedsel te kunnen komen. Stukken schors vlogen in het rond. Ze maakten de gaten precies groot genoeg zodat ze met hun snuitjes het voer weg konden knabbelen.

We moeten ons als organisatie echter verontschuldigen bij de bewoners van een aantal adressen,
we hebben niet de bestelde oliebollen zonder rozijnen geleverd, we hadden een klein aantal zakken te weinig gebakken waardoor de personen
op deze adressen deze niet gekregen hebben. We
hebben dit, indien gewenst, kunnen compenseren met de levering van oliebollen met rozijnen. We
gaan voor de volgende baksessie beter opletten
bij het vaststellen van het te bakken aantal oliebollen zonder rozijnen, zodat dit niet meer voorkomt.
Indien er ondanks onze goede zorg voor de kwaliteit nog iemand om wat voor reden dan ook niet
tevreden is over de geleverde oliebollen kunt u
contact opnemen met Hans Hendriks (tel.0478
631802); we zullen dan gezamenlijk tot een oplossing van de klacht proberen te komen.

Eekhoorn
Nooit geweten dat Eekhoorns ook van pindacakemix houden. Er zit nogal veel vet in en naar verhouding weinig nootjes. Het zijn kleine schurkjes.
Uiteindelijk hebben we ze op een andere plek ongepelde pindas aangeboden zodat ze de vogelvoederplekken met rust zouden laten. Bij controle bleek dat de pindas elke dag verdwenen waren,
dus lijkt onze truc redelijk te lukken. De boomstammetjes werden verder door hen met rust gelaten.
Heel af en toe kwamen ook een Buizerd en een
Havik van enige afstand een kijkje nemen, dus de
Eekhoorns moeten op gaan passen.

Daarnaast wil het J.O.C.-bestuur haar dank uitspreken aan de volgende personen/ondernemingen die een bijdrage hebben geleverd aan deze
actie:
• Johan van den Boogaard
• Bakkerij Degen Overloon
• PLUS Verbeeten Vierlingsbeek
• Mar-Oil Vierlingsbeek
• Boomkwekerij de Schans Groeningen
• Alle vrijwilligers van binnen en buiten het
J.O.C.

Ton van den Berg

Het bestuur van het J.O.C.

Geslaagde oliebollenactie, maar
niet helemaal.

12.
Ânstòke. Aansteken.

De 56e oliebollenactie van het J.O.C. is weer voorbij en we kunnen ook nu terugkijken op een geslaagde actie voor onze stichting en de inwoners

a) ’n Vürke ânstòke.
b) “Ik bin zô rot as kaf. Ze hebbe meej ôp ’t Prin-
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c)

sebal ângestokt. Iedereen was dor verkêld.”
Cremeren. Bij mij gaat vroeg of laat ook de
hens erin. Toch ben ik de laatste tijd aan het
twijfelen geslagen. Verhuizen naar Achter de
Heûf en aldaar kleiner gaan wonen heeft ook
zijn aantrekkelijke kanten. Steeds een constante temperatuur, of het nu zomer is of winter.
Geen zonnepanelen en een warmtepomp nodig. Ja, ik ga me daar prettig voelen, denk ik.
Mijn grijnslach wordt in ieder geval met de dag
breder. Ik moet er nog eens goed over nadenken.

De tekeningen zijn gemaakt door mijn broer
Martien.

Herinneringen aan
vervlogen tijden (1)

Een mooie dag in augustus 1944. We zijn aan het
spelen onder de 'schop'. We gebruiken de gierton
– die wel schoon is, maar een beetje riekt – als onderzeeër. In de verte horen we wat gerommel en
gedreun, wat later de voorbode van de evacuatie
blijkt te zijn. Het enige wat we tot dan toe hadden
meegemaakt was het schuilen ’s nachts bij kaarslicht in de kelder voor overvliegende vliegtuigen,
die hun bommenlast op de steden in Duitsland
hadden gegooid.
Op een nacht ging het wel een keer bijna verkeerd,
toen een aangeschoten bommenwerper ons huis
op een haar na miste. Een propeller lag zo’n honderd meter van ons huis verwijderd in het veld en
het toestel zelf stortte even voorbij het lijnbraak in
het bos. Ook hadden we wel eens naar luchtgevechten tussen de Duitsers en de tommy’s staan
kijken. Verder hadden we op wat verhalen na geen
weet van de oorlog.
Het is inmiddels september en we zijn met z’n allen naar oma gegaan. Zij woont met opa en een
paar ooms en tantes van me bij Wachtpost 43
langs de spoorlijn in het Makkenveld.

