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Jubilarissen EHBO Vierlingsbeek

29 januari 2020

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
De Maasdorpen is gesloten van

Tijdens de 67e jaarvergadering heeft de voorzitter maar liefst 9 jubilarissen in het zonnetje gezet
en voorzien van een bloemetje. Gezien het aantal jubileumjaren kunnen we wel stellen dat we het
hebben over een aantal zeer trouwe leden. Dit jaar
waren Maik Vloet, Leon Weerts 15 jaar, Bianca
Jakobs-Spee, Gerard Cornelis, Sjaak Barten,
Riekie van Benthum-Jacobs en Jeroen van de
Sande 25 jaar, Gerri Baltussen- Deenen 40 jaar en
Albert Theunissen zelfs 50 jaar lid !! Nogmaals
onze felicitaties.

maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari 2020
Voor dringende zaken kunt u contact
opnemen met de huisartsen in Overloon,
Baansestraat 6, 5825 BX Overloon
Letters A t/m J:
Drs. van den Boom tel. 0478 - 641 202
Letters K t/m Z:
Drs. Mooij tel. 0478 - 640 840

Het aantal evenementen waar we als EHBO vereniging ondersteuning bieden groeit elk jaar weer,
we zijn dan ook enorm blij dat onze leden zich in
blijven zetten om in hun vrije tijd de EHBO post
bemand te krijgen.
Mocht u ook interesse hebben in een EHBO
opleiding (inclusief reanimatie en bedienen
AED) dan kunt u terecht voor meer
informatie bij Mevr. G. Baltussen
tel nr: 0478-632239 of via
email: ehbovierlingsbeek@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO
Vierlingsbeek
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21 febr
23 febr

Van de Redactie:
•
•

•

De eerste maand van 2020 is al weer
haast voorbij.... waar blijft de tijd (ook in
dit nieuwe, net begonnen jaar....)...??
Wonen Vierlingsbeek bestaat 50 jaar!
Een halve eeuw oud....dát klinkt... En dan
(gelukkig) nog altijd zelfstandig, kleinschalig en met korte, persoonlijke "lijntjes"
naar de (potentiële ) huurders! Er is nog
genoeg te doen voor en in de toekomst.
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum
en veel succes en werkplezier in de
toekomst!
Duistere lantaarnpaal gezien? Meld het via
de MijnGemeente APP!

23 febr
23 t/m
25 febr
25 febr

Burgemeestersverkiezing en
Boerenbruiloft in De Zandpoort
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”
7 mrt
Gilde Groeningen: Potgrondactie
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
14 mrt Harmonie de Herleving:
75 jaar bevrijding- concert:
Vrijheid in Concordia aanvang 13.45 uur
15 mrt Zangvereniging Vondel: Zingt tijdens de
Mis in de Smakt aanvang 11:00 uur
21 mrt KBO i.s.m. de Damesgymclub:
Nationale Opschoondag
22 mrt Harmonie de Herleving:
Benefietconcert in Vortum
aanvang 16.00 uur
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
2 apr
goede Doelen
5 apr
Dansvereniging Bekse Klinkertjes
danstoernooi, De Pit, Overloon
6 apr
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
7 apr
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
9 apr
KBO: Vroege ochtendwandeling
12 apr Gilde Groeningen: Paasactiviteit
15 apr VOVG: Rayonreis
19 apr Gilde Groeningen:
Drumbandfestijn te Groeningen

AGENDA
2020

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag
t/m zondag Happen en Stappen in
Vierlingsbeek.
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl
Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf
10:00 uur voor geïnteresseerden.
29 jan
1 febr
4 febr
6 febr
8 febr
9 febr
10 febr
11 febr
14 +
15 febr

KBO: Carnaval
Harmonie de Herleving:
Carnavalsconcert in Concordia bij het
carnavalsontbijt van de Keieschieters
CV de Keieschieters:
Jeugdprins(es)en receptie
in de Wildeman
CARNAVAL

CV de Keieschieters:
Kaartverkoop Pronkzitting in Concordia
CV de Keieschieters:
Prinsenreceptie in Concordia
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Presentatie donorwet
door Remedica
Beek an Toffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
CV de Keieschieters:
Jeugdpronkzitting in zaal Concordia
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
VOVG: Lezing chronische pijn
CV de Keieschieters:
Zittingsavonden in Concordia

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

2

25 apr
25 apr
25 apr
26 apr
1 t/m
3 mei
4 mei

11 mei
13 mei
14 t/m
17 mei
16 mei
14 of
21 mei
17 mei
28 mei
28 mei
30 mei
30 mei
30 mei

30 en
31 mei
2 juni
5 juni
6 juni
6 juni
8 juni
9 juni
13 juni
18 juni
19 juni
19 t/m
21 juni
27 juni
27 juni

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 met medewerking
van Zangvereniging Vondel,
het Groenings koor, Harmonie de
Herleving en Gilde Groeningen
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
VOVG: Kienen
PLUS Wandel4daagse i.s.m.
JOC Vierlingsbeek/Groeningen
BarreTocht Groeningen
KBO: Vliegbasis De Peel

27 juni

Smartlappenkoor VHZ:
10 jarig bestaan
VOVG: Wandeltocht
Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
Ophalen oud papier:
Herleving, tel. 06-48236890
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Harmonie de Herleving:
Uitwisselingsconcert met
harmonie Larochette uit Luxemburg
in Concordia aanvang 20.00 uur
Gilde Groeningen: Koningsschieten /
Heilige mis & Koninginnebal
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
KBO: Busdagtocht
VOVG: Fietstocht
Goei leven beleven

29 aug

4 juli

5 juli
7 juli
13 juli
25 juli
25 juli
11 aug
23 t/m
26 aug
26 aug

29 aug
30 aug
30 aug
1 sept

Zanggroep Evergreen
Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
Van Heure Zinge neemt deel aan festival
"Smart uut os Hart" van
smartlappenkoor De Sjanellekes
in centrum Venray
Harmonie de Herleving:
zomer koffieconcert in het park
aan de Spoorstraat aanvang 11:00 uur
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!
Gilde Groeningen: Open Schietconcours
Bedrijven en Verenigingen
GroeVie: Family Obstacle Run
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!
13 sept Gilde Groeningen:
Gemeente-koningschieten te Boxmeer
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
11 okt Gilde Groeningen:
Ontbijt voor vrijwilligers van het Gilde

Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
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12 okt
19 okt
28 okt
3 nov
4 nov
7 nov
9 nov
11 nov
22 nov
28 nov
1 dec
14 dec
15 dec
17 dec
20 dec

Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
VOVG: Workshop ‘Joyce’s Bakery’
KBO: Kermismuseum Vortum +
Museum Tonny Ebben
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
VOVG: Creatieve avond
Beek an Toffel: Bij de kok thuis;
aanvang 19.00 uur
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering
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
Zangvereniging Vondel:
Kerstconcert in het koningskerkje
aanvang 20:00 uur

vestingsbeleid uitvoerde tot een organisatie die
bedrijfsmatig moet opereren en daarbij ook (financiële) risico’s moet incalculeren. De nieuwe naam
die gemakkelijker in de mond lag, was tegelijkertijd
een uiting van het feit dat de stichting zich nadrukkelijk wilde profileren naar de stakeholders, zoals
gemeente, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties binnen het werkgebied.
Met aanvankelijk alleen een vrijwilligersbestuur
werd gewerkt aan het realiseren van de eerste woningen. Van deze eerste door de stichting gebouwde woningen hebben we er nog enkele in eigendom aan de Cat. de Berthoutstraat
in Vierlingsbeek en de Pater Bleijsstraat in Overloon. In 1973 was er een enorme groeistuip als gevolg van de overname van ca. 170 woningen van
het gemeentewoningbedrijf van de voormalige gemeente Vierlingsbeek. Dit was tevens de start van
de realisatie van vele nieuwe huurwoningen in de
gemeente Vierlingsbeek.

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

Wonen Vierlingsbeek
bestaat 50 jaar
Maandag 13 januari was het zover. Wonen
Vierlingsbeek vierde haar 50 jarig jubileum.
Op 13 januari 1970 werd bij notariële akte (toen
genaamd) Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek
opgericht. Eén van de redenen om de stichting
op te richten was het feit dat de gemeente alleen
woningwetwoningen mocht bouwen en geen premie huurwoningen.

Mede vanwege deze groei werd op 1 juli 1977
Wim Peters vanuit de gemeente gedetacheerd als
administrateur van Wonen Vierlingsbeek. In 2005
werd hij directeur van Wonen Vierlingsbeek (wel
nog steeds in dienst van de gemeente). Het werkapparaat was in de tussentijd gegroeid naar 3
medewerkers en groeide in 2005 naar 4 medewerkers. Op 1 april 2006 volgde er een wisseling van
de wacht met de aanstelling van Tonny Strijbosch
als directeur. De organisatie had toen nog een
Raad van Toezicht en een Bestuur boven de directeur.

Van woningen en laat staan een werkapparaat was toen nog geen sprake. Het was vanaf
het begin een groeiproces tot de organisatie zoals we die die nu kennen onder de naam Wonen
Vierlingsbeek, met als statutaire naam Stichting
Wonen Vierlingsbeek.

Eind 2008 is definitief besloten de bestuursvorm
te wijzigen van een drielagenstructuur naar een
tweelagenstructuur. Vanaf 1 juli 2009 is de bestuurlijke inrichting van de organisatie omgebouwd naar het tweelagen model met een Raad
van Commissarissen en een directeur-bestuurder.
Op 1 april 2013 nam Peter Verhoeven het stokje
als directeur-bestuurder over. Mede als gevolg van

De naamswijziging is op 13 maart 2008 statutair vastgelegd. Tot deze naamsverandering is besloten nadat de woningcorporatie zich vanaf de
oprichting in 1970 heeft ontwikkeld van een organisatie die vrij risicoloos het landelijke volkshuis-
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de nieuwe woningwet (2015) veranderde er veel
(met name qua regelgeving). Nu in 2020 kunnen
we stellen dat de organisatie staat als een huis.
In 2017 zijn we verhuisd naar een modern kantoorpand aan de Spoorstraat 27 in Vierlingsbeek.
Nog steeds met 4 medewerkers (3,6 fte) en voorzien een moderne automatiseringstoepassing die
ons daarbij ondersteunt (in 2019 vervangen en ingericht).

en een klein presentje.
Ons huurderspanel, een overlegorgaan waarin 7
huurders van Wonen Vierlingsbeek zitten, hebben we zeker niet vergeten. Ook de overige huurders hebben rond deze datum een klein presentje
ontvangen. Een presentje (bespaarbox) vanwege
het 50-jarig jubileum en tevens met een vooruitblik
naar de grote opgave van verduurzaming van het
woningbezit, die de komende jaren op ons afkomt.
De eerste gasloze woningen hebben we overigens
op 17 december 2019 in Vortum-Mullem kunnen
opleveren.

Het nieuwe ondernemingsplan 2020-2023 staat in
de steigers en straalt uit dat Wonen Vierlingsbeek
als zelfstandige organisatie de laagdrempeligheid
en goed dienstverlening voor haar huurders wil
voortzetten. Dit was wel eens anders. Eind jaren
‘90 zijn er fusiegesprekken geweest met woningstichting Boxmeer, Sint Anthonis en Vierlingsbeek.
De conclusie was begin 1999 dat fusie op dat moment niet tot de mogelijkheden behoorde omdat
woningstichting Boxmeer vasthield aan haar structuur met een directeur/bestuurder. Van deze ontwikkelingen is momenteel gelukkig geen sprake.

Nog voldoende te doen dus!

Op 14 en 15 maart wordt door De Oude
Schoenendoos in Zalencentrum Concordia een
fototentoonstelling georganiseerd in het kader
van 75 jaar bevrijding. Het gaat om foto's van
Vierlingsbeek voor, tijdens en na de oorlog.
Hieraan gekoppeld is een fotowedstrijd voor de
leerlingen van groep 7/8 van de basisschool.
Zij leren omgaan met een fototoestel of mobieltje
en gaan in het dorp foto's maken. Uit de gemaakte foto's worden 12 foto's geselecteerd voor een
plaats op de tentoonstelling. Bezoekers kunnen
hun stem uitbrengen op de volgens hen beste
foto. Burgemeester Van Soest komt de prijs hiervoor uitreiken.
Zaterdag brengt de harmonie een vrijheidsconcert
ten gehore en wat later in de middag zal de volksdansgroep optreden met verschillende dansen.
Een aparte hoek wordt ingericht als “bioscoop”
waar opnamen te zien zijn van inwoners van
Vierlingsbeek.
Op zondag 15 maart kunt u onder begeleiding van
een gids een wandeling door de kern van het dorp
maken en de toren beklimmen.
Ook de mogelijkheid voor een fietstocht op eigen
gelegenheid is aanwezig. Routeboekjes liggen ook
in de zaal.

