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Tweewekelijks informatieblad voor
Vierlingsbeek en Groeningen

Kopij aanleveren voor het volgende
nummer van Globaal tot en met 

dinsdag 18 februari 2020,
uiterlijk tot 19.00 uur.

redactie@dorpsbladglobaal.nl

35e jaargang no 3 12 februari 2020

Dun Alde Hap.

De Prins van Oranjestaat werd ieder jaar voor de 
carnaval goed versiert. De echtparen Wim en Riet 
Ermers, Mia en Chris Spee, Piet en Marietje  Ebben 
en Truus en Theo Janssen waren hierin zeer ac-
tief. Op een van die dagen dat de versieringen op-
gehangen werden verzonnen ze zelf de naam Dun 
Alde Hap maar eigenlijk waren ze nog helemaal 
niet zo oud. Dat was dus de geboorte van "Dun 
Alde Hap" , nog steeds horen we deze naam rond-
om de Carnaval. 
Vanaf het moment dat ZEV de liedjesavond organi-
seerde was " Dun Alde Hap" present. Ze waren er 
vroeg en ze vertrokken laat, een prachtige en vro-
lijke groep mensen. 
In die 37 jaren is de groep helaas kleiner en kleiner 
geworden door het overlijden van 6 personen, al-
leen Riet Ermers en Mia Spee zijn er nog. 

Ondanks dat het niet altijd gemakkelijk was zijn 
Riet en Mia altijd naar de liedjesavond blijven ko-
men. GEWELDIG. 
Daarom.. heeft de" 50 jarige ZEV" dit jaar tijdens 
de liedjesavond Riet en Mia in het zonnetje gezet 
middels een VIP arrangement. 
Ze kregen een vrij kaartje, een speciaal aange-
kleed tafeltje, koffie met wat lekkers, bonbons en 
natuurlijk een drankje en een hapje. Als toetje nog 
een Meet and Greet met de Prins en de winnaars 
van de liedjesavond.. Dat ze genoten hebben is 
duidelijk te zien op de foto! Extra mooi was dat tij-
dens deze laatste liedjesavond " de Gouwe Ouwe' 
een carnavalsliedje zongen dat door Gerrit Ermers, 
Wim Ermers en Chris Spee was gemaakt (in de 
zaal van Sjaak en Sjang). Wij denken.. . dat ze het 
liedje helemaal mee gezongen hebben................

Mia en Riet.. tot de volgende liedjesavond.

(Foto gemaakt door Geert Evers)
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Van de Redactie:

• Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen..... 
én meizoentjes......

• HONDENBEZITTERS houd ons dorp 
leefbaar.... GEBRUIK poepzakjes!  
Stel U eens voor dat U zelf per ongeluk in 
een drol stapt....

• Deze uitgave is het carnavalsnummer. Wij 
wensen IEDEREEN  une kei kei kei moie 
carnaval toe, veul plezier!

• Kei kei kei leuk als wij in Globaal, na 
de carnaval, een (foto-)impressie van 
de carnaval  kunnen/mogen plaatsen, 
zodat iedereen (na)kan genieten, óók de 
(gedwongen) thuisblijvers.
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3 mrt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
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
en 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
11 apr Zonnebloem: Paasbruch
12 apr Gilde Groeningen: Paasactiviteit
15 apr VOVG: Rayonreis
15 apr Koningskerkje: Concert Rinel
19 apr Gilde Groeningen: Drumbandfestijn 
 te Groeningen
25 apr Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
25 apr Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
25 apr KBO: Bezoek Brandweer
25 t/m Koningskerkje: expositie 
27 apr Theo van Kessel
26 apr Beek an Tôffel: Koningsmaal; aanvang 
 19:00 uur op een geheime locatie
27 apr Koningsdag: Aanvang 13:00 uur 
 bij de basisschool
1 t/m Dansvereniging Bekse Klinkertjes 
3 mei Eurodance 2020 De Wetteling, Venray
2 en Koningskerkje: expositie 

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 daginvul-
ling voor ouderen in Joffershof: Koffie uurtje vanaf 
10:00 uur voor geïnteresseerden.

14 + CV de Keieschieters: 
15 febr Zittingsavonden in Concordia
21 febr KBO: Carnaval
23 febr Groot Prinsen Ontbijt
23 febr Harmonie de Herleving: 
 Carnavalsconcert in Concordia bij het 
 carnavalsontbijt van de Keieschieters
23 febr CV de Keieschieters: Jeugdprins(es)en 
 receptie in de Wildeman
23 t/m CARNAVAL
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!
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3 mei  Theo van Kessel
4 mei Dorpsraad: Dodenherdenking vanaf 
 Koningskerkje met medewerking van
 Zangvereniging Vondel, het Groenings 
 koor, Harmonie de Herleving en 
 Gilde Groeningen
9 mei Koningskerkje: Concert Elnara zang
11 mei Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
13 mei VOVG: Kienen
14 t/m PLUS Wandel4daagse i.s.m. 
17 mei JOC Vierlingsbeek/Groeningen
16 mei BarreTocht Groeningen
14 of KBO: Vliegbasis De Peel
21 mei
17 mei Smartlappenkoor VHZ: 10 jarig bestaan
24 mei Koningskerkje: Concert 
 Willy van den Boogaard
28 mei VOVG: Wandeltocht
28 mei Zangvereniging Vondel: Bloemenactie
30 mei Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
30 mei Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
30 mei Harmonie de Herleving: Uitwisselings-
 concert met harmonie Larochette uit 
 Luxemburg in Concordia 
 aanvang 20.00 uur
30 en Gilde Groeningen: Koningsschieten / 
31 mei  Heilige mis & Koninginnebal
2 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 juni MVC ’64: Kennisquiz Blokhut Maashees
 aanvang 20:00 uur
6 juni MVC ’64: Volleybal buitentoernooi; 
 Blokhut Maashees aanvang 11:00 uur
6 juni Van Heure Zinge neemt deel aan festival 
 "Amusing Hengelo" te Hengelo
7 juni Koningskerkje: Jubileumviering met 
 Peer Meurkens en Jan Hendriks
8 juni Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
9 juni KBO: Fietsdag
13 juni Stichting Op De Tôffel: Op De Tôffel 2020
18 juni KBO: Busdagtocht
19 juni VOVG: Fietstocht
19 t/m Goei leven beleven
21 juni
27 juni Ophalen oud papier: 
 Volharding, tel. 06-51888032
27 juni Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
27 juni Zanggroep Evergreen 
 Vierlingsbeek: Muziek op de Maas
4 juli Van Heure Zinge neemt deel aan festival 
 "Smart uut os Hart" van smartlappen-
 koor De Sjanellekes in centrum Venray
5 juli Harmonie de Herleving: zomer 
 koffieconcert in het park aan de 
 Spoorstraat aanvang 11:00 uur

7 juli Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
13 juli Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
25 juli Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
25 juli Deze maand geen ophaalronde 
 oud ijzer! In augustus kunt u 
 Valentinus weer bellen.
11 aug KBO: Kermismatinee
13 t/m Kindervakantiewerk
16 aug
23 t/m KBO: Meerdaagse reis
26 aug
26 aug KBO: Kevelaer ism KBO Maashees, 
 Vortum -Mullem
29 aug Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
29 aug Oud ijzer te laden? 
 Valentinus 632426 draaien!
30 aug Gilde Groeningen: Open Schietconcours 
 Bedrijven en Verenigingen
30 aug GroeVie: Family Obstacle Run
1 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
5 t/m Groeningse kermis 2020
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
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
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Op basisschool Laurentiushof zijn 
Lente Nieboer en Tim Zwartjens 

gekozen tot kersvers boerenbruidspaartje. 
Zij worden op vrijdagmorgen 21 februari

tijdens het carnavalsfeest op school door 
"kandidaat-burgemeester" Eric Lamers 

in de onecht verbonden.
Sem Thijssen is de hulpburgemeester.

7 nov Beek an Toffel: Bij de kok thuis; 
 aanvang 19.00 uur
9 nov Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
11 nov KBO: Herfstwandeling
22 nov CV de Keieschieters: 
 Receptie 66-jarig jubileum
28 nov CV de Keieschieters: Jubileumfeest
1 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering 
 aanvang 20:00 uur in Joffershof
14 dec Dorpsraad Groeningen: 
 Dorpsraadsvergadering
15 dec KBO: Kerstviering
17 dec VOVG: Kerstviering
20 dec Zangvereniging Vondel: 
 Kerstconcert in het koningskerkje 
 aanvang 20:00 uur

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

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk
De Maasdorpen is gesloten van
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

Boeren, burgers en buitenlui

Het aftellen is begonnen: nog even en dan is het 
carnaval! 
Op carnavalsdinsdag bent u allen van harte wel-
kom bij De Zandpoort in Groeningen.
Die ochtend worden de kandidaat- burgermees-
ters en het boerenbruidspaar met de huifkar opge-
haald. Het zou geweldig zijn als u allen om 12 uur 
buiten staat bij De Zandpoort zodat we de huifkar 
met een vrolijk, bont gekleurd gezelschap even na 
12 uur kunnen verwelkomen!
Nadat we met een Bekse óf Gruuningse borrel ge-
proost hebben op unne kei mojje middag, is ieder-
een van harte welkom om het verdere programma 
binnen bij te wonen.
De middag begint met de verkiezing voor de bur-
gemeester van Bèèk en Gruuninge. Wij hopen dat 
u de stemhokjes goed benut en dat u allen stemt 
op úw favoriete kandidaat- burgemeester.
Direct na sluiting van de verkiezing door de stem-
commissie wordt bekend gemaakt welke kandi-
daat dit carnavalsjaar dé burgemeester van Bèèk 
en Gruuninge is. Hij of zij gaat direct over tot het 
in de onecht verbinden van ons Boerenbruidspaar, 
Roel en Wendy. 
Rond half 3 zal het officiële programma over gaan 
in de receptie voor zowel de eerste Burgemeester 
van Bèèk en Gruuninge als ook voor het kersvers 
in de onecht getrouwde boerenbruidspaar Roel en 
Wendy. U allen bent van harte welkom hen te ko-
men feliciteren met dit heugelijke feit!
De rest van de middag kan er gefeest, gedanst, 
gekletst, gezwetst, gedronken en ook gegeten 
worden: zoals het bij een echte boerenbruiloft 
hoort, is er boerenmoes met worst te koop! 
Het boerenbruidspaar heeft een groot gezin met 
wel 6 kinderen. De verwachting is dan ook dat er 
veel kinderen op het feest aanwezig zijn. Voor hen 
zal er die middag een kinderhoek zijn, waar ze het 
feestgedruis even kunnen ontvluchten.
Dus: boeren, burgers en buitenlui, wij hopen jullie 
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per rit kunt u meerijden met de Borrelbus!  
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Groot Prinsenontbijt 2020  
bij Concordia.