“Mit de vastelaovend en mit de kêrmis stût mien
bôks ien bráánd!”. Ik moet en zal die feesten meemaken. ( Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.)
En dan ziede sôms det d’r ênne ôp de pisbak stût
nao te mète. ( Die stond over te geven omdat zijn
maag de hoeveelheid bier niet kon verdragen. Hij
stond “na te meten”.)
“Zô vlug as dikke stróónt!”. Dat hebben ze vaak
over mij gezegd toen ik nog voetbalde.
“Stômmen ááchteròver!”. ( Ik hoor het mijn vader
nog zeggen als ik weer eens iets stoms had gedaan. Het gebeurde meer dan eens.)
“Brulle”. Huilen. “Brulmoel!”. Houdt niet op met
huilen.
“Heej kriegt d’n hêlligen ôllie!”. Hem worden de
Laatste Sacramenten toegediend.
Nelson.
Op 14 maart vind er in Zalencentrum ‘Concordia’ een tentoonstelling plaats over de vrijheid
en wederopbouw van de oude gemeente Vierlingsbeek. De organisatie hiervan is in handen van “De Oude Schoenendoos”. In dit kader
gaan we komende (10) uitgaves van Globaal
een (vervolg-) verhaal plaatsen, geschreven
door Ben Pijls. Het zijn herinneringen aan hoe
hij de oorlog heeft beleefd in zijn kindertijd op
de leeftijd van 7/8 jarige.

Het werd thuis te gevaarlijk want de terugtrekkende Duitse troepen gaan met hun legervoertuigen bij ons voor het huis onder de bomen staan.
En hoe gevaarlijk dat is blijkt een paar dagen later
als er in de Grotestraat in Vierlingsbeek een Duitse colonne door de vliegtuigen van de tommy’s
wordt aangevallen. Tijdens deze aanval worden de
huizen van de families Wijnhoven en Ewals zwaar
getroffen. Wim Wijnhoven, vrouw Ewals en haar
dochter zijn zwaar gewond. Ewals zelf is op slag
dood en Wim Wijnhoven overlijdt later in het ziekenhuis. We konden de aanval vanaf oma met eigen ogen volgen. Inmiddels werd het bij oma ook
steeds gevaarlijker. De Duitsers lieten de watertoren en diverse wissels met springstof uit elkaar
ploffen. En na een nacht doorgebracht te hebben
op het Makken – waar veel mensen uit Vierlingsbeek naar toe waren gevlucht en waar slapen onmogelijk was – besloot ons pap verder op te trekken. Wij verlieten het huis van oma lopend richting
Holthees, gepakt en gezakt. We hadden twee kin-