Na de aankoop van de 170 woningen en de bouw
van vele nieuwe woningen zijn eind jaren ‘70, begin jaren ’80 veel woningen verkocht aan de zittende huurders (in totaliteit ca. 200 woningen,
waarvan ca. 100 van de in 1973 aangekochte woningen). Het gevolg was dat er deels een versnipperd bezit ontstond. Reden om te stoppen met de
verkoop van huurwoningen. Dit werd in 2013 weer
opgepakt, met als doel die woningen te verkopen
in blokken waar in het verleden reeds één of meerdere woningen waren verkocht. Momenteel staan
er nog 50 woningen op deze lijst. Op 13 januari
2020 heeft Wonen Vierlingsbeek 495 woningen in
de verhuur in de zes kernen van de voormalige gemeente Vierlingsbeek.
In 6 van deze woningen wonen nog steeds de
huurders die er op 13 januari 1970 ook als hoofdhuurder woonden. Dit konden we natuurlijk niet
zomaar voorbij laten gaan. Op maandag 13 januari
2020 zijn deze huurders persoonlijk door directeurbestuurder Peter Verhoeven en administratief medewerker Henk Sijmons (37 jaar in dienst bij Wonen Vierlingsbeek) verrast met een bosje bloemen

De openingstijden worden later bekend gemaakt.

Wandelvoetbal Vierlingsbeek
in het nieuw!
Dinsdag 21 januari 2020 was het dan zover. Een
nieuwe mijlpaal binnen het wandelvoetbal in
Vierlingsbeek… Wandelvoetbal Vierlingsbeek helemaal up-to-date in het nieuw!! Het was al lang een
wens binnen het wandelvoetbal: eigen herkenbare
tenues aanschaffen om als geheel nog beter over
te komen. Op ieder toernooi werden we er mee
geconfronteerd; tegenstanders in chique tenues,
terwijl wij vaak met geleende spullen naar die toer-
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nooien gingen. Uiteraard niet verkeerd, maar wel
een gemis. Vaak keken we onze ogen uit naar de
professionele clubs zoals VVV, Roda JC, NAC,
RKC, welke we regelmatig op toernooien tegen
kwamen. Strak in de trainingspakken met daar onder dezelfde shirts en broeken. MVV had zelfs tijdens ons laatste toernooi bij VVV een eigen spelersbus! En wij als Wandelvoetbal Vierlingsbeek
wonnen op datzelfde toernooi van dat MVV.

Dinsdag 21 januari werd het complete tenue aan
iedereen uitgereikt en op zondag 26 januari werd
er voor en tijdens de wedstrijd tussen Olympia en
Volharding aan het publiek getoond wat onze aanwinst was geworden.

Zou die mogelijkheid er voor ons kunnen liggen
om met onze eigen shirts en broeken naar buiten
te treden? De koppen werden bij elkaar gestoken
en naar mogelijkheden gekeken. Voor 25 personen
shirts, broeken, kousen en eventueel trainingspakken aanschaffen, dat zou toch financieel beslist
niet haalbaar zijn. Gelukkig kwamen er toch mogelijkheden voor financiële ondersteuning o.a. door
de actie van de Rabo ClubSupport, waardoor een
flink gedeelte van het bedrag in het potje voor de
shirts etc. gedaan kon worden.
Verder nog mogelijkheden?? Wie kunnen we benaderen? Met wie hebben we raakvlakken? Met
Fysio van Dongen hadden we al wat lijntjes lopen
met betrekking tot het bewegen en fysio voor de
ouderen. Na een gesprek met Wouter stond hij beslist niet afwijzend tegen een eventueel sponsorschap en een mooi bedrag werd geschonken.

Dood blad, nieuw leven!

Een lange wens ging in vervulling!
De bus kan nog even wachten….

Wandelaars die ons Domineepark doorkruisen zullen de cirkel van houten paaltjes wel opgemerkt
hebben.
Ze hebben zich vast afgevraagd wat daar de bedoeling van is. Welnu: dit past helemaal in het kader van natuurlijk groenbeheer. Tussen deze paaltjes van onbehandeld Europees hardhout (Robinia
Acacia) hebben we snoeihout gevlochten. Dit om
ervoor te zorgen dat afgevallen blad niet wegwaait. Dat blad vormt een strooisellaag, die voor
een rijke humuslaag gaat zorgen, waar allerlei organismen zich kunnen ontwikkelen. Van deze laag
profiteert de boom: de grond droogt niet zo snel
uit en met zijn fijn vertakt wortelnetwerk haalt-ie er
voeding uit. Merels scharren graag tussen het afgevallen blad op zoek naar wormen e.d .De gevlochten takken bieden ook nog eens ‘n ideale
schuilplaats voor allerlei kleine beestjes.

Ook met Perron 22 hadden we in het verleden
ook een mooi contact door de T.V.-opname van
Bed en Breakfest en ook Peter en Anneriet deden een mooie duit in het wandelvoetbalzakje. Onze sponsor van de traininghesjes, Kampeerwinkel
Vierlingsbeek, gaf een flinke, laatste duw.
De financiën werden bekeken en na een mooie bijdrage van de KBO werd
groen licht gegeven voor
de aanschaf van de tenues en ….trainingspakken!

Namens de groengroep van het Domineepark,
Rein Verhoeven

Bij iedere deelnemer werden op een pasmorgen
na de training de maten
opgenomen. Geert Vollenberg heeft de logo’s
van de sponsors bekeken en bewerkt voor de
opdruk op de shirts en
broeken en de bestelling
kon worden geplaatst!