Lekkerder kunne we ut nie make.
Op Carnavalszondag 23 fibruwari, vanaf  
11 minute ovver half elluf wurre alle  
Keischieters verwelkomt ien de biestig moj ver-
sierde zaal van Concordia. Genietend van de vro-
lijke klanken van lokale en interlokale carnavals-
schlagers zullen als latste het boerebruudspaar 
Roel en Wendy, jeugdprins Rick mit adjudant Stijn 
en zien gevolg, en ziene Hoogheid Prins Paul 
mit adjudant René en aansluutend de carnavals-
vereniging “De Keieschieters” hun intrede doen. 
Wellicht ok nog de seniorenprins, die nou nog nie 
bekend is, misschien ok nog wel de prins van de 
Kèèstene.

We goan natuurlijk wer geniete van un royaal ont-
bijt mit kersverse producten. Wat dochte van heer-
lijke verse eier van Sraar Timmermans, op  
zoaterdag zate ze nog ien de kiep en op zondag 
op owwen bord. Natuurlijk heerlijk verse melk en 
juus derans . En ontbijtspek, vers vur ow gebakke 
van de verrekes van Ebbers en van Han  Morsink. 
De ambachtelijke mik en brudjes wurre zoals altied 
’s merregus vroeg gebakke door de bakkers van 
PLUS Verbeeten. Lekkerder kunnen we ut nie ma-
ken.

Surprise artiest. Wie zal ut wezen?
Vurrig joar Now Wej met ut nummer van Lex 
 Uiting. Vur dit joar zien we volop in de onderhan-
delingen. Komt ut mar zien. Ok dit jaor zal her-
menie “De Herleving” gedurende het ontbijt un 
carnavals consert goan verzurgu. As speciale act 
zal het nummer Noar ut Zuuje van Lex  Uiting dur 
de Hermenie same mit ja, Wie zal ut weten, op 
de buun gebrocht wurre. En nie te vergete, ok 
de nummers een tot en met drie van de Liedjes-
oavund zulle as lokale artieste, wer hun opwach-
ting doen, um ollie te entertainen woardur ut ont-
bijt nog veul lekkerder en gezelliger zal wurre. En 
ja……. we hebbe 3 genomineerden die strijden um 
de eer, urste burgemester van ut Keieschietersriek. 
Misschien zien die dur ok wel. 
Zaal 11.
Vur de kiender is ok dit joar un speciale kiender-
opvangzaal geresurveerd um, zodra ze wat gegè-
te hebbe lekker wat kunne speule. Mochte ze un 

dutje wille doen dan kan det in een van de gere-
serveerde kamers van Concordia. Wel ger op tied 
boeke via de lokale bestelsite. Leuker kunne we ut 
nie maken.

  Ut ontbijt is zoas altied op carnavalszondag 
en det is dit joar op 23 fibruwari.

  Vanaf 10.41 uur mot iedereen snel noarbin-
ne.

  Um 11.11 uur beginne we allemoal netjes 
per toffel mit ontbijte.

  We zurrege det iedereen zo snel meugeluk 
an de geng is.

  Um deel te kunne neme an ut ontbijt motte 
auw wel van te vurre anmelde.

  Det kan tot zondag 16 fibruwari. 
Ge kunt de kaarten now al bestel-
le via: www.vierlingsbeek-groe-
ningen.nl/verkoop-verhuur 

  Koste kiender t/m 88 cm zijn gratis (mar 
motte wel angemeld wurre).

  Van 89 cm tot 14 joar is de bijdrage € 5.55.
  Vanaf 14 joar is de bijdrage € 11.11.
  De reservering is pas definitief as de betaling 

binnen is.
  vol = vol

Organisatie van ut Grote Prinsenontbijt 2020 is wèr 
in hande van de 35 joarige APK. De Auw  
Prinse Kompanjie van De Keieschieters.
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intrede doen. Wellicht ok nog de seniorenprins, 
die nou nog nie bekend is, misschien ok nog wel 
de prins van de Kèèstene. 

We goan natuurlijk wer geniete van un royaal 
ontbijt mit kersverse producten. Wat dochte van 
heerlijke verse eier van Sraar Timmermans, op 
zoaterdag zate ze nog ien de kiep en op zondag 
op owwen bord. Natuurlijk heerlijk verse melk en 
juus derans . En ontbijtspek, vers vur ow gebakke 
van de verrekes van Ebbers en van Han Morsink. 
De ambachtelijke mik en brudjes wurre zoals 
altied ’s merregus vroeg gebakke door de bakkers 
van PLUS Verbeeten. Lekkerder kunnen we ut 
nie maken. 

Surprise artiest. Wie zal ut wezen?                              
Vurrig joar Now Wej met ut nummer van Lex 
Uiting. Vur dit joar zien we volop in de 
onderhandelingen. Komt ut mar zien. Ok dit jaor 
zal hermenie “De Herleving” gedurende het 
ontbijt un carnavalsconsert goan verzurgu. As 
speciale act zal het nummer Noar ut Zuuje van 
Lex Uiting dur de Hermenie same mit ja, Wie zal 
ut weten, op de buun gebrocht wurre.  En nie te 
vergete, ok de nummers een tot en met drie van 
de Liedjesoavund  zulle  as lokale artieste, wer 
hun opwachting doen, um ollie te entertainen 
woardur ut ontbijt nog veul lekkerder en 
gezelliger zal wurre. En ja……. we hebbe 3 
genomineerden die strijden um de eer, urste 
burgemester van ut Keieschietersriek. Misschien 
zien die dur ok wel.  

Zaal 11.                                                                                     
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 Vanaf 10.41 uur mot iedereen snel 
noarbinne. 
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per toffel mit ontbijte. 

 We zurrege det iedereen zo snel meugeluk 
an de geng is. 

 Um deel te kunne neme an ut ontbijt motte 
auw wel van te vurre anmelde. 

 Det kan tot zondag 16 fibruwari. Ge kunt de 
kaarten now al bestelle via:  
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-
verhuur  * QRcode plaatsen 

 Koste kiender t/m 88 cm zijn gratis (mar 
motte wel angemeld wurre). 

 Van 89 cm tot 14 joar is de bijdrage € 5.55. 
 Vanaf 14 joar is de bijdrage € 11.11. 
 De reservering is pas definitief as de 
betaling binnen is. 
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per toffel mit ontbijte. 

 We zurrege det iedereen zo snel meugeluk 
an de geng is. 

 Um deel te kunne neme an ut ontbijt motte 
auw wel van te vurre anmelde. 
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www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-
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Lekkerder kunne we ut nie make. 

Op Carnavalszondag 23 fibruwari, vanaf 11 
minute ovver half elluf wurre alle Keischieters 
verwelkomt ien de biestig moj versierde zaal van 
Concordia. Genietend van de vrolijke klanken 
van lokale en interlokale carnavalsschlagers 
zullen als latste het boerebruudspaar Roel en 
Wendy, jeugdprins Rick mit adjudant Stijn en 
zien gevolg, en  ziene Hoogheid Prins Paul mit 
adjudant René en aansluutend de 
carnavalsvereniging “De Keieschieters” hun 
intrede doen. Wellicht ok nog de seniorenprins, 
die nou nog nie bekend is, misschien ok nog wel 
de prins van de Kèèstene. 

We goan natuurlijk wer geniete van un royaal 
ontbijt mit kersverse producten. Wat dochte van 
heerlijke verse eier van Sraar Timmermans, op 
zoaterdag zate ze nog ien de kiep en op zondag 
op owwen bord. Natuurlijk heerlijk verse melk en 
juus derans . En ontbijtspek, vers vur ow gebakke 
van de verrekes van Ebbers en van Han Morsink. 
De ambachtelijke mik en brudjes wurre zoals 
altied ’s merregus vroeg gebakke door de bakkers 
van PLUS Verbeeten. Lekkerder kunnen we ut 
nie maken. 
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woardur ut ontbijt nog veul lekkerder en 
gezelliger zal wurre. En ja……. we hebbe 3 
genomineerden die strijden um de eer, urste 
burgemester van ut Keieschietersriek. Misschien 
zien die dur ok wel.  
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SAMEN NAAR DE 
HEILIGE JOZEF 
IN SMAKT

Op bedevaart gaan kan een belangrijke impuls ge-
ven aan je geloof. Het doet goed om in een ande-
re omgeving met veel gelijkgezinden samen te vie-
ren en te bidden op voorspraak van de heilige die 
daar vereerd wordt. Zo trekken jaarlijks miljoenen 
katholieken naar bekende bedevaartsoorden zoals 
Lourdes en Fatima. 
Wij zoeken het niet zo ver, maar net als voorgaan-
de jaren willen we als parochie ook dit jaar weer 
twee mini-bedevaarten houden. Op 9 mei gaan we 
naar Maria in Kevelaer, maar eerder reeds gaan we 
op bezoek bij de heilige Jozef in Smakt, het eni-
ge bedevaartsoord in Nederland dat aan deze gro-
te heilige gewijd is. Op zaterdag 21 maart – twee 
dagen na het hoogfeest - vieren we om 19.15 uur 
in de kerk van Smakt de mis, die zal worden opge-
luisterd door het gemengd koor uit Oeffelt. Wie wil 
kan van tevoren al om 18.30 uur het rozenhoedje 
bidden in de Jozefkapel. Na afloop is er gelegen-
heid om in het naastgelegen Pelgrimshuis gezellig 
te buurten met koffie en iets lekkers. 
We nodigen u van harte uit om mee te gaan en zo 
samen ons geloof te beleven!
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Boerebrulluft
kom naor de

van Wendy en Roel  op carnavalsdinsdag 25 fibbrewari
um 12:11 uur bej De Zandpoort ien Gruuninge 
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BENEFIET
CONCERT

Luc fietst
Alpe d’HuZes

voor 
vader Alfons

 

FANFARE ST CORNELIUS
EN HARMONIE DE HERLEVING

MFA Knillus 

Vortum-Mullem

AANVANG  16:00 UUR
ZAAL OPEN 15:45  UUR

ORGANISEERT  OP  ZONDAG  22  MAART

Met deze muzikale bijdrage
gaat de tocht van 
Luc zeker slagen

Dus kom ... 
zondag 22 maart

Ook voor de kinderen
 is er vermaak

U bent t
och

 ook va
n de parti

j ?
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Vrijwilligers gezocht!