Voorwoord door Ben Pijls
Het idee om dit verhaal op te schrijven is ontstaan
toen ik in het grootouderboek voor mijn eerste
kleinkind Juriaan heb geschreven, nu 20 jaar geleden. Dit verhaal schetst een periode uit het leven
van de familie Pijls. Een tijd waar enkel overleven
voorop stond. Achteraf heb ik grote bewondering
voor mijn ouders die deze moeilijke tijd met grote moed en doorzettingsvermogen zijn doorgekomen. Voor mijzelf was deze periode in mijn leven
een mengeling van angst, chaos en avontuur.
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derwagens bij ons. In de ene lag zus Tiny en in de
andere lagen allerlei spullen en dwars op de kinderwagen twee luierbakken met baby-goed en andere kledingstukken. Toen we tegenover de Hoef
waren zei ons pap tegen mij: ‘Kijk nog maar eens
achterom naar de kerktoren, want het kon wel
eens de laatste keer zijn dat je hem ziet’. Achteraf
bleek dit maar al te waar te zijn en op die zonnige
septemberdag heb ik die prachtige toren voor het
laatst gezien.
Na wat omzwervingen - waarbij ons pap onderdak
probeerde te krijgen, doch alles was al bezet door
andere vluchtelingen - kwamen we tenslotte aan
op de Boshuizen. Op de boerderij van de familie Peters ‘het Knienshol’ ( = konijnenhol ) kregen
we onderdak. Pap, ons moe en zusje Tiny mochten in het voorhuis slapen en wij, te weten An Willems (de dienstbode), Truus, Martien, Mia en ikzelf
sliepen op de stal in een geïmproviseerd bed van
strobalen met daar overheen wat dekens. Bij dreigend gevaar kropen we met z’n allen, ongeveer 20
personen, in een muffe schuilkelder, waar dan het
ene rozenhoedje na het andere werd gebeden bij
het spookachtige schijnsel van een carbidlamp.
Als kinderen zijn we binnen enkele dagen ingeburgerd bij onze gastheer. We sluiten vriendschap
met de kinderen van de familie Kusters, de buren
van de familie Peters.
’s Avonds lopen we naar een verhoging in het bos.
Een zandverstuiving, waar vandaan we door het
oplichten van het kanonvuur en de ontploffende
granaten het strijdgewoel in Overloon kunnen zien.
Dit is niet ongevaarlijk en de projectielen komen
soms ook onze richting uit, doch wij worden voorgelicht in wat gevaarlijk is door Aloïs. Aloïs is een
gedeserteerde Duitser, een kleinzoon van Peters.
Zijn moeder is met een Duitser getrouwd en zodoende was hij dienstplichtig. Hij heeft in Italië gevochten en heeft daar de gruwelijkheden van de
oorlog van nabij meegemaakt. De laatste keer dat
hij met verlof ging hield hij het voor gezien en is
bij zijn opa ondergedoken. Hij vertelde ons dat de
granaten zolang je ze hoort fluiten niet gevaarlijk
zijn, want dan gaan ze over. En de volgende dag
krijgen we meteen een bevestiging hiervan, want
er zijn twee kilometer verderop in Oostrum granaten gevallen.

Nieuw en Anders!

Wordt vervolgd

Trudie van Aggelen
Beekstraat 2 Vierlingsbeek

Dat klopt want Schoonheidssalon Amaryllis
heeft een ander, onderscheidend concept.
In tegenstelling tot andere schoonheidssalons in
de omgeving die over het algemeen allemaal werken met Extenso, heb ik gekozen voor Puurr.
Wat is er zo uniek aan een PUURR ZeN
gezichtsbehandeling?
Uniek aan een PUURR ZeN gezichtsbehandeling
is dat ik elke behandeling (als dat gewenst is) begin met een ontspanning door middel van een intro massage. De intro massage is een combinatie van de ZeN Kruidenstempels en massage
van de schouders en nek. De ZeN kruidenstempels integreer ik ook in de gezichtsbehandelingen.
Wellness en huidverbetering gaan samen in een
PUURR ZeN Treatment.
Waarom werken met Puurr?
Zoals de naam al zegt; een huidverzorgingslijn met
een PUURR karakter.
Dit is een huidverzorgingsproduct met een natuurlijk karakter zonder onnodige toevoegingen! Vanaf 95% tot 100% puur/organic. De producten zijn
niet op dieren getest, vrij van parabenen en mineralen oliën. Deze producten zijn daarnaast afgestemd voor verschillende huidtypes.
Wie schuilt er achter Schoonheidssalon Amaryllis Vierlingsbeek?
Hopelijk ben je nieuwsgierig geworden en zie ik je
snel in mijn salon.
Voor informatie of een afspraak kun je me bellen
op 06-57177457.
Met betoverende groet,