UITSLAG 37e LIEDJESAOVEND
VIERLINGSBEEK: ‘t dak gút d’r af!
In een volle, bruisende zaal Concordia werd afgelopen zaterdag de 37e Liedjesaovend gehouden.
Met geweldige deelnemers en mooie liedjes was
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het spannend tot op het laatste moment. De uitslag is als volgt:
De aanmoedigingsprijs ging naar De Smarties met
‘De nonne van Bèèk’.De juryprijs, beter bekend als
de Cuupscub, werd door de APK met ‘ De klus’
veroverd en tot slot ging Zwarte Kapstok met ‘Eloquent” onder luid applaus er met de publieks prijs
vandoor. We hopen alle deelnemende groepen deze carnaval nog vaak te horen!

TREKKING 4

Alle nummers zijn professioneel vastgelegd op CD
en op USB stick en verkrijgbaar bij de PLUS supermarkt in Vierlingsbeek.

De Smarties

1e Pries € 55,Naam: Bus

Lotnummer: 184

2e Pries € 33,Naam: Theunissen

Lotnummer: 596

3e Pries € 22,Naam: Jenniskens

Lotnummer:

20

4e Pries
Vrijkaart pronkzitting
Naam: Leurs

Lotnummer:

26

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

Lotnummer: 473

Restaurant - Grand café - Proeverij

TREKKING 5

APK

Zwarte Kapstok
(Foto’s Geert Evers)
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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.

1e Pries € 55,Naam: Nillesen

Lotnummer:
www.devierlinden.nl 495

2e Pries € 33,Naam: van Ingen

Lotnummer: 258

3e Pries € 22,Naam: Geurts

Lotnummer: 1109

4e Pries		
Vrijkaart pronkzitting
Naam: Hendriks

Lotnummer: 350

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

Lotnummer: 106

Tel.: 0478-631637

TREKKING 6

Restaurant - Grand café - Proeverij

1e Pries € 55,Naam: Evers

Kom ook genieten van tientallen
heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"
Lotnummer: 1030
Elke vrijdag, zaterdag en zondag!
Wij raden u aan een tafel te reserveren.
www.devierlinden.nl

2e Pries € 33,Naam: Verstraten

Tel.: 0478-631637
Lotnummer:

57

3e Pries € 22,Naam: Janssen

Lotnummer: 383

4e Pries
Vrijkaart pronkzitting
Naam: van Bon

Lotnummer:

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

Lotnummer: 1170

Herinneringen aan
vervlogen tijden (2)

2

Op een morgen, we zijn een paar dagen op ons
evacuatieadres, is er paniek op de boerderij. In alle vroegte worden er Duitse soldaten ingekwartierd op de boerderij. Boer Peters zit behoorlijk in
de maag met zijn gedeserteerde kleinzoon. De soldaten nemen bezit van de schuur en hier wordt
ook de veldkeuken geïnstalleerd. Wij worden ook
beroofd van één van onze speelplekken, want de
schuur is volgepakt met stropakken (dit zijn vierkante geperste balen stro). Om meer ruimte tot
hun beschikking te hebben wordt een aantal balen
naar buiten gewerkt. De paniek van onze gastheer
is niet ongegrond gebleken want onder de balen
stro komt de vrachtauto van de plaatselijk molenaar tevoorschijn. Het jaren verstoppen is nu voor
niets geweest en onze vijanden hebben er een
voertuig bij, want alles wat rijdt kunnen ze gebruiken na de grote verliezen in Frankrijk en België.
Wij, de kleine kinderen, moeten nu voortaan binnen blijven, want buiten is het te gevaarlijk. Het
valt natuurlijk niet mee om ons op stal annex
slaapkamer te vermaken. En wij slaan op een gegeven moment aan het zingen. Op dat moment
komt ons moe in paniek de stal op. We moeten
meteen ophouden met zingen, want wat blijkt, we
zaten boven op de stal uit volle borst regels uit
het Oranje te zingen. En als de soldaten dat horen
kunnen ze ons wel eens doodschieten zegt ons
moe.
Daags hierna weten we op een zeker moment te
ontsnappen aan ons huisarrest en gaan op verkenning uit. De boerderij ligt vlak bij de spoorlijn
waarover al weken geen treinen meer rijden. Dat
kan ook haast niet want de bezetter heeft alle wissels laten springen zoals wij dat zeggen. Wat betekende dat ze met springstof waren vernietigd.
Wij proberen van biels naar biels te springen en raken door dit spel een eind van huis. De spoorlijn is
aan beide zijden begroeid met naaldbos. Plotseling horen we een angstaanjagend geluid en zien
een tiental meter verderop een groot aantal steekvlammen uit het bos komen. We zetten het op een
lopen, de kleineren onder ons meesleurend terug
richting boerderij. Daar horen we later dat we met
een zogenaamd Stalinorgel hadden kennis gemaakt. Toen we weer naar de boerderij liepen zagen we hoog in de blauwe lucht, want het was een
mooie nazomerse dag, een vliegtuig cirkels maken. We waren het er niet over eens of het nu een
Duits toestel dan wel een tommy was. Achteraf
bleek het een Engels toestel te zijn, een verkenner
en dat zouden we weten ook!
Bij de boerderij aangekomen was het een drukte
van jewelste, de Duitse soldaten kregen hun soldij en sigaretten uitgereikt. Dit gebeurde bij een
tank en de commandant, Sjan Kai Sjek werd hij
door ons genoemd, stond boven op de tank waarvan hij zijn manschappen toesprak. Ons moe

Restaurant - Grand café - Proeverij

Uitslag is ook na te lezen op:
Kom ook genieten van tientallen
www.dekeieschieters.nl heerlijke gerechtjes bij de "Proeverij"