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei 2020 
 organiseert Stichting Garde en Showdanssport 
Vierlingsbeek e.o. in Sporthal de Wetteling ( Venray) 
de Europese Kampioenschappen voor garde en 
showdans. Hier zullen de beste dansers van de 
Europese garde- en showdanssport in diverse  
disciplines strijden om de Europese titel.
 
De organisatie van dit Europees Kampioenschap 
voor Garde- en showdanssport is een driedaags 
topsport evenement waar van 9.00-19.00 uur 
deelnemers te zien zijn in verschillende leeftijds-
categorieën, stijlen en in verschillende formaties.
 
De deelnemers zijn een internationaal gezelschap 
en komen uit Duitsland, Oostenrijk, België en 
 Nederland.
 
Voor dit groots evenement is de stichting Garde en 
Showdanssport Vierlingsbeek e.o. op zoek naar 
vrijwilligers. Tijdens dit evenement zullen er vrijwil-
ligers nodig zijn van 7.00 - 14.00 uur en van 14.00 
-21.00 uur. Per dag zijn wij opzoek naar 100 vrij-
willigers, verdeeld over 2 dagedelen.
 
Hiervoor zoeken wij uw hulp. Wanneer u bereid 
bent om een van deze dagdelen uw steentje bij te 
dragen kunt u een mail sturen naar:  
daanhermens@icloud.com 
graag vóór 21 februari.
 
Wij hopen u te zien in het weekend van  
1, 2 en 3 mei!
 
Met vriendelijke groet,
 
De Wervingscommissie
Stichting Garde en Showdanssport Vierlingsbeek 
e.o.
(Daniëlle en Janne Hermens, Marjo Rijs en 
 Willemien Geurts)

Op maandag 13 januari hield het Groenings Koor 
haar jaarvergadering. Het koor kon terugkijken op 
een mooi koorjaar met als hoogtepunt  “Culinaire 
klanken “. Voor de 3de keer slaagde het koor erin 
om met vereende krachten iets moois neer te zet-
ten.  Zoals ieder jaar zongen we met Pinksteren de 
Gildemis in Groeningen en de Dodenherdenking 
luisterden we op  samen met Vondel en de Har-
monie. We deden mee aan de Roermondse koor-
dagen waar we na jaren weer eens voor een jury 
zongen. Dat was een mooie ervaring en we merk-
ten dat we er als koor best mogen zijn. Het winter-
concert met Vomuzi bij Knillus in Vortum was ook 
heel geslaagd. We namen ook nog deel aan Kerst 
Sing Along. Het jaar sloten we zoals altijd af met 
de Nachtmis in de Groeningse kapel.
Er vonden ook wisselingen in het bestuur plaats. 
Hans Hendriks trad af  als bestuurslid en Els Op-
heij-Verhoeven als interim-voorzitter en secretaris. 
Annemie Peters neemt de functie over van secre-
taris en Elly Prins van voorzitter. 

Tevens is Marian Klein-Gunnewiek ook bereid ge-
vonden om bestuurslid te zijn zodat we met  Anny 
Neuijen en  Jan v. Bergen erbij weer een voltallig 
bestuur hebben. Hans Hendriks werd in het zon-
netje gezet met een toespraak, cadeaubon en 
een lied  door het koor gemaakt. Negen jaar heeft 
Hans heel veel voor het koor gedaan. Hij wist altijd 
wel iets te bedenken of mensen te benaderen wat 
ons koor ten goede kwam. 
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Zoals elk jaar werd een groepje bedankt voor hun 
koorwerk, dit keer de muziekcommissie. Zij be-
spreken met de dirigent en de pianist gedurende 
het jaar het repertoire wat gezongen gaat worden.

De avond werd afgesloten met beeld en geluids-
fragmenten van het afgelopen jaar.

Mocht u meer weten over ons koor?
Bezoek onze website
www.groeningskoor.nl

Nieuwe lestijden en wedstrijdjudo

Danny Botden is de nieuwe trainer van judoclub 
Randori in Vierlingsbeek. Hij komt uit Bakel en 
heeft naast een Cios opleiding een judo trainer A 
licentie en veel ervaring in judo. Daarmee is hij een 
hele geschikte trainer voor iedereen die judo- les-
sen wil volgen.
Naast de judolessen bij Randori werkt Danny ook 
bij Laco, dat velen van jullie wellicht kennen als 
sportcentrum voor bijvoorbeeld zwemlessen.

Het wisselen van trainer zorgt ook voor iets ande-
re trainingstijden. De dinsdagavond blijft de avond 
voor alle kinderen/jongeren die graag de judo 
sport beoefenen. De vrijdagavond is ingericht voor 
kinderen/jongeren die net wat meer willen trai-
nen en misschien zelfs met wedstrijden mee willen 
(gaan) doen.
De trainingstijden van Randori zijn:
Dinsdag 18.00 – 19.00 uur 5 t/m 10 jaar 
Dinsdag  19.00 – 20.00 uur 10+ jaar
Vrijdag  19.00 – 20.00 uur alle leeftijden
Wanneer een judoka naast de 2 trainingsmomen-
ten van Randori mee wil gaan doen met wedstrij-
den, dan kan dit bij Stichting Topjudo Yuki. Deze 
stichting is in het leven geroepen om extra moge-
lijkheden te creëren voor judoka’s die daar interes-
se in hebben. 
Stichting Topjudo Yuki zorgt onder andere voor 
deelname aan wedstrijden en coaching hierbij, 
trainingskampen en/of trainingsdagen, trainings-
stages, organiseren van clinics door topjudoka’s 
en vakspecialisten, deelname aan de Nationale Ju-

dodag, contacten leggen met andere trainingscen-
tra etc. 

Heb je interesse om te starten met judo en/of net 
dat stapje nodig om extra training te gaan volgen, 
neem dan voor een gratis proefles contact op met:

Judoclub Randori Vierlingsbeek: 
https://www.judo-vierlingsbeek.nl
info@judo-vierlingsbeek.nl 
Dave Simons: 06–57914622

Stichting Topjudo Yuki: 
https://www.stichtingtopjudoyuki.nl
stichtingtopjudoyuki@outlook.com
Franca Verstegen: 06-45090084

Vrijdag 21 februari in  
gemeenschapshuis Joffershof.

Aanvang 13.30 uur.

SENIOREN  
CARNAVAL

We beginnen natuurlijk met het aftreden van Prins 
Teun en we verwelkomen de nieuwe seniorenprins 
of prinses.
Wie zal het wezen en wie zal het zijn ????

De middag wordt verder gevuld met diverse op-
tredens van o.a Jan Peijenborg, finalist Limburgs 
kampioenschappen 2020 en Hans Eikemans uit 
Rosmalen, diverse keren Brabants kampioen. Ver-
der de dansgarde en de winnaar van de liedjes-
avond.
En zeker een buut van eigen dorp. 
We maken er met z’nallen een gezellige middag 
van.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door  
Jac Craenmehr uit Horst.
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KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof 
op 14 en 28 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

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
 dinsdag van 10.00 - 11.30 uur

Info 631839.

Jeu de Boules Joffershof
 dinsdag van 13.30 - 15.30 uur
 woensdag van 9.30 - 11.30 uur
 donderdag van 9.30 - 11.30 uur

Info 631233

Fitness in fitnesscentrum van Dongen
 woensdag van 13.00 - 14.00 uur
 en van 14.15 - 15.15 uur
 donderdag van 13.00 - 14.00 uur

Info 06 43201502

Inloopmiddag/kaarten in het Joffershof
 donderdag: van 14.00 - 16.00 uur

SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym  
in het Joffershof
 donderdag van 10.45 - 11.45 uur

Info 631839

SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
 vrijdag: van 9.15 - 10.15 uur
 en van 10.30 - 11.30 uur

Info 631839

SWOGB Volksdansen in Joffershof
 maandag van 13.30 - 15.30 uur

Info 631806
0485-573183

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof 
1e zondag van de maand om 14.00 u.

Info 632028

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

Staat de collecteweek van: “Samen Sterk  
voor Goede Doelen” al op uw kalander?
De collecte van de 13 deelnemende  
organisaties, zal plaatsvinden op  
dinsdag 31 maart en donderdag 2 april.

Uw auto goed gekeurd
 

Piet, Michael en Roy van Autobedrijf Kusters

Bij Autobedrijf Kusters wordt uw auto goed 
 gekeurd. De monteurs zijn allen bevoegd om 
 auto’s en bedrijfswagens te keuren. Om het jaar 
leggen zij hiervoor een examen af. Afgelopen keer 
behaalden zij gemiddeld een 9,5.