Op zondag 5 januari is Theo van der Salm op
bijna 74 jarige leeftijd overleden.
Verstokte kermisgangers zullen hem wellicht
nog herinneren als de man die meer dan
35 jaar de kermis in Vierlingsbeek verzorgde.
Theo had zijn hele leven op de kermis g
 ewerkt,
Eerst samen met zijn vader en later zelfstandig
met zijn vrouw Loes. Hun kinderen Jack en Jolanda hebben daarna weer geleidelijk aan alles
van Theo en Loes overgenomen.
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Voor meer info kijk op
onze website:
www.kbo-vierlingsbeek.nl

NIEUWJAARRECEPTIE KBO

Op vrijdag 3 januari hield KBO Vierlingsbeek/
Groeningen haar nieuwjaarsreceptie.
Het was een gezellige middag, waar veel leden
een toast uitbrachten op het nieuwe jaar.
Met Marius Cuijpers op accordeon en Willy v.d
Boogaard op gitaar kon men ook genieten van een
mooi stukje muziek tijdens deze middag.

KIENDATA KBO

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op 17 en 31 januari 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
dinsdag
van
9.15 - 10.15 uur
woensdag van 18.15 - 19.15 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

NIEUWS VAN
CDA BOXMEER
We kijken terug op een jaar waarin weer veel gebeurde. De verkiezingen van de Provinciale Staten en het Europees Parlement waarbij de CDA-afdelingen in het Land van Cuijk samen op trokken
en campagne werd gevoerd. Voor en na de zomervakantie waren er overal bijeenkomsten over de
vorming van een nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben met nadruk gevraagd om in het
proces van herindeling in gesprek te gaan met de

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
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bewoners. Wat is de belevingswereld van de mensen en hoe nemen we hen mee in het realiseren
van een leefomgeving waar we zorgen, werken, leren en ontspannen zinvol kunnen combineren.
Als CDA maakte we ons hard voor de problemen
op de Maaslijn en A73, aandacht voor en kennis van dementie, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud, veiligheid rondom scholen,
het milieu en duurzame oplossingen. Doordat we
een landelijke partij zijn en vertegenwoordigd in de
provincie en Europa kunnen we vragen, problemen
en oplossingen verticaal en integraal bespreekbaar maken.
Het CDA nodigt u uit om mee te denken en te werken aan een samenleving die niet draait om “ieder
voor zich” maar om “zij aan zij”. In een startdocument zijn vijftien wendingen van denken en doen
in politiek en samenleving opgenomen waarover
wij graag met anderen in gesprek gaan.
Wij wensen uw allen alle goeds voor het nieuwe
jaar 2020.
Namens CDA Boxmeer
Jan Stoffelen
Gemeenteraadslid.
Museumdirecteur Erik van den Dungen is erg tevreden met deze stijging in 2019. Ook in 2020
timmert Oorlogsmuseum Overloon weer verder
aan de weg. Het wordt een jaar vol mooie, nieuwe
projecten en bruisende evenementen, geen brug is
te ver voor het museum, figuurlijk gesproken dan.
Waar in 2019 letterlijk een fietsbrug van 90 meter
door het museum werd gebouwd, wordt deze in
maart 2020 officieel geopend. Het is de eerste en
enige fietsbrug ter wereld door een museum waarbij fietsers een gratis blik op de tentoonstelling
kunnen werpen.

Record aantal bezoekers
Oorlogsmuseum Overloon
In 2019 mocht het Oorlogsmuseum Overloon maar
liefst 132.400 bezoekers verwelkomen. Dit is het
hoogste bezoekersaantal dat het museum heeft
mogen ontvangen sinds 1990. In 2018 passeerden
er nog 114.400 gasten de poorten van het museum. De stijging van ruim 15% is goed te verklaren
gezien het herdenkingsjaar en de vele aandacht
in de media hieromtrent. Evenementen zoals ‘Mili
tracks’, ‘Museum in het donker’ en ‘het Santa Fe
Event’ zorgden voor een extra boost, maar ook de
nieuwe tentoonstellingen ‘Kantelpunt Europa’ en
de ‘Nederlandse Helm’ droegen hieraan bij.
In 2020 wordt een bezoekersaantal van 125.000
verwacht, onder andere vanwege de 75 jarige bevrijding van Nederland. De herdenkingen trekken
veel buitenlandse gasten naar ons land. Vele van
hen bezoeken naast de herdenkingen ook één of
meerdere oorlogsmusea.
‘Militracks’ en ‘Museum in het donker’ staan ook
dit jaar weer op het programma en beloven weer
veel moois en boeiends te bieden voor de bezoekers. Het Santa Fe Event is goed voor zo’n 6.000
tot 7.000 bezoekers en wordt elke twee jaar georganiseerd, het event staat in 2021 weer op de
agenda.