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

Hangjeugd en overlastwww.devierlinden.nl
Tel.: 0478-631637
Bs. Laurentiushof

Via deze weg willen wij graag uw aandacht voor
het volgende. Al een aantal maanden ervaren wij
overlast van een klein groepje jongeren. Zij hangen geregeld in de middag en avond rond ons
gebouw. Daarbij wordt afval (blikjes, sigarettenpakjes, lachgaspatronen en nog veel meer) achtergelaten, helaas is er ook steeds vaker sprake van
vandalisme.
De tijd die in het opruimen, aanspreken en aangifte doen gaat zitten loopt ondertussen aardig op.
Dit is in onze ogen niet onze primaire taak, dat is
namelijk het verzorgen van goed onderwijs.
Daarnaast is het al menig keren gebeurd dat de
veiligheid van teamleden, kinderen en omwonenden in het gedrang is geweest. Zij werden op een
onfatsoenlijke, agressieve manier benaderd of
zelfs bedreigd.
Mocht u iets zien of horen? Meld dit via info.
laurentiushof@skov-onderwijs.nl. Wij verzamelen
deze informatie en sturen deze dan (anoniem) door
naar de politie zodat zij ons nog beter kunnen helpen bij het oplossen van dit probleem. Het beste
kunt u echter direct contact met de politie opnemen (0900-8844) zodat ze de jeugd op heterdaad
kunnen betrappen.
Basisschool Laurentiushof is een plaats waar kinderen en ouders zich thuis voelen, waar veiligheid en aandacht voor elkaar hoog in het vaandel
staan. Basisschool Laurentiushof is géén plek voor
hangjongeren.
Team Bs. Laurentiushof Vierlingsbeek
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
plaatsen we in (10) uitgaves van Globaal een
(vervolg) verhaal, geschreven door Ben Pijls.
Het zijn herinneringen hoe hij de oorlog heeft
beleefd in zijn kindertijd op de leeftijd van een
7/8 jarige.

8

grootst, want zij kregen de volle laag. Een soldaat
was op zijn kop een schuttersputje ingedoken en
dat was zijn redding. Het eind van het liedje was
dat de burgers op de boerderij van de soldaten
het bevel kregen om de boerderij te verlaten. Alles werd weer in de kinderwagens geladen en we
gingen weer op pad en onze gastheer was nu ook
vluchteling geworden.

had onze ontsnapping ondertussen opgemerkt
en sommeerde ons dat we weer de stal in moesten. We waren nog maar net binnen of er ontstond
een hels kabaal. Zo’n moment is maar moeilijk te beschrijven want dan gebeurt op een enkel moment van alles. We hoorden verschrikke
lijke knallen en het puin van de pannen vloog ons
om de oren en de stal was gevuld met een roodachtige stof. Je kon bijna geen hand voor ogen
zien. Met veel moeite en op de tast bereikten we
de staldeur, waarna we naar buiten vluchtten. Hier
ving een Duitse soldaat ons op en gebaarde dat
we langs de muur op de grond moesten gaan liggen. Tegelijkertijd vlogen ons de granaten letterlijk
om de oren. Onze Duitse vriend maakte ons intussen met gebaren duidelijk dat we langs de muren moesten kruipen en dat we vervolgens het pad
moesten oversteken, om daarna in de langslopende droge sloot dekking te zoeken. De soldaat stak
als eerste over maar hij kwam niet verder dan halverwege en viel daar, na later bleek, dood neer. In
de sloot zaten ook enkele soldaten die gebaarden
dat wij bij hen dekking moesten zoeken. We haalden gelukkig de sloot wel en we lagen daar bevend van angst tot het einde van de aanval. De
gevolgen van deze aanval waren verschrikkelijk.
Onder de Duitse soldaten die voor de boerderij
stonden waren verschillende doden en zwaargewonden. Commandant Sjang Kai Sjek was onthoofd. Onder de burgerbevolking was wonder boven wonder geen enkele dode of ernstig gewonde
te betreuren, terwijl de boerderij voor het grootste
gedeelte in puin lag. De boerin met de dochter waren naar de kelder gevlucht die voor een gedeelte
boven het maaiveld lag. Een hoek van deze kelder
was helemaal weggeschoten, maar de boerin en
de dochter hadden het zonder noemenswaardig
letsel overleefd. Moe vluchtte van de keuken naar
het slaapkamertje waar mijn jongste zusje T
 iny lag
te slapen, die was toen een paar maanden oud,
griste haar uit haar bedje en ging met haar onder
het raam op de grond liggen. Het raam werd geheel kapotgeschoten . De granaatscherven lagen
in het bedje van mijn jongste zusje. Beiden waren ongedeerd. Pap was een eindje verderop met
de boer in de boomgaard bomen aan het kappen
en zij zochten tijdens de aanval dekking achter de
gevelde bomen en bleven zo ook ongeschonden.
Begrijpelijk was de paniek onder de soldaten het

Wordt vervolgd.

Hallo inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen,
Het gaat er ook dit jaar weer van komen:
De Week van de Goede Doelen onder de noemer
van “Samen Sterk voor goede doelen”.

De collecte vindt dit jaar plaats op
dinsdag 31 maart en donderdag 2 april.
Dit jaar hebben we 13 deelnemende verenigingen/
organisaties en dat wil zeggen dat u de mogelijkheid heeft om al deze doelen in één keer te steunen.
Wij hopen dat ook dit jaar Vierlingsbeek en
Groeningen dit initiatief wederom goed ontvangt en met een gulle gift de doelen ondersteunt.
Want alleen met uw gift staan wij “Samen Sterk
voor goede doelen”.

13.
VAR. ( Video Assisted Referee.)
Official die de scheidsrechter op het veld assisteert
en op diens verzoek beslissingen opnieuw beoordeelt met behulp van camerabeelden.
Hoe beoordelen de supporters de VAR?
Positief wanneer de beslissingen gunstig uitvallen
voor hun favoriete club maar er blijft geen spaan
van heel als er van het tegendeel sprake is.
Wat dat met ons dialect te maken heeft, zal men
zich misschien afvragen.
De uitdrukking (of betiteling zo men wil) “Var” –
hoewel tegenwoordig nog nauwelijks gebruikt -
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heeft in ons dialect een andere betekenis en staat
voor een bruut, egoïstisch en tiranniek persoon.

Wil jij meehelpen om die kermis tot een succes te
maken? Of heb je misschien nog vragen? Neem
dan contact op met Vincent Gerrits
(tel. 06.1100.2124), of stuur een mailtje naar
onze secretaris Bas van Treek:
dorpsraad-vierlingsbeek@vierlingsbeekgroeningen.nl

“Van baove próónt, van óónder stróónt”. ( Pront –
stront). Hij/zij doet zich mooier voor dan hij/zij in
werkelijkheid is. Schone schijn.
“Piepweûrsje”. Klein soort, heerlijk smakend worstje. Bijproduct van het worstmaken, speciaal gemaakt voor de jeugd. Maar ook volwassenen konden er moeilijk vanaf blijven.
“Bruspot”. Een grote kookketel die op de boerderijen meestal in de bijkeuken of het “voerhuus”
stond en waarin het voer voor de varkens, - de
“drank”- werd gekookt, maar waarin ook de vuile
was werd uitgekookt.