Waarom wilt u uw auto goed en vakkundig laten 
keuren? Eén keer per jaar laat u uw auto contro-
leren, het is belangrijk dat dit op dat ene moment 
op de juiste manier gebeurd. Het is een contro-
le voor uw eigen veiligheid, die van uw passagiers 
en mensen om u heen. Goede remmen, banden, 
 carrosseriedelen, verlichting, gordels en  correcte 
werking en staat van alle essentiële onderdelen 
zijn van levensbelang.

Let wel op dat de APK geen garantie geeft dat 
uw voertuig de rest van het jaar een veilig ver-
voersmiddel is en een jaar lang geen onderhoud 
 behoeft. Regelmatige controle en onderhoud van 
uw voertuig blijven belangrijk. Rijdt u een auto 
 ouder dan tien jaar, dan wordt aangeraden een  
extra controle tussen de APK 
beurten uit te laten voeren. Zeker 
wanneer u meer dan 15.000 km 
per jaar rijdt. Heeft u vragen over 
de APK of wilt u advies dan kunt u 
bij Autobedrijf Kusters terecht. 
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Alles bijeen is de plek waar mensen samen  
komen.
Bij Alles bijeen is een gezellige warme sfeer waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten om samen bij 
te praten, een kopje koffie te drinken, een kaartje 
te leggen of creatief bezig te zijn. Het fijnste vindt 
één van onze gasten dat je doet waar je zelf zin in 
hebt, zonder de druk van groepsgebeuren.
Je eigen wensen zijn de leidraad met de gezellige 
reuring van anderen om je heen.

Alles bijeen is de plek waar je moeiteloos kunt 
komen.
Om bij Alles bijeen te komen hoef je in  principe 
niet veel moeite te doen. Het vervoer naar Al-
les bijeen in de Joffershof hoort bij de daginvul-
ling. In overleg word je thuis opgehaald en ook 
weer thuisgebracht. Zeker in de donkere winter-
tijd met onvoorspelbaar weer is het fijn om er niet 
zelf doorheen te hoeven. Maar ook in (te) warme 
zomers word je veilig thuis gehaald en gebracht! 
Kom je ook?
Alles bijeen: 0633135553

Berichten uit het veld

Het is 25 januari en het is grauw en grijs buiten. 
Vandaag is het de tweede dag van de Nationale 
Tuinvogeltelling 2020. Ik heb me lekker warm ge-
installeerd voor het raam zodat ik onze achtertuin 
goed kan overzien. In de afgelopen weken heb ik 
de vogels meer dan uitbundig gevoerd om maar 
zoveel mogelijk vogels naar onze tuin te lokken. 
Uit ervaring weet ik dat de beste periode om te tel-
len in de ochtend rond 10 uur is. Daar heb ik dus 
rekening mee gehouden. Precies om 09.45 be-
gin ik te tellen. Het voeren is niet voor niets ge-
weest want al na 5 minuten verschijnen er 10 
 Huismussen, die de voederplaatsen weergaloos 
beginnen te plunderen. Hun aantal groeit gestaag 
tot maximaal 24.

Huismus

Het zijn toch eigenlijk prachtige vogeltjes; die 
Huismussen.  Vooral de mannetjes met hun  
chocoladebruine kopjes en het bruine befje dat 
hen een bijna deftige uitstraling geeft.
Intussen hebben zich ook 12 Koolmezen gemeld 
bij de schranspartij. Even later voegen zich daar 
ook nog eens 7 Pimpelmezen bij. Twee  Merels 
mengen zich nu ook in de strijd om het lekker-
ste voer. Af en toe schrikken de vogeltjes ergens 
van. Ze verdwijnen dan als bij toverslag in de 
heg, om even later weer heel voorzichtig te voor-
schijn te komen. Het is nu bijna 10 uur en op de 
voeder silo heeft zich een groepje Groenlingen ver-
zameld. Ze zijn gek op de aangeboden zonne-
pitten. Vanuit een boomtop kijken 2 Kauwen geïn-
teresseerd toe, maar ze nemen niet deel aan het 
feest. Twee  Turkse Tortels verjagen het kleine grut 
van de voeder tafel. Op de grond zoeken een vier-
tal  Vinken naar de gemorste restjes. Luid klapwie-
kend strijken 2 Houtduiven neer op het garagedak. 
Geschrokken door dit geweld verdwijnt de groep 
kleine vogels weer in de heg.
Achter in de tuin, tussen de planten, scharrelt een 
Roodborst. Met een ietwat hulpeloze blik in de 
ogen kijkt hij af en toe mijn kant op. Hij kijkt zo 
droevig dat je er bijna medelijden mee zou krijgen. 
Een paar Eksters cirkelen luid schetterend boven 
de tuin. Ook zij durven blijkbaar nog niet te lan-
den. Schichtig en met opgezette veren sluipt een 
 Heggenmus van struikje naar struikje. Een paar 
dagen later vind ik hem dood in de tuin. Tja, een 
vogelleven is ook eindig. Zoals voorgeschreven 
stop ik om precies 10.15 met tellen.
Binnen een half uur vereerden 61 vogels, verdeeld 
over 12 soorten, onze tuin met een bezoek.
Ik voer mijn gegevens in op de website van 
 Vogelbescherming. Het is leuk om te zien dat in 
Vierlingsbeek dit jaar 29 tuinen deelgenomen heb-
ben aan de telling. In totaal zijn er 886 vogels ge-
teld in ons dorp. De top 5 wordt gevormd door: 
1. Huismus, 2. Koolmees, 3. Zwarte Kraai,  
4. Pimpelmees en 5. Kauw.

Ton van den Berg

Rinus Ugen trainer-coach eerste team  
Vierlingsbeekse korfbalclub

“DES is terug van weggeweest”

Rinus Ugen uit Deurne wordt de nieuwe, erva-
ren hoofdtrainer en –coach van het eerste team 
van DES. De Vierlingsbeekse korfbalclub wil 
hogerop en start komend seizoen - na jaren die 
in het teken stonden van breedtekorfbal – weer 
met een ploeg in de eerste klasse van het wed-
strijdkorfbal. De huidige A gaat de overstap 
vanuit de jeugd naar de senioren maken en het 
hart van het vlaggenschip van het ‘nieuwe’ DES 
vormen. 

Door Ron Koenen



13

“Een talentvolle groep, die er qua niveau aan toe is 
om de stap naar de senioren te maken. We zijn erg 
blij dat we met Rinus een ervaren trainer-coach in 
het dameskorfbal hebben kunnen vastleggen. Hij 
gaat zich niet alleen bezighouden met de selec-
tie, maar ook met het jeugdbeleid binnen de ver-
eniging, zodat talenten blijven doorstromen en de 
club verzekerd is van een mooie toekomst”, ver-
telt Marijn Tacken van de technische commissie 
van DES. 

De Vierlingsbeekse korfbalclub investeerde de 
laatste twee jaar erg veel tijd en energie in het 
technisch kader van de club. Er is een technisch 
plan opgesteld, waarin plezier en prestatie hand 
in hand gaan, (jeugd-)trainers en scheidsrech-
ters zijn en worden opgeleid, en onder leiding van 
trainer-coach en clubman Wim van den Munck-
hof uit Swolgen greep vooral de A-jeugd de ene 
na de andere titel. “DES kent een rijk verleden, is 
een aantal jaren met het eerste team van de wed-
strijdradar verdwenen, maar is nu terug van weg-
geweest”, stelt  bestuurslid Johan Pijnappels. “Het 
ledenaantal groeit, zowel bij de jeugd als bij de se-
nioren. DES is op allerlei gebieden volop in bewe-
ging: het is nu zaak om die positieve flow vast te 
houden en te blijven bouwen aan de structuur bin-
nen de vereniging.”

Rinus Ugen wil daar met zijn ruime ervaring graag 
zijn steentje aan bijdragen. Hij was de laatste ja-
ren onder meer als trainer-coach actief bij SVO in 
Ooij, MKV in Milheeze en Merselo. “Ik werd met-
een gegrepen door het enthousiasme binnen DES. 
Zowel het bestuur als de technische commissie is 
ambitieus en zit boordevol plannen om het korf-
bal in Vierlingsbeek en omstreken nog meer op de 
kaart te zetten. Ik heb de A-jeugd zien spelen en, 
ja, talent herbergt de ploeg zeker. Het is ook voor 
mij als trainer-coach een mooie uitdaging om met 
een jong team de stap naar het wedstrijdkorfbal te 
gaan maken en de club te helpen in de organisa-
tie. Ik heb er zin in.”
 

Op de foto van links naar rechts Johan Pijnappels, 
Rinus Ugen en Marijn Tacken.

Jantje Beton Collecte 
door MVC 64 !

In de week van 2 t/m 7 maart wordt in Nederland 
de Jantje Beton Collecte georganiseerd, een col-
lecte voor en door het jeugdwerk waarbij 50% van 
de opbrengst bestemd is voor de deelnemende 
clubs. De andere helft van de opbrengst besteedt 
Jantje Beton aan allerlei zinvolle projecten voor de 
jeugd in Nederland.

Het geld dat de deelnemende verenigingen en 
jeugdclubs ophalen met de Jantje Beton Collecte 
blijft voor een groot deel in de eigen gemeente en 
is bestemd voor de financiering van de plaatselijke 
projecten en activiteiten.

In Vierlingsbeek en Groeningen gaan de (jeugd)le-
den van MVC’64 voor de veertiende keer rond met 
de collectebus.
Door de unieke formule, 50% van de opbrengst 
gaat naar Jantje Beton en 50% naar MVC’64,
steunt U een goed doel en een vereniging uit ei-
gen dorp.

Collecte Jantje Beton 2 t/m 7 maart 
door en voor de jeugd van MVC’64.
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‘K WÈT’T: DIT KEER SAMEN QUIZZEN VOOR EEN 
GOED DOEL! 
 

De 3e editie van Dorpsquiz ‘k Wèt’t zal plaatsvinden op 
zaterdag 26 september 2020. 
 