Start to Run
Begin 2020 is het weer zover, dan start bij Atletiek
vereniging Sporting Boxmeer weer de cursus
hardlopen voor beginners! Zowel in Boxmeer
(woensdagavond) en in Overloon (zaterdag
ochtend) gaat een cursus van start. In deze cursus
leer je op een gestructureerde manier blessurevrij hardlopen. Verder komen de volgende onderwerpen aan bod: warming-up en cooling-down,
hardlooptechniek, het voorkomen van blessures,
voeding, schoenen en kleding. Met deze goede
basis blijft hardlopen ook op de lange termijn leuk.
Andere goede redenen om je aan te melden voor
de beginnerscursus zijn:
•
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Samen hardlopen is leuker dan alleen trainen

•
•
•
•
•
•

Deze cursus is een goede ‘stok achter de
deur’ om door te zetten
Train in 12 weken het lopen van een afstand
van 5 kilometer
Cursus wordt gegeven door Atletiekunie gecertificeerde looptrainers
De cursus wordt afgesloten met een 5 kilometer diplomaloop op donderdag 28 mei 2020.
Na afloop van de diplomaloop ontvang je een
veiligheidshesje van A.V. Sporting Boxmeer
voor nog vele veilige hardloop kilometers.
Gratis deelname aan de Maasheggenloop
2020 op een afstand naar keuze.

of www.facebook.com/avsportingboxmeer

Er is een Start to Run cursus in Boxmeer en in
Overloon.
Boxmeer: de trainingen vinden plaats op
woensdagavond 19:00 uur. De eerste training
start op 4 maart 2020 op het atletiekveld aan de
Graafseweg 36. Er is ruimte voor maximaal 25
hardlopers.
Overloon: de trainingen vinden plaats op zaterdagochtend 09:00 uur. De eerste training start op 7
maart 2020 bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 1517. Er is ruimte voor maximaal 25 hardlopers.

Alzheimer Café afdeling Land van
Cuijk & Gennep.
Boxmeer: 20 januari, de Weijer, 19.30 uur
Thema:
Bewegen en dementie

Bewegen voor mensen met dementie helpt om
langer gezond te blijven, zowel lichamelijk als
geestelijk. Door beweging blijven mensen langer cognitief gezond en zelfstandig. Zo verbeter je je denkvermogen en verloopt het doen van
alledaagse activiteiten beter.
De fysiotherapeuten gaan met u in gesprek over
het onderwerp ‘Bewegen voor mensen met
dementie’.
Er worden ook beweegtips en adviezen gegeven.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met
dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers,
hulpverleners en andere belangstellenden.
Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt deponeren.

Aanmelden: vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden via email noodzakelijk. Geef
daarbij ook even aan of de aanmelding voor Boxmeer of Overloon is. De belangstelling voor de
Start to Run cursus is groot en dus gebeurt plaatsing op volgorde van aanmelding. De cursuskosten bedragen 40 Euro. Als je na de cursus besluit
lid te worden van A.V. Sporting Boxmeer zal dit
bedrag in mindering gebracht worden op de lidmaatschapskosten. Heb je nog vragen of wil je je
aanmelden, stuur dan een email naar:
beginnerscommissie@avsportingboxmeer.nl

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in
Boxmeer: de Weijer
Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk &
Gennep
De zaal is open vanaf 19.00 uur
Programma: 19.30 tot 21.30 u.

