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75 jaar leven in vrijheid, Boek
Verboden Gebied wordt herdrukt

26 februari 2020

Verboden Gebied
Aan bod komen oorlog, bezetting, evacuatie, onderduikers, bevrijding, wederopbouw.
Het makkelijk leesbare boek bevat ruim 100 pagina’s en hoort bij elke rechtgeaarde inwoner van
Vierlingsbeek-Groeningen e/o betrokkene van de
dorpen, een mooie plaats te krijgen in de boekenkast of op de leestafel. En zeker daar waar
(achterklein)(klein)kinderen vragen hebben over
toen……

In heel Nederland vieren we dit jaar dat wij 75 jaar
in vrijheid leven. Wij, vrijwilligers van De Oude
Schoenendoos hebben al in 2015 waargebeurde
verhalen over de tweede wereldoorlog verzameld.
Deze verhalen, verteld door mensen uit onze eigen omgeving, zijn verwerkt in het boek ‘Verboden
Gebied’. In dit boek zijn ook foto’s ter beschikking
gesteld uit privébezit en van De Oude Schoenendoos verwerkt.
In samenwerking