NIEUW DIT JAAR:  
Quizzen voor een goed doel! 
Bij de inschrijving geef je je 
teamnaam door èn een goed 
doel waarvoor je team wil 
gaan spelen. Er wordt 
gespeeld voor een goed doel 
uit Vierlingsbeek of Groe-
ningen. Dit mag van alles 

zijn: jouw buurtvereniging, je sport- of hobbyclub, een 
activiteit, enz. Het goede doel moet duidelijk aan 
Vierlingsbeek of Groeningen verbonden zijn, zodat het 
gewonnen geld in onze gemeenschap terechtkomt.  
 

Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 10 oktober 2020 
Tijdens de spetterende finale-avond op zaterdag 10 
oktober 2020 bij de Zandpoort in Groeningen volgen 
nog enkele groepsopdrachten, waarna de uitslag 
bekend wordt gemaakt. 
 

Volg dorpsquiz ‘k Wèt’t op Facebook en/of Instagram 
Tot 26 september zal er nog veel gezegd en geschreven 
worden over de dorpsquiz. Houd naast deze 
nieuwsflitsen ook onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/‘k Wèt’t) en ons Instagram-
account (www.instragram.com/‘k Wèt’t) nauwlettend 
in de gaten. 
 

Info en aanmelden  
Je team mag uit een onbeperkt aantal mensen 
bestaan, maar wij raden een teamgrootte aan van 15 
tot 20 personen. Met minder dan 10 wordt het lastig 
om alle vragen op tijd ingevuld te krijgen. Je hoeft bij 
de inschrijving niet aan te geven uit hoeveel personen 
je team bestaat, dus je kunt nog tot op het laatste 
moment mensen werven. 
 

Aanmelden kan via: vierlingsbeek-groeningen.nl / 
evenementen / dorpsquiz-k-wett 
 

SAVE THE DATES: 
 

• Dorpsquiz ‘k Wèt’t : zaterdag 26 september 
• Finale-avond ‘k Wèt’t op zaterdag 10 oktober 

 

 

 
 
 
 
 
PUMPTRACK (under construction) voor en door 

de jeugd!  
 

Samen met enkele jonge 
fanatieke pumptrackers 
zijn we de pumptrack 
(bij grasveld Udo de 
Boyestraat) aan het 
bijwerken. Dus schrik 
niet als je zandhoopjes 
ziet verschijnen en/of 
verdwijnen want dat 
hoort bij het plan. 
 
 

 
 

LEEFBAARHEIDSINITIATIEVEN IN ETALAGE VAN 
BIBLIOBEEK 
 

De etalage van Bibliobeek is beschikbaar voor alle 
verenigingen en/of initiatieven in Vierlingsbeek en 
Groeningen. Dus mocht je een ‘leefbaarheids’ 
evenement onder de aandacht willen brengen dan kun 
je kosteloos gebruik maken van deze etalageruimte.  
Ook bedrijven kunnen nog altijd gebruikmaken van de 
etalageruimte. Dit kan tegen een kleine vergoeding. 
 In overleg wordt afgestemd wat er wanneer in de 
etalage geplaatst wordt. Voor meer informatie, 
aanmelding en de planning van de etalageruimte kun je 
contact opnemen met info@bibliobeek.nl. 
Meld je snel aan: Wie het eerst komt wie het eerst 
maalt! 
 

DATA BEEK AN TÔFFEL 2020 
 

• 26 april 2020 Koningsmaal | aanvang 19.00u 
• 20 juni 2020 | aanvang 19.00u  
• 7 november 2020 | aanvang 19.00u 
 

Voor info en aanmelden zie: 
www.vierlingsbeek-groeningen.nl/verkoop-verhuur/ 
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Op 14 maart vindt er in Zalencentrum ‘Concor-
dia’ een tentoonstelling plaats over de vrijheid 
en wederopbouw van de oude gemeente Vier-
lingsbeek. 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. 

Herinneringen aan vervlogen  
tijden (3)

Wij moesten richting Oostrum gaan, maar ons pap 
had blijkbaar in de voorliggende dagen de om-
geving verkend. We hadden het erf van de boer-
derij nog maar net verlaten of wij splitsten ons af 
van de groep en gingen langs de spoorlijn richting 
Vierlingsbeek.
Na enkele honderden meters gingen we van de 
spoorlijn af en kwamen in de droge bedding van 
de sloot die ook langs de boerderij voerde. Verder-
op ging deze echter weer via een duiker onder de 
spoorlijn door en deze duiker zou voor de komen-
de veertien dagen ons onderkomen worden. Aan 
één zijde had ons pap de duiker met planken dicht 
gemaakt en op de grond lag een laagje stro, dus 
alles was voorbereid. We kropen met z’n negenen 
het hol in. Te beginnen met Hendrik, de vrijgezel-
le zoon van onze eerdere gastheer, dan kwam on-
ze dienstbode An Willems, vervolgens mijn broer 
Martien, dan de zusjes Truus en Mia, dan ik zelf, 
daarna ons moe met zusje Tiny en vooraan lag 
ons pap die de ingang bewaakte. Het licht kwam 
van de ingang, dus het werd achter in de buis 
steeds donkerder. Dit was misschien wel leuk voor 
An en Hendrik, deze laatste was overigens wel een 
slome en ons pap en moe noemden hem kindje 
Jezus. Waarom weet ik niet. 

De eerste nacht begon bijna met een drama, want 
halverwege de nacht begonnen diegene die achter 
in de buis sliepen naar adem te happen. Het bleek 
dat ze te weinig zuurstof kregen. Ons pap had het 
gelukkig in de gaten en hij verwijderde aan de an-
dere zijde een gedeelte van de planken. Hierdoor 
hadden we veel meer lucht en jammer voor Hen-
drik, ook veel meer licht. Achteraf is het onbegrij-

pelijk dat wij met vier volwassenen en vijf kinde-
ren zestien dagen hebben doorgebracht in een hol 
van iets meer dan een halve meter hoog. We had-
den totaal geen bewegingsvrijheid en we kwamen 
alleen even buiten om onze behoefte te doen, als 
het tenminste rustig was aan het front. Het is heel 
raar maar als kind wen je heel snel aan een be-
paalde situatie. We zaten er betrekkelijk veilig en 
ik kan me nog herinneren dat ik bij mezelf dacht 
‘als we dit overleven dan kan ik dit misschien la-
ter doorvertellen wat wij hier mee maken’. Het was 
voor ons als kinderen meer een avontuur en wij 
schikten ons vrij makkelijk in onze situatie. De mo-
menten dat er granaten vielen waren het ergste 
en dan werd je ook heel klein. Ook zal ik niet ver-
geten dat een Duitse soldaat vooraan in ons hol 
het geldkistje met geld, papieren en sieraden bij 
ons pap weg griste. Op zo’n moment was er ver-
bijstering en verslagenheid, maar ons verlangen 
om te overleven ging na een poosje weer over-
heersen. De grootste zorg van mijn ouders was 
mijn zusje Tiny. Zij was een paar maanden oud en 
ze was er niet al te best aan toe. Haar oogjes za-
ten dicht met korstjes en ze raakte steeds meer 
ondervoed. De verzorging voor haar was rond-
uit slecht. De plasluiers werden buiten gedroogd 
en daarna weer gebruikt. Ook waren er angstige 
uren als pap op eten uit ging. Zo ging hij een keer 
naar Oostrum en kwam hij terug met een brood, 
maar hij was wel op de twee kilometer lange tocht 
door de spoorgraaf zwaar beschoten. Ook wist hij 
een keer bij een nabij gelegen boerderij een paar 
weckflessen te bemachtigen met daarin varkens-
vlees. Maar voor het grootste gedeelte van ons 
verblijf in de duiker hielden we ons in leven met 
appels en een ham, waar ons moe af en toe een 
plakje vanaf sneed. Soms maakte ik er een spel-
letje met mijn zus Truus. We probeerden het plak-
je ham zo lang mogelijk te bewaren. Ik deed dan 
net of ik het plakje dan al op had en zette mijn 
zus er toe aan om haar plakje op te eten. Als zij 
het dan had opgegeten kwam ik met mijn plak-
je op de proppen. Het was wel een beetje een ge-
meen spelletje maar ja, bij gebrek aan beter moest 
je toch wat.  Op een dag had ons pap een melk-
bus met hachee van de Duitsers gekregen. Maar 
daar zat meteen de boodschap bij dat we ons hol 
moesten verlaten en dat we moesten vertrekken 
richting  Wanssum. Toen wij met z’n allen buiten 
ons hol ons te goed zaten te doen aan het meer 
dan lekkere eten begonnen plotseling de granaten 
te vallen. Er was meteen grote paniek en iedereen 
wilde halsoverkop het hol in met als gevolg dat de 
ingang verstopt raakte. Ons pap pakte toen een 
paar van ons bij de benen en trok ons terug, zo-
dat de anderen vlug het hol in konden. Uiteinde-
lijk zaten we met z’n allen weer veilig in ons onder-
komen. Na weken hebben we eindelijk onze buik 
weer eens vol, maar nu heeft ons pap een nieuw 
probleem, we moeten weg. De schamele bezittin-
gen worden bij elkaar gepakt in onze twee kinder-
wagens. In de ene wagen ligt Tiny en de andere is 
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volgestouwd met kleren, dekens en daarbovenop 
staat een zogenaamde luierbak met de baby-spul-
len van mijn jongste zus. Ons pap doet een lui-
er aan een stok, waarmee Hendrik voorop zal lo-
pen als teken dat we vluchtelingen zijn. De twee 
kinderwagens worden op het pad langs de spoor-
baan gehesen en nu gaat het richting Holthees, 
want ons pap wil naar huis. Dat geeft later proble-
men want de  Duitse commandant had gezegd dat 
we naar Wanssum moesten. 

Wordt vervolgd

In ons archief bewaren we veel foto’s waarvan we 
weinig of niets weten. Dit is een hele oude foto van 
een groepje dames met buschauffeur. Wie weet 
meer of herkent mensen? 