IEDEREEN BEDANKT!
Op 4 januari jl. hebben de kinderen van groep
8 in Vierlingsbeek en Groeningen de flessenactie gehouden, voor het jaarlijkse uitje naar de
Efteling. We zijn erg blij met de grote opbrengst
die we hiermee hebben opgehaald.

Voor meer informatie over deze Start to Run
cursus bezoek: www.avsportingboxmeer.nl

Allemaal kei bedankt!!
Namens de kinderen van groep 8
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Dr. PeelenCultuurprijs
Bekendmaking winnaars
Dr. PeelenCultuurprijs en
-Stimuleringsprijs
Tijdens een feestelijke avond
werden de jaarlijkse cultuur
prijzen van de gemeente
Boxmeer uitgereikt. Het betreft
waarderingsprijzen voor initia
tieven op cultureel gebied.
Burgemeester Van Soest en
cultuurportefeuillehouder
Hendriks-Van Haren reikten de
cultuurprijzen 2019 uit tijdens de
drukbezochte bijeenkomst in
De Weijer in Boxmeer.

CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in
balans?
Op woensdagochtend 19 februari 2020 start
de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in
Boxmeer.
Deze wordt gegeven door Centrum Mantelzorg
Land van Cuijk in samenwerking met MEE.
De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit
het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor
een kind, partner, ouder of vriend(in).

Nominaties
De Dr.Peelencommissie ontving het afgelopen jaar
een groot aantal voordrachten, waarvan zij er vijf
nomineerden.

De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de
zorg voor een ander komt meestal op de eerste
plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merk
je dat de zorg steeds meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta
jij centraal. Hoe hou je de regie over het eigen leven en kun je de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en
zorgen voor jezelf.

Genomineerd voor de Dr. PeelenStimuleringsprijs
waren:
Sluis en stuwgroeters uit Sambeek
Dialectwerkgroep Wie Wá Bewaart uit Overloon
Genomineerd voor de Dr. PeelenCultuurprijs
waren:
Vereniging de Metworst
Kunst van het Geloven
Stichting Landschapsbeheer Boxmeer

Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
•

Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen
aangeven

•

Stress en ontspanning

•

Kwaliteiten benutten

•

Hulp en steun vragen

•

Communicatie en assertiviteit

Winnaar Dr. PeelenStimuleringsprijs
De dialectwerkgroep Wie Wá Bewaart uit Overloon
mocht de prijs voor de Dr.PeelenStimuleringsprijs
in ontvangst nemen. Deze prijs werd uitgereikt
omdat door te verzamelen, te bewaren, te bewaken en te doceren, ook anno 2020 een stuk cultureel erfgoed toegankelijk blijft voor iedereen. De
werkgroep houdt het Lóns dialect levend en betrekt daar jong en oud bij met het geven van workshops en een levendige website die zowel in het
Nederlands als Lóns te lezen is.
Winnaar Dr. PeelenCultuurprijs
De Dr.PeelenCultuurprijs werd uitgereikt aan de
Kunst van het Geloven omdat zij met een enthousiaste groep mensen en bevlogen kunstenaars authentieke kerkjes en kappellen in de gemeente
Boxmeer verbinden met kunst. Het is bijna niet te
omschrijven of op de foto te zetten, want dit evenement moet je gewoon beleven. Elke twee jaar
zijn er drie weekenden waarin kunst in alle vormen
en maten te zien zijn. Ook in de zomer van 2020
vindt deze kunstmanifestatie weer plaats. Een bijzonder evenement wat een grote bijdrage levert
aan de cultuurwaarde van de gemeente.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur
en één terugkombijeenkomst en is gratis.
De bijeenkomsten zijn van 10:00 tot 12:00 uur
en zullen plaatsvinden in De Weijer (bibliotheek),
Raetsingel 1 in Boxmeer
Voor meer informatie en aanmelding (tot 11
februari), kun je terecht bij Centrum Mantelzorg
Land van Cuijk.
Telefoon: 0485-846739 of
e-mail: info@mantelzorglvc.nl.
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Geldelijke waardering
Met de Dr.PeelenCultuurprijs wil het college van
B&W waardering tonen voor degenen die zich inzetten op cultureel gebied en anderen stimuleren
dit ook te doen om zo het aanbod en de deelname
aan cultuur in de gemeente Boxmeer te bevorderen. De winnaar van deze prijs ontvangt een cheque van 750,-. Met de Dr.PeelenStimuleringsprijs
wordt een stimulans gegeven aan vernieuwend
jong initiatief op het gebied van cultuur, kunst en/
of muziek in de breedste zin van het woord. De
Dr.PeelenStimuleringsprijs staat open voor iedereen die recent gestart is met opvallende activiteiten op cultureel gebied in de gemeente Boxmeer.
De winnaar van deze prijs ontvangt een cheque
van 250,-.
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VDB / LO wenst U een gelukkig, gezond en ……..een
lokaal politiek voorspoedig 2020
Jeu Verstraaten
wethouder