Alvast hartelijk dank!

“Beûke beej de begreffenis”. Huilen bij de
begrafenis.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
DONORWET door Remedica.

“Neûle”. Zaniken, zeuren, zuigen.
Nelson.

De nieuwe donorwet komt eraan! Velen onder ons
denken nog na over orgaan- of weefseldonatie.
Omdat vanaf 1 juli 2020 iedereen donor wordt als
de nieuwe wet in werking treedt, nodigen wij u tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst uit om hier
over na te denken en in gesprek te gaan. In samenwerking met de Nederlandse transplantatiestichting en het Ministerie van VWS schenken wij
aandacht aan dit onderwerp in het belang van iedereen.
Er is geen goede of slechte mening, maar wel
stellingen waarover gediscussieerd kan worden, een quiz en filmpjes. Zo ontstaat bewustwording en kunnen we een onderbouwde mening vormen om zelf een keuze voor of tegen
orgaandonatie(kenbaar) te maken. Deze middag organiseren wij op donderdag 6 februari om
14.00uur in gemeenschapshuis Joffershof. Mocht
u interesse hebben, ook als u geen lid bent van de
KBO, dan kunt u zich aanmelden t/m 30 januari bij
Ineke van Bree, Overambt 26. Tel: 0478-631872 of
via mail: kbo-vbeek-groen@outlook.com
U bent van harte welkom.

Bèkse Kermis
Dorpsraad Vierlingsbeek is op zoek naar enthousiaste mensen die de werkgroep “Bèkse kermis”
weer nieuw leven willen inblazen.
Ook dit jaar hopen wij weer een ouderwetse, gezellige en leuke kermis te krijgen. Maar hiervoor
heeft ons dorp ondersteuning nodig van mensen
die de kermis een goed, warm hart toedragen en
willen meehelpen om dit evenement tot een succesvol dorpsgebeuren te maken.
Wat doet zo’n werkgroep “Bèkse kermis” zoal?
In grote lijnen komt het erop neer, dat zij van alles
rond de kermis oppakt en mede organiseert. Zo
wordt er met de kermisexploitant en onze horecaondernemers overlegd wat zij voor elkaar kunnen
betekenen om samen een leuke attractieve kermis te organiseren en misschien zelfs iets extra’s
te kunnen bieden aan de bezoekers. Bijv. een ballonnenwedstrijd, een ‘happy hour’, een dorps-bbq
of een familiedag. Ook is er overleg met de Bèkse
Kroegentocht. Heel belangrijk is het geven van bekendheid aan het kermisprogramma, bijv. via pers,
social media, maar ook op onze basisschool. Natuurlijk krijgt de werkgroep bij dit alles steun vanuit
de dorpsraad.

KIENDATA KBO

Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op 31 januari en 14 februari. 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

Dit jaar is de kermis overigens van vrijdag
7 augustus t/m dinsdag 11 augustus.
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Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
dinsdag
van 10.00 - 11.30 uur
Info 631839.

wandelaars en kaarters verzamelen bij het Gildeterrein in Groeningen. Dorette van Loon neemt ons
mee naar de Maasheggen en vertelt eerst wat over
de geschiedenis. Daarna op pad en zien we vooraan in de Maasheggen nog heggen staan zoals ze
vroeger waren.

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

De nieuwe hekken, die in de Maasheggen zijn en
worden geplaatst, hebben een mooie naam gekregen, duidend op de oude namen, die vroeger
voor de weilanden werden gebruikt. We wandelen
door naar de Schutkooi in Vortum-Mullem over ietwat natte en modderige paadjes. Daar wordt verteld hoe de naam Pontipad is ontstaan en zien we
ook, welke invloed de ruilverkaveling in de jaren
60 heeft gehad op de Maasheggen. Links, richting Vortum, een grote vlakte, rechts mooie paden
en heggen. Bij de Schutkooi start ook een nieuwe
wandeling, die het Vlinderpad heet. Lekker struinend door een weiland gaan we terug richting
Groeningen en staan we nog stil bij een drinkpoel,
wat vroeger een Wèterkuul, werd genoemd.

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

SNERTWANDELING KBO

Uitgerekend op de dag dat de snertwandeling
staat gepland, regent het niet. Alle dagen ervoor
en erna zijn regendagen. Een prachtige dag. 48

Bij het Gildehuis staat heerlijke erwtensoep op ons
te wachten. Ook de deelnemers, die hebben gekaart, gesjoeld of Rummikub gespeeld, hebben
daar zin in.
Jeanne en Jeanne hebben de erwtensoep weer
klaargemaakt en er wordt van gesmuld. Hulde aan
de koks. Met dank aan Dorette van Loon, gids van
IVN, wordt de middag afgesloten en verlaten we
De Lemse Kuul in Groeningen, waar we hartelijk
werden ontvangen
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we Ganzen, Knobbelzwanen, Spreeuwen, Kauwen, Zwarte Kraaien, Roeken, Holenduiven en
Houtduiven. En dan opeens zitten daar zomaar 17
Patrijzen. In een groepje dicht bij elkaar zoeken ze
voedsel in een weiland. Dit is een uniek beeld dat
ik lang niet gezien heb. Het aantal Patrijzen is namelijk sterk achteruit gegaan gedurende de laatste 20 jaren.

Cartridge inzameling voor KIKA
Het JOC zamelt originele inktcartridges in voor
KIKA.
Deze kunt u afgeven tijdens openingstijden of in
de brievenbus doen bij het
JOC, Grotestraat 18a.
Namens KIKA, bedankt.