Tijdens de tentoonstelling op 14 en 
15 maart zijn er nog meer te zien.  
U kunt reageren op de site:
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

14. 

“’t Is hier zeker ôp de bôn!”. In de winkel gezegd 
als een bepaald artikel schaars is.
Wellicht onbewust refererend aan een donke-
re periode, toen vrijwel alles op de bon was. Een 
oudgediende die de oorlogsjaren nog had mee-
gemaakt, hoorde ik het onlangs bij de Plus nog 
zeggen, toen het “rooi moes” was uitverkocht.

“Heej gût dûr ’n stênse muur”. Hij laat zich door 
niets of niemand tegenhouden om zijn doel te be-
reiken.
“Boezeroen”.  Korte kiel met lange mouwen. 
Meestal gemaakt van linnen of katoen.

“Heej vlagt!”. Gezegd als bij iemand de onder-
broek uit zijn (korte) bovenbroek kwam.

“Kruut”. Ontplofbaar spul wat in kogels zit, maar 
wij noemden appelstroop ook zo. “Kruutmoel”. Ie-
mand met uitslag rondom zijn mond. Bij sommi-
gen was dat hardnekkig en ze liepen er soms jaren 
mee rond. Er leek geen kruid tegen gewassen.

“Scharkükske”. Oogappeltje. Meestal het jongste 
dochtertje van het gezin.

“Kweej”. Geslachtsloos wezen.

“Romme”- melk. “Mök”- kalf. “Bag “- big. “Bag-
gemèèl”- biggenmeel. Te bekomen bij het pakhuis 
van de Boerenbond aan de Maasstraat te Groe-
ningen ( zaakvoerder H. Denen) en bij molenaar F. 
Verhofstad aan de Molenweg.

“Fiets”. Kon je je op verplaatsen, maar stond ook 
voor ondermelk.

“Kêrre”- karnen.” Kêrmêlk”- karnemelk.

Nelson.

Boer en supermarkt, 
het kan dus wél

Melk, sinaasappelkwark, yoghurt; melkveehouder 
Joris Cremers heeft het allemaal liggen in de Plus-
supermarkt van Jan Verbeeten in Vierlingsbeek en 
in Overloon. Een mooi voorbeeld van hoe boer en 
retailer met elkaar samenwerken, in plaats van dat 
ze tegenover elkaar staan. De slagingsingrediën-
ten: vertrouwen en lokale schaal (herkenbaarheid).
Aan de keukentafel bij Joris wordt duidelijk dat 
Jan zich niet gedraagt als een doorsnee retailer. 
Waar de grote supermarktformules nieuwe initia-
tieven zoals De Klef (de naam van Joris’ zuivellijn) 
enkel schapruimte bieden en vervolgens het pro-
duct aan hun lot overlaten, denkt Verbeeten mee 
om het nieuwe assortiment ook tot een succes te 
maken.
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‘’Ik denk constant hoe ik een lokaal product als De 
Klef beter in m’n winkels onder de aandacht kan 
brengen. Want uiteindelijk gaat het in dit soort sa-
menwerkingen om een win-win-win. De klant moet 
erop vooruitgaan – als dat niet het geval is dan 
maakt het product sowieso geen kans van slagen 
-, Joris moet erop vooruitgaan en ik moet er profijt 
van hebben.’’

Jan verbindt zich zo met alle leveranciers van lo-
kale producten in zijn winkels, of het nu om brood, 
vlees of asperges gaat. Deze producten hebben 
inmiddels een substantieel volume (5-8 procent 
van de totale omzet). ‘’Het heeft geen zin om en-
kel voor mij de beste prijs uit te onderhandelen. 
Je zult dan zien dat bijvoorbeeld een Joris na een 
maand of twee toch afhaakt. Omdat de deal niet 
evenwichtig is. Zoiets schaadt mijn positie als re-
tailer in een lokale gemeenschap, het tast mijn 
naam en reputatie aan.’’

Joris voelt zich prima bij deze aanpak. ‘’Je merkt 
dat het goed zit, en dat wekt vertrouwen. Zo sterk 
dat we zelfs zonder formele contracten werken. 
We kijken gewoon hoe het gaat en passen afspra-
ken zo nodig aan nieuwe situaties aan. Op die ma-
nier help je elkaar.’’

Een mooi voorbeeld van die wederkerigheid is het 
assortimentsadvies dat Jan Joris gaf. ‘’Aanvanke-
lijk had hij alleen maar volle melk als keuze. Begrij-
pelijk, voor een boer is dat melk zoals melk hoort 
te zijn. Maar als je weet dat 80-90 procent van de 
melk die bij mij over de toonbank gaat halfvolle 
melk is, dan doe je jezelf tekort door alleen maar 
volle melk aan te bieden.’’

‘’En bijkomend voordeel is dat onze halfvolle melk 
romiger van smaak is dan die van de bekende 
melkmerken’’, legt Joris uit. Omdat hij nagenoeg 
dagvers levert kan Joris de melk direct van de koe 
pasteuriseren. Bij fabrieksmelk wordt eerst ge-
koeld van 35 naar 4 graden, om vervolgens weer 
op te warmen en te pasteuriseren op 72 graden. 
In dat warm-koud-warm-proces gaat veel smaak 
verloren. Bij De Klef is daarvan geen sprake. ‘’We 
merken het ook aan onze yoghurts. Kinderen doen 
er geen suiker bij, omdat ze de roomzachte smaak 
al lekker genoeg vinden.’’

Voor Joris is de marktintroductie van De Klef - wat 
op z’n ‘Overloons’ terp betekent, de verhoging in 
het landschap waarop de boerderij ligt – de kroon 
op jaren (denk)werk. ‘’Zo’n vier jaar geleden ont-
stond het idee om meer met eigen melk te gaan 
doen. En anderhalf jaar geleden wist ik dat dat 
idee De Klef moest zijn. Nu staat er bij ons een 
verzuivelingsinstallatie en liggen mijn producten 
voor eenieder in het schap. Best wel een apart ge-
voel, dat bekenden ’s avonds jouw yoghurt zitten 
te eten. En daarvan iets vinden.’’

Joris hoopt over drie jaar met De Klef circa 
200.000 liter melk (10 procent van zijn totale melk-
stroom) te verwerken en af te zetten. Dat kan via 
verschillende verkoopkanalen, vanaf eigen erf, via 
online-diensten aan huis of in supermarkten. Dat 
kunnen de drie Plus-vestigingen van Jan zijn, maar 
ook andere supers in de buurt. ‘’En daar wil hem 
best bij helpen’’, zegt Verbeeten. ‘’Niet dat ik Jo-
ris’ vertegenwoordiger wil worden, maar een goed 
woordje is van harte gedaan. Ik geloof namelijk in 
dit soort producten.’’

Alzheimer Café afdeling  
Land van Cuijk & Gennep

Op maandag 17 februari a.s.
Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur (zaal open vanaf 
19.00 uur) 
Bibliotheek, Ellen Hoffmanplein 2, Gennep

Thema: De kracht van herinneringen

Hoe kan je het verleden doen herleven en daar-
mee mooie momenten in het hier en nu creëren? 
Bij mensen met dementie blijven herinneringen 
van vroeger vaak nog lang intact. Het ophalen van 
herinneringen, ook wel reminiscentie genoemd, 
doet een beroep op hetgeen de persoon met de-
mentie nog kan en weet. Dit is voor mensen die 
voortdurend geconfronteerd worden met een afne-
mende geheugencapaciteit en afnemend functio-
neren, een verademing. 

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.
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TREKKING 7

1e Pries € 55,- Lotnummer: 1177
Naam: Vousten

2e Pries € 33,- Lotnummer: 840
Naam: Stam

3e Pries € 22,- Lotnummer: 346
Naam: De Hont

4e Pries 
Vrijkaart pronkzitting Lotnummer: 54
Naam: Joffershof

Extra Pries  Lotnummer: 541
Waardebon t.w.v. € 40,-
Naam: de Ruiter

TREKKING 8

1e Pries € 55,- Lotnummer: 335
Naam: van Dongen

2e Pries € 33,- Lotnummer: 466
Naam: Seuren

3e Pries € 22,- Lotnummer: 1015
Naam: Jansen

Extra Pries  Lotnummer: 539
Waardebon t.w.v. € 40,-
Naam: van Wanrooij

Uitslag is ook na te lezen op:
www.dekeieschieters.nl

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

Bijeenkomst prostaatkanker
 
Op vrijdag 21 februari organiseert de Prostaat-
Kanker Stichting samen met het Maasziekenhuis 
een middag voor mannen met prostaatkanker. Het 
thema deze middag is: ‘Hoe ga je om met kwets-
baarheid bij prostaatkanker?’

Lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en ervarin-
gen en tips uitwisselen. De bijeenkomst staat ook 

Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bij-
drage kunt doen.

Initiatief: Alzheimer Nederland, afd. Land van Cuijk 
& Gennep i.s.m. BiblioPlus.

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

Korfbalvereniging DES

Beste kinderen,
Op dinsdag 10 maart hebben we een vriendinnen-
training. Alle kinderen vanaf groep 2 mogen dan 
meedoen met de korfbaltraining. Tijdens deze trai-
ning kun je kijken of korfballen iets voor jou is.

De training is voor de:
Kinderen van groep 2 t/m 4 van 18:00 t/m 19:00 u.
Kinderen van groep 5 & 6 van 18:00 t/m 19:00 u.
Kinderen van groep 7 & 8 van 19.00 t/m 20.00 u.

Alle trainingen zijn in de Raaijhal in Overloon.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen 
met de TC.
Emailadres: tc@des-vierlingsbeek.nl

Aanmelden kan ook via tc@des-vierlingsbeek.nl

Wij hebben er zin in en we hopen dat jullie gezellig 
een training mee komen doen.

Trek je sportieve kleding aan en dan hopen 
we jullie te zien op dinsdag 10 maart!

Tot dan!