VDB/LO

Fons van Mil
raadslid (fractie vrz.)

Marc Oudenhoven
raadslid
Johan Hermanussen
raadslid

Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon
SPREUKEN EN GEZEGDEN

Elke mens die ouder wordt,
heeft zo zijn eigen wijsheden.

In de Nederlandse taal gebruiken we veel
spreuken en gezegden om iets weer te geven.
Al eeuwenlang. Soms kunnen we ze letterlijk
nemen, in andere gevallen moeten we even nadenken over de diepere betekenis ervan.

Talent vormt men in stilte,
karakter in de storm van het leven.

Wie het verleden vergeet
Moet telkens opnieuw beginnen
Wij moeten wel met de tijd
Maar niet met iedereen meegaan

vrijdag 24 januari > cabaret >
JEROENS CLAN >
TERE ZIELTJES (try-out)

Een mens stoot zich vaak aan dingen
waar hij overheen moet stappen
Wij leven allemaal onder dezelfde hemel,
maar we hebben niet dezelfde horizon

Jeroens Clan geeft zich bloot. Na een succesvolle finalistentournee van het Leids Cabaret Festival 2018 gaan de maskers af. Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon laten de mens achter de
artiest zien. Hun debuutvoorstelling Tere Zieltjes
wordt geregisseerd door Pieter Bouwman en zit
vol niets ontziende scènes, snelle liedjes en messcherpe danspasjes waarmee deze gevoelige jongens ongetwijfeld een plaats in je hart veroveren.
Zo bouwen ze meer publiek op, zitten de zalen
straks voller en verdienen ze meer geld. Een oprechte voorstelling over integriteit en imperfectie in
een samenleving die steeds verder bla bla bla…

Niets is meer waard
dan de dag van vandaag.
De winnaar geeft nooit op
de opgever wint nooit.
Als je over kleinigheden valt,
lig je voortdurend plat.
Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
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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

Gezocht:
Iemand die ons helpt met het poetsen
van ons huis voor 3 uur per week in
Groeningen.
Liefst maandag, dinsdag of woensdag.
Voorkeur ‘s middags, maar andere tijd of
dag gaat evt. ook.
Telefoonnummer: 06 - 45 68 70 03

“De provincie strikes back. Jeroens Clan weet ongelooflijk slim de zaal te bespelen. De jury is ervan
overtuigd dat de jongens niet alleen Brabant maar
heel Nederland tot hun thuis kunnen maken.” Juryrapport Leids Cabaret Festival
“Jeroens Clan gooide hoge ogen met een energieke voorstelling die de zaal flink aan het lachen
wist te krijgen. Brabantse jongens met een grote bek: het blijft ondanks de ruime ervaring die we
daar sinds de debuten van Hans Teeuwen en Theo
Maassen mee hebben toch iets onweerstaanbaars
houden.” - Theaterkrant
entree: 12,50 euro | <20 jaar: 9,50 euro > reserveren: www.gryphus.nl > win gratis kaarten bij
PLUS Verbeeten

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

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

in petto

zaterdag 8 februari > concert > BEUKFEEST

zaterdag 22 februari > carnaval > 36E
KÈÈSTEENEBAL: ALDURRUM!

tot uiting komt. Werp een blik op onze website voor een indruk
van ons werk.