Berichten uit het veld
Het is zomaar een dag in januari rond het middaguur. Ik zit in de voorkamer met een dampende
kop koffie en kijk door het raam naar buiten. In de
verte zie ik Toendrarietganzen en Nijlganzen ijverig voedsel zoeken op een akker. Gaaien rommelen wat in de eiken in het park. Met de koffie in de
hand loop ik naar de achterkamer en kijk naar buiten. Ik zie mijn tuinvogels druk bezig op de voederplekken die ik heb aangelegd. Ik tel zomaar
11 soorten vogels en voor het eerst zie ik nu ook
Appelvinken. Verbaasd tel ik er drie. Het blijven
toch unieke vogels met hun, in verhouding, grote
koppen en zware snavels. Met deze snavel kan de
Appelvink een drukkracht van wel 50 kg genereren
en zo de hardste pitten kraken. Zijn Latijnse naam
betekend ook letterlijk "Pittenverbrijzelaar".

Patrijzen
Boven het weiland zweven Buizerden en een
Torenvalk staat te bidden in de lucht. Hij hangt bijna stil in de lucht door snel te klapwieken met
de vleugels en de staart te spreiden. Dit noemt
men bidden. Het is een heel effectieve manier om
prooien te vinden, maar die kost wel veel energie. Met zijn scherpe ogen kan de Torenvalk zelfs
urinesporen van knaagdieren op de grond zien.
De urine licht namelijk ultraviolet op in het zonlicht. Torenvalken kunnen, in tegenstelling tot mensen, ultraviolet licht zien en zodoende de plaats
van muizenholletjes bepalen. Een Sperwer jaagt
laag over het veld en verschrikt vliegen een aantal
Huismussen op uit een heg.
Vanuit de Maasheggen ga ik weer terug naar het
centrum van Vierlingsbeek. Hier trekt een groepje balorige Eksters mijn aandacht. Als kwajongens
vliegen ze schetterend achter elkaar aan. Nabij het
Koningskerkje steekt een Groene Specht zomaar
de weg over. Op de daken zitten Turkse Tortels te
koeren alsof het al voorjaar is.
Ik fiets naar het westen en zie Kramsvogels en
Koperwieken. Op de waterplassen langs de Molenweg zitten Waterhoentjes en Meerkoeten. Op
de akkers langs de Kiekuutweg zoeken Witte
Kwikstaarten en Veldleeuweriken ijverig naar voedsel.
Onlangs was ik voor een korte vakantie in de Algarve in zuid Portugal. Daar zag ik zonder veel
moeite 85 soorten vogels en daar waren ook heel
bijzondere vogels bij zoals Hop, Blauwe Ekster,
Flamingo en Zwarte Ibis. Maar voor een vogelaar
als ik, is mijn eigen woonomgeving toch ook zeker de moeite waard. Het kost niet echt veel moeite om in de omgeving van Vierlingsbeek, zelfs in
de winter, binnen 1 dag meer dan 50 soorten vogels te zien. Wat wonen we toch in een vogelrijke
omgeving.

Appelvink
Nadat ik mijn kopje leeggedronken heb, pak ik
de fiets en rijd een stukje naar het zuiden richting
Maashees. Bij de Warmeer zie ik Boomklevers en
Boomkruipers druk bezig tegen de boomstammen. Een Middelste Bonte Specht en een Grote
Bonte Specht hameren er flink op los en een Havik
bekijkt dit alles vanaf een afstand.
In de weilanden langs de Maas zitten
Brandganzen en op de meertjes aan de Vennenweg zitten Grote Zilverreigers, Blauwe Reigers en
Krakeenden. Ik draai om en fiets naar het oosten richting de Maas. Hier zie ik Kokmeeuwen,
Stormmeeuwen, Aalscholvers, Wilde Eenden en
Futen. Bij de Molenbeek zit een IJsvogel met een
hongerige blik in de ogen.
Ik fiets naar het noorden de Maasheggen in. Hier
ontdek ik Kolganzen, Canadese Ganzen, Grau-

Ton van den Berg
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HITTENAVOND VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020 CONCORDIA VIERLINGSBEEK
zaal open 20.30 uur - entree gratis

t
e
o
G oud
F
+ di 25 feb

PUL-SCHUUVE!

inschrijven 14.00 uur - aanvang 14.30 uur

Gruuninge

Bèèk

Borrelbus

Boerenbruiloft, Burgemeester en Borrelbus

Inmiddels kunt u er haast niet meer omheen: er staat iets moois te gebeuren!
Bèèk en Gruuninge heeft een leuk, gezellig en vooral ook enthousiast Boerenbruidspaar, Roel en
Wendy, dat op carnavalsdinsdag in de onecht verbonden gaat worden door de nog te kiezen
Burgemeester van Bèèk en Gruuninge, Eric, Sandra of Tonnie.
Dit alles staat te gebeuren in De Zandpoort in Groeningen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen
zijn of haar stem uit te brengen op één van de Kandidaat- Burgemeesters, het huwelijk bij te wonen en
daarna een kei mooi knalfeest te vieren, rijdt er op carnavalsdinsdag een BorrelBus!
Vanaf 11.11 uur rijdt de bus vanaf ’t Vrijthof naar De Zandpoort en weer terug. Voor slechts € 1,- pp
per rit bent u snel, veilig en droog in Groeningen en later in de middag weer terug in Vierlingsbeek.
Wat?

Wanneer?
Waar?
Kosten?

Borrelbus

Carnavaldinsdag 25 februari
Van ’t Vrijthof naar De Zandpoort en (later in de middag) weer terug
€ 1,- pp per rit
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sinds 2017 en spelen naast covers van onder andere Parkway Drive steeds meer eigen nummers.
Begin februari wordt de EP This Is Sincerity uitgebracht. Het zal dan ook niemand verbazen dat
de verwachtingen rondom de show van vanavond
hooggespannen zijn.