Groetjes,
Korfbalvereniging 
DES Vierlingsbeek

www.des-vierlingsbeek.nl

Jij komt toch ook

Jij komt toch ook
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15e NK Maasheggenvlechten 
op zondag 8 maart.

Slabox viert derde lustrum.

De laatste tijd genieten de vrijwilligers van  
Stichting landschapsbeheer boxmeer (Slabox) van 
de belangstelling die er voor hun inzet is. Onlangs 
waren ze genomineerd voor de Dr. Peelen Cultuur-
prijs. Een hele eer om bij de genomineerden te ho-
ren. Steeds meer wordt in het Maasheggenland-
schap rond Boxmeer zichtbaar wat er door hun 
werk op de donderdagochtend allemaal wordt ver-
fraaid. Op diverse plekken wordt weer in de traditi-
onele Maasheggenstijl gevlochten. Het in ere her-
stelde ambacht staat ook vermeld op de nationale 
lijst immaterieel erfgoed. De Maasheggen, in juni 
2018 uitgeroepen tot “UNESCO- Mens en Biosfeer 
gebied”, is een uniek landschap dat je nergens ter 
wereld zult aantreffen. In deze bijzondere omge-
ving vindt op 8 maart weer de strijd om de  
“Gouden Hiep” plaats. De winnaars van dit  
“Nederlands Kampioenschap Maasheggen-
vlechten” gaan naar huis met deze felbegeerde 
wisseltrofee. Ruim 40 teams nemen elk ongeveer 
10 meter heg onder handen en vlechten die tot 
een fraaie en stevige vee-kerende heg. Een des-
kundige jury beoordeelt het werk. Na afloop ont-
vangen de winnaars de Gouden Hiep. Ook is er 
een prijs voor de heg die na het Kampioenschap 
van vorig jaar het beste is uitgegroeid. 

Voorafgaande aan het kampioenschap treffen heg-
genvlechters uit verschillende Europese landen el-
kaar tijdens het internationaal heggenvlecht sym-
posium dat op 6 en 7 maart georganiseerd wordt 
in het UNESCO Maasheggengebied. Op 8 maart 
laten Fransen, Belgen, Duitsers en  Engelsen hun 
specifieke vlechtstijlen zien op een speciaal voor 
hen ingericht perceel op het kampioensterrein.

Hoe het heggenvlechten in zijn werk gaat, kunt U 
van dichtbij meemaken. Als U op zondag 8 maart 
vanaf 11 uur komt kijken, zijn de vlechters al een 
uurtje bezig met voorbereidend snoeiwerk. Rond 
16 uur zullen alle ploegen klaar zijn met hun werk. 

in het teken van kennismaking met de Prostaat-
KankerStichting en wat de stichting voor patiënten 
kan betekenen. Ook partners en naasten zijn van 
harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 
uur in het vergadercentrum op de begane grond 
van het Maasziekenhuis (direct achter het restau-
rant). De toegang is gratis en aanmelden is niet 
nodig.

Carnaval 2020: aangepaste  
openingstijden Maasziekenhuis Pantein

Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden op maandag 24 
 februari. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis  
altijd 24 uur per dag bereikbaar.
 
Carnavalsmaandag
Maandag 24 februari geldt in het Maasziekenhuis 
een zondagsdienst. Dit betekent dat deze dag de 
poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedaf-
name in het Maasziekenhuis gesloten zijn. Ook de 
bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het 
Land van Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten.
 
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken 
Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde en Reuma-
tologie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen 
zijn eveneens gesloten.
 
Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 25 februari zijn de bloedafnameposten 
in Cuijk, Wanssum, Bergen, Sint Hubert en Wil-
bertoord nog gesloten.
 
Het Maasziekenhuis en de overige bloedafname-
posten in de regio zijn 25 februari weer als gebrui-
kelijk geopend. Dit geldt ook voor de diensten van 
de Sint Maartenskliniek in het Maasziekenhuis.
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Kort daarna is de jury aan het woord en volgt de 
prijsuitreiking.

Bijzondere activiteiten voor de jeugd
De jeugdafdeling van IVN de Maasvallei zorgt voor 
verschillende leuke activiteiten voor de kinderen in 
de speciaal ingerichte tent. Er wordt brood gebak-
ken bij het kampvuur, kinderen kunnen  het vlech-
ten leren met wilgentakken.  En wat dacht je van 
een echte bever-expeditie met de boswachter in 
het Maasheggengebied.
De geschiedenis van de Maasheggen
In de tent is er verder veel aandacht voor de ge-
schiedenis van de Maasheggen. Denk aan: Ro-
meinen, de kazematten langs de Maas, het Duits 
lijntje, de kloosters in de streek, de tweede wereld-
oorlog in de Maasheggen, de overstroming van 
1995. De papierschepper van het Openlucht Mu-
seum in Arnhem demonstreert hoe er op traditi-
onele wijze papier gemaakt wordt. Het bijzonde-
re op 8 maart is dat hij hiervoor meidoornhout gaat 
gebruiken. 
Nog meer activiteiten
Naast de kinderactiviteiten en de geschiedenis 
van het gebied zijn er nog meer activiteiten. Zin in 
een ritje op de rug van een trekpaard of pony? Sa-
men met een border collie een schaapskudde ver-
plaatsen? Verspreid over het terrein is er van alles 
te doen en te zien. Het wilgenvlechterscollectief uit 
Beugen en het gilde uit Oeffelt laten hun talenten 
zien. In de grote tent kunt u ook terecht voor een 
hapje en een drankje.

Waar is het te doen?
Evenals vorig jaar is de locatie gelegen in de 
Maasweiden ten zuiden van de weg Oeffelt - 
 Gennep (Maasbrug) en ten oosten van portaal de 
Vilt (Beugen). Voor bezoekers uit de directe omge-
ving geldt het advies: Kom met de fiets. Parkeren 
kunt u langs de provinciale weg van Beugen naar 
Oeffelt. Volg daarbij de aanwijzingen van de ver-
keersregelaars. Het parkeren en de toegang zijn 
gratis. 

Verdere informatie vindt u op: 
www.maasheggen.nl

EHBO baby’s en kinderen

Weet jij wat je moet doen als een baby of  
kindje een ongelukje krijgt? 
Zich verslikt en in nood is?

Nee? Volg dan deze EHBO-cursus.

Start: woensdag 18 maart 2020

Deze cursus richt zich in het bijzonder op  
(jonge) ouders, opa’s, oma’s, oppas- en  
gastouders.

Info: n.barten@kpnplanet.nl 
of tel. 06-10624504
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X-toppers: 
Nijmeegse Vierdaagse voor men-
sen met beperking

Meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, on-
danks je beperking. Dat kan via het wandelpro-
ject X-toppers van Iedereen Kan Sporten en 
MEE De Meent Groep. X-toppers zorgt voor be-
geleiding tijdens het lopen en regelt faciliteiten 
zoals slaap- en rustplaatsen, vervoer, catering 
en medische verzorging. Deelnemers hoeven 
zich alleen maar te concentreren op het mee-
doen en halen van de finish. Voor de Vierdaag-
se 2020 van 21 t/m 24 juli zoekt X-toppers deel-
nemers, buddy’s en sponsoren.

Dit jaar doen de X-toppers voor de 10e keer mee 
aan de Vierdaagse. Sommige deelnemers lopen al 
jaren mee. Maar er zijn ook elk jaar weer nieuwe 
gezichten bij. In 2019 stonden er 60 deelnemers 
aan de start. Samen met hun buddy gingen ze de 
uitdaging van 30, 40 of 50 km aan. 

Doe mee als X-topper, buddy of sponsor

Om meedoen in 2020 weer mogelijk te maken 
zoekt de X-toppers deelnemers, buddy’s en  
sponsoren. Ben je 12 jaar of ouder? Heb je 
een beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke, 
lichame lijke of visuele beperking of een vorm van 
autisme? En wil jij graag de Nijmeegse Vierdaagse 
lopen maar kun jij dit vanwege je beperking niet al-
leen? Dan ben jij de X-topper die we zoeken! Ook 
buddy’s zijn van harte welkom zich aan te melden. 
Zij ondersteunen de X-toppers tijden het lopen. 
Wil je als sponsor aan dit unieke evenement bij-
dragen, ook dan is je bijdrage van harte welkom.

Neem voor meer informatie of aanmelden  
contact op met Tijn Wabeke, projectleider  
X-toppers, e-mail  
t.wabeke@iedereenkansporten.nl 
of kijk op 

www.iedereenkansporten.nl/x-toppers.

Uitnodiging Jongerenprogramma 
Stille Omgang 2020

Op de avond en nacht van zaterdag 21 op 22 
maart 2020 komen duizenden bedevaartgangers 
uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, 
per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Om-
gang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het 
centrum van Amsterdam. Voor jongeren (ongeveer 
tussen de 15 en 35 jaar) wordt elk jaar een speci-
aal jongerenprogramma georganiseerd. Zij hebben 
in de Mozes en Aaronkerk aan het  Waterlooplein 
vanaf 19.00 uur hun eigen viering/festival. Een 
uniek evenement in Nederland! Een kans voor ont-
moeting met andere jongeren en met Christus. 
Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen 
van de stille tocht. Neem deel aan het jongeren-
programma van de Stille Omgang, een programma 
voorafgaand aan het lopen van de omgang door 
het uitgaansleven in hartje Amsterdam.

Vanaf 00.00 uur starten de jongeren met het lo-
pen van de Stille Omgang. De Stille Omgang volgt 
de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 
liep, nadat hij getuige was geweest van een won-
der dat met een zieke gebeurde: het Mirakel van 
Amsterdam! Vanaf het begin heeft dit wonder een 
bijzondere rol gespeeld in de geschiedenis van de 
stad. In de middeleeuwen vierden de christenen 
dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. 
Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, 
inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. 
Uniek aan deze tocht zijn: de stilte, het ontbre-
ken van uiterlijk vertoon, het late uur en de zwij-
gende verbondenheid van de duizenden pelgrims. 
Zij weten zich lopend in stilte verbonden met alle 
mensen van goede wil in een stad waar het nooit 
stil is. Dit jaar is het jubileum 675 jaar Mirakel van 
 Amsterdam!