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

Gryphus?
Grotestraat 18a | Vierlingsbeek |
0478.632053 | www.gryphus.nl
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Dé metsel- en tegelspecialist

06-30003764

www.johnebbers.nl

Ontspannen het nieuwe jaar in?
Boek een massage!
Een massage van 30 minuten kost nu maar €15,-!
Eentje van 60 minuten kost slechts €30,-.
Kijk voor meer informatie op www.ireneelbers.nl
en neem contact met me op.

Een kleurrijk nieuwjaar!
Namens het team van:

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

☞

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

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl
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adverteren
doet verkopen

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

Vraag naar de voorwaarden
Vraag naar de voorwaarden

Dé
Dé metselmetsel- en
en tegelspecialist
tegelspecialist

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 je of
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

Bent u opzoek naar meubels opmaat.
www.johnebbers.nl
Maak dan een afspraak:
info@nlmeubel.nl
06-30003764
www.johnebbers.nl
06-30003764
Dan gaan we samen aan de slag in onze
ontwerpstudio.

de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

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

Te
Te Koop
Koop

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Schootsveld 5

Vierlingsbeek

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Aardappelen:
Aardappelen: Frieslanders
Frieslanders
Op
den
bosch
4,
Op den bosch 4, Maashees
Maashees
Geert
Linssen
Geert Linssen

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

06-83773243

Uw gezondheid...Tel.:mijn
zorg!
06-21574452
info@blommesteintuin.nl
info@blommesteintuin.nl

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl
www.blommesteintuin.nl

Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

reflexzonetherapie
zenuwreflexologie
sportmassage
medical taping
Spoorstraat
10
10
5821 Spoorstraat
BD Vierlingsbeek
5821 BD06-290
Vierlingsbeek
Telefoon:
78 108
Telefoon:
06-290 78 108
Trudy Blenckers - Vlasakker 20
- Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl
www. beautysalon-chantal.nl
www.
beautysalon-chantal.nl
Stap voor
is aangesloteninfo@beautysalon-chantal.nl
bij VNRT / RBCZ / NGS
Wellness
& Stap
Beauty
info@beautysalon-chantal.nl
Wellness & Beauty

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

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

Schoonheidssalon
Amaryllis

Café - Zaal
Café - Zaal

De
De Zandpoort
Zandpoort
Klimaat
Verwarming

Trudie van Aggelen

📞📞06-57177457

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!
Groeningen

Overloon-Mill Groeningen

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl

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

info@gerritstimmerwerken.nl
24
24
06-42242356

☞

adverteren
doet verkopen

Groeningen


















Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek



Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821
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Is Metameer
jóuw school?

vmbo
havo Mavo
jena vwo
pl an

ig
tweetal ijs
onderw

Voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 7 en 8:

INFORMATIEAVONDEN


locatie jenaplan boxmeer

woensdag22endonderdag23januari2020om19.00uur

Ga zélf
onderzoekop
uit!

locatie stevensbeek

maandag27endinsdag28januari2020om19.00uur
Iedereen is welkom:

OPEN DAGEN
locatie stevensbeek

vrijdag7februari2020van17.00tot21.00uur

locatie jenaplan boxmeer

vrijdag14februari2020van17.00tot21.00uur

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

Warme Bakker Degen
Reclame 20 t/m 25 januari
 Appel speciaal vlaai
 Rozijnenbrood klein
 Tarwebrood

€ 11,00
€ 2,20
€ 2,10

Reclame 27 januari t/m 1 februari
 Appelvlaai
 Waldkornbrood
 Appeltjesbrood

€
€
€

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

7,75
2,55
2,15

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

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl
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EEN MOOIE
HERINNERING IS
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die
bij de overledene, familie
en vrienden past.
Bel 24/7
0478-515221

briensveld.nl

www.leeijen.nl

Leeijen
o Metsel en
u
Tegelwerk
i
s
Voor elke klus
Tel: 0478-631807

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

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

Café - Zaal

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

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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