Sinds 2008 maakt Insurrection brute doch melodieuze death en thrash die doet denken aan genregrootheden als At The Gates, Carcass en Death.
Recentelijk bracht het kwartet het goed ontvangen
debuutalbum Circles Of Despair uit bij Big Bad
Wolf Records. Op dit album werkten de Friezen
samen met de Zweedse metalproducer Fredrik
Nordström (In Flames/At The Gates). De langspeler laat de band boven het vaderlandse metalmaaiveld uitstijgen en dus moet Insurrection de komende jaren scherp in de gaten worden gehouden!

zaterdag 8 februari > concert >
BEUKFEEST: INSURRECTION +
MOUFLON + NO PERMISSION

Afsluiter van de avond is Mouflon. Met een bandnaam die verwijst naar het majestueuze gehoornde dier doet het al vermoeden waar het hier om
draait: logge, zware in-your-face death metal. Eind
2018 verscheen de eerste langspeler Devastations. Als deze vierkoppige band eenmaal op dreef
is kan slechts een betonnen muur deze aanstormende ram nog stoppen. Met een door old school
bands beïnvloede mix van death metal en doom
metal stuitert Mouflon razend en agressief van het
ene headbangmoment naar het andere.
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur > entree: 8,00 euro | <20 jaar: 6,00 euro > reserveren: www.gryphus.nl

zoaterdag 22 fibbrewari > carneval > 36E KÈÈSTEENEBAL:
ALDURRUM!

Ja minse, gullie zult wel dinke: wurrum mot ‘r nou
wèr zô’n lelluk stukske van de Kèèsteene ien dit
moije krèèntje, nou ALDURRUM! En wurrum mot
da Kèèsteenebal nou altied wèr op carnevalszoaterdag gehouwe wôrre, nou ALDURRUM! En

Het uit Lottum afkomstige No Permission heeft de
eer het 35e Beukfeest te openen. Dit vijftal kent
een verleden in Stressed en staat garant voor een
energieke set hard- en metalcore. Ze zijn actief
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wurrum motte de deure van Griefus die oavend
wèr precies um nege ovver nege ope goan, nou
ALDURRUM! En wurrum mot ut doar altied wèr
zô’n drukte van jewelste zien, nou A
 LDURRUM!
Wurrum motte de minse doar nou altied wèr mit
de been bùùte hange, nou ALDURRUM! En wurrum motte die glèèskes bier doar altied zô goed
smake, nou ALDURRUM! Wurrum motte de Kèèsteene nou altied zonne goeie prins(es) hebbe, nou ALDURRUM! En wurrum ziede doar altied Bèkse minse lache, nou ALDURRUM! Wurrum
motte doar dan altied wèr Gruuningse minse tèègekomme, nou ALDURRUM! En ok altied wel wèr
unne verdwaalde Muszèsse, nou ALDURRUM!
Wurrum viende doar altied spiekers op laag water, nou ALDURRUM! En wurrum worre d’r dieën
op oavend altied wèr ouwe koeie uut de sloot gehâld, nou ALDURRUM! Wurrum wurdt d’r dan altied achter de feite an gelope, nou ALDURRUM!
En wurrum komde dan altied wèr van unne kouwe kermis thuus, nou ALDURRUM! Wurrum motte dan wèr heure hoe ut klökske thuus nie tikt, nou
ALDURRUM! En wurrum motte ‘r dan altied wèr
achter komme dèt ut gras ergent anders gruuner
is, nou ALDURRUM! Wurrum mot dan altied iedereen wèr d’n bink uuthange, nou A
 LDURRUM!
En wurrum proate gej op dizzen oavend mit minse woar ge normaal nooit mit wilt proate, nou
ALDURRUM! En wurrum motte dan wèr vùùle
hoe Lazarus zich nege van de tien keer vuult, nou
ALDURRUM! Wurrum worre de bluumkes dan altied bùùte gezet, nou A
 LDURRUM! En wurrum
loat Jan en alleman dan altied de boel de boel,
nou ALDURRUM! Ge vroagt ow èège dan af wurrum d’r van dik hout plênk gezaagd worre, nou

 LDURRUM! En wurrum un koe un haas zou wille
A
vange, nou ALDURRUM! Wurrum zulde dizzen oavend zeker achter ut net visse, nou ALDURRUM!
Wurrum vierde carneval nooit alleen, mar mit zien
alle, nou ALDURRUM!
anvang: nege ovver nege > intree: vur niks
in petto

vrijdag 6 maart > bieravond > DE
PRUUVERIJ: TOPPERS

zaterdag 14 maart > Ierse avond >
ST. PATRICK’S ÉVE met live: GOOD COMPANY

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

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

Op maandag 20 januari is dit setje sleutels gevonden in de Udo de Boyestraat (fietspad naar station
en sportvelden) voor huisnummer 10.

GRATIS KENNISMAKING LES DJEMBE
Opgeven uiterlijk vóór 7 februari
06 428 55 949  dofola@outlook.com
De Groepslessen zijn overdag/’s avonds
Dag/Tijd wordt in overleg ingepland

WACHT NIET en geef je NU op !
Vol = Vol
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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

Warme Bakker Degen
Reclame 3 t/m 8 februari
 Skivlaai
 Volkorentarwebrood
 5 Assorti harde broodjes

€ 10,00
€ 2,10
€ 2,10

Reclame 10 t/m 15 februari
 Rijstevlaai + slagroom
 Zonnebrood
 Roomboter croissant

€ 11,00
€ 2,55
€ 0,70

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

20% KORTING OP RAAMDECORATIE

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

Actie geldt van 27 januari t/m 8 februari 2019. Vraag naar de voorwaarden.
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Wielerspeciaalzaak
Uw fiets GRATIS ophalen en weer thuisbrengen
voor reparatie?
Dat kan op dinsdag en donderdag,
bel of mail ons.

Profile Gennep
Spoorstraat 102
6591 GV GENNEP
tel. 0485 51 31 80
e-mail: info@profilegennep.nl
website: www.profilegennep.nl
Facebook Profile Gennep
Gesloten op maandag

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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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

Café - Zaal
Café - Zaal

De
De Zandpoort
Zandpoort
Klimaat
Verwarming

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

Ga zélf
onderzoekop
uit!

OPEN DAGEN
locatie stevensbeek

vrijdag7februari2020van17.00tot21.00uur

locatie jenaplan boxmeer
vrijdag14februari2020van17.00tot21.00uur

Iedereen is welkom

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden
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EEN MOOIE
HERINNERING IS
ZOVEEL WAARD

4 gratis gitaarlessen + gitaar

Wij verzorgen de uitvaart die
bij de overledene, familie
en vrienden past.
Bel 24/7
0478-515221

Joffershof
Vierlingsbeek

briensveld.nl

www.leeijen.nl

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

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

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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