Meld je aan voor de jongerenbus naar  Amsterdam 
op 21 maart vanuit Nijmegen, Uden en Den Bosch. 
Ga mee want het wordt een hele bijzondere erva-
ring!

Voor verdere informatie zie 
www.stille-omgang.nl; 
voor het jongerenprogramma 
www.sojongeren.nl.

Aanmelden via pastor Stefan Schevers: 
stefanschevers@gmail.com
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Plannen optimalisatie peilbeheer 
Kleine Beek ter inzage

Inloopbijeenkomst 19 februari 2020 van 15:00 uur 
tot 19:00 uur bij Ons Moe in Oploo

Waterschap Aa en Maas is in 2018 samen met 
de streek aan de slag gegaan om het watersys-
teem in de gemeenten St. Anthonis en Boxmeer 
te optimaliseren. Er zijn analyses uitgevoerd en 
tijdens streekbijeenkomsten zijn knelpunten en 
kansen opgehaald. Dit alles heeft geresulteerd 
in een visie met maatregelenpakket. Voor de 
uitvoering van een aantal van deze maatrege-
len wordt een Projectplan Waterwet opgesteld, 
zoals voor het eerste cluster aan maatregelen 
genaamd ‘Kleine Beek – Spekklef’ in Oploo. Dit 
Ontwerp Projectplan ligt tot en met 18 maart 
2020 ter inzage.

In het huidige watersysteem in de gemeenten  
St. Anthonis en Boxmeer worden kansen en knel-
punten ervaren in het dagelijks waterbeheer. Wa-
terpeilen en grondgebruik zijn niet overal optimaal 
op elkaar afgestemd en de wateraanvoer en wa-
terafvoer kan worden verbeterd. Daarnaast gaan 
we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen 
met meer periodes van langdurige droogte of kort-
stondige hevige regenval. Dit betekent dat een 
veerkrachtig en dynamisch watersysteem nodig is 
om hier goed mee om te kunnen gaan. Daarom is 
waterschap Aa en Maas samen met de streek aan 
de slag gegaan om de water aan- en afvoer en 
peilbeheersing in de gemeenten St. Anthonis en 
Boxmeer te optimaliseren.

Maatregelen in Kleine Beek
Met het Ontwerp Projectplan ‘Kleine Beek – 
Spekklef’ wordt invulling gegeven aan de maatre-
gelen uit de visie voor het optimaliseren van het 
peilbeheer in Oploo. Het gaat om een cluster aan 
maatregelen in de Kleine Beek en zijsloten. Er wor-
den onder andere stuwen verplaatst of aangepast 
om de peilbeheersing te optimaliseren en knelpun-
ten in de waterafvoer worden opgelost. Voor aan-
liggende grondeigenaren biedt dit meer zekerheid 
over afgesproken waterpeilen. Het Ontwerp Pro-
jectplan is in overleg met direct belanghebbenden 
opgesteld. Het plan ligt van 4 februari 2020 tot 
en met 18 maart 2020 ter inzage. Gedurende de-
ze termijn kunnen belanghebbenden een zienswij-
ze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn 
in te zien op 
www.aaenmaas.nl/stanthonisboxmeer. 
Eind 2020 wordt gestart met uitvoering van de 
maatregelen in de Kleine Beek.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 19 februari 2020 organiseert Water-
schap Aa en Maas een inloopbijeenkomst over het 
Ontwerp Projectplan ‘Kleine Beek – Spekklef’. De 
bijeenkomst wordt georganiseerd om omwonen-
den en geïnteresseerden te informeren over het 
plan en eventuele vragen te beantwoorden. De bij-
eenkomst vindt plaats in Koffiehuus Ons Moe aan 
de Grotestraat 10-A in Oploo. Tijdens de inloop-
bijeenkomst kan men tussen 15:00 en 19:00 uur 
zonder afspraak binnenlopen en zijn diverse spe-
cialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beant-
woorden.

Meer informatie over dit 
project vindt u op 
www.aaenmaas.nl/stanthonisboxmeer.
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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 carnevals-
zoaterdag gehouwe wôrre, nou ALDURRUM! En 
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  ALDURRUM! 
Wurrum motte de minse doar nou altied wèr mit 
de been bùùte hange, nou ALDURRUM! En wur-
rum motte die glèèskes bier doar altied zô goed 
smake, nou ALDURRUM! Wurrum motte de 
 Kèèsteene nou altied zonne goeie prins(es) heb-
be, nou ALDURRUM! En wurrum ziede doar al-
tied Bèkse minse lache, nou ALDURRUM! Wur-
rum 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 wa-
ter, nou ALDURRUM! En wurrum worre d’r dieën 
op oavend altied wèr ouwe koeie uut de sloot ge-
hâld, nou ALDURRUM! Wurrum wurdt d’r dan al-
tied achter de feite an gelope, nou ALDURRUM! 
En wurrum komde dan altied wèr van unne kou-
we kermis thuus, nou ALDURRUM! Wurrum mot-

te 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 ie-
dereen wèr d’n bink uuthange, nou  ALDURRUM! 
En wurrum proate gej op dizzen oavend mit min-
se 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 al-
tied bùùte gezet, nou ALDURRUM! En wurrum 
loat Jan en alleman dan altied de boel de boel, 
nou ALDURRUM! Ge vroagt ow èège dan af wur-
rum d’r van dik hout plênk gezaagd worre, nou 
ALDURRUM! En wurrum un koe un haas zou wille 
vange, nou ALDURRUM! Wurrum zulde dizzen oa-
vend 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

vrijdag 6 maart > bieravond > DE 
PRUUVERIJ: TOPPERS
“Doe mij een Toppertje en een Breezer Ananas. En 
doe er ook maar een dubbele whiskey bij.” Nou, 
mooi niet! Vanavond wordt er alleen bier geser-
veerd. Topbier om precies te zijn. Er wordt verteld 
over de herkomst, geschiedenis en samenstelling 
van alle vijf de biertjes op het menu, er is een Top-
persquiz, er zijn Topsnacks en U mag verkleed ko-
men. Ja, goed gelezen, verkleed komen. Een paar 
suggesties? Topatleet. Topgitarist. Topmodel. Top-
arbiter. Topograaf. Topcat. Top40. TopOss. Top-
less. Toppop. Topsnelheid. Toppie. Topic. Top-
gear. Toporkest. Toplocatie. Topklasse. Leef je uit! 
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Warme Bakker Degen
Reclame 17 t/m 22 februari
 	Carnavalsvlaai € 11,50 
 	Huiknappers € 2,15 
 	8 Worstenbroodjes + 2 gratis

Maandag 24 en dinsdag 25 februari  
zijn wij gesloten i.v.m. de carnaval

Reclame 24 t/m 29 februari
 	Appelkruimelvlaai € 7,75
	 	Spelt meergranen donker € 2,00
 	8 Zachte bollen + 2 gratis

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

 
 

 

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

Wie verkleed komt als Gerard Joling, René Froger, 
 Jeroen van der Boom, Gordon of Jan Smit maakt 
de meeste kans op de hoofdprijs. Of om eruit ge-
gooid te worden.

Meld je snel aan voor een bierkaart van 17,50 
 euro, dan kan er worden ingekocht. Ook voor alle 
subtoppers zonder bierkaart staat de deur van De 
Pruuverij natuurlijk altijd wagenwijd open!
zaal open: 20.30 uur > aanvang: 21.00 uur >  
entree: gratis > aanmelden: www.gryphus.nl

in petto
 zaterdag 14 maart > Ierse avond > ST.  
PATRICK’S ÉVE met live: GOOD COMPANY
 vrijdag 20 maart > open podium >  
TALENTENTUIN
 vrijdag 27 maart > cabaret > ROB  
SCHEEPERS

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

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

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

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

Ontmoet

  
  

EEnntthhoouussiiaassttee  ttaannddaarrttssaassssiisstteenntt((ee))  
ggeezzoocchhtt!!  

 
Vind jij het vak tandartsassistente het leukste 
vak dat er is? Ben je gediplomeerd?  
Ben jij leergierig en behulpzaam?                                
Vind jij jezelf sociaal en communiceer jij goed 
met anderen? Ben jij dienstverlenend, 
betrokken en representatief? Heb je geen 
moeite met enige flexibiliteit? 
 
DDaann  bbeenn  jjiijj  ddeeggeennee  ddiiee  wwee  zzooeekkeenn!!  
 
Wij bieden een prettige werkplek in een 
moderne, nieuwe praktijk.                                  
Je krijgt hier alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen. De uren zijn in overleg. 
Voor meer informatie bel of mail met Nancy 
Tel. 0478-450505 / 06-10185394 
nancy@detandartsinoverloon.nl 
 
NNeeeemm  ssnneell  ccoonnttaacctt  oopp  eenn  wwiiee  wweeeett  bbeenn  jjiijj  
bbiinnnneennkkoorrtt  oonnzzee  nniieeuuwwee  ccoolllleeggaa……  
 
 
 
* advertentie omkaderen 
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

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

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

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

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

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

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

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

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

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

kijk op de website www.salontoine.nl
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info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821























 

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

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

Boukje Weel

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

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

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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Overloon-Mill

Klimaat

Verwarming

Sanitair

Elektra

0478 - 507171  • www.vangemertbv.nl

Bezoek ook onze installatievakwinkels! 

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

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

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

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

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

  
  

   
   
 

  
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

IN VERBAND MET CARNAVAL ZIJN WIJ 
GESLOTEN OP MAANDAG 24 EN 

DINSDAG 25 FEBRUARI! 

VANAF WOENSDAG 26 FEBRUARI 
GELDEN WEER DE NORMALE 

OPENINGSTIJDEN. 

FIJNE CARNAVAL GEWENST!! 
Team ABC Afbouwcentre 

 

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

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

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

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

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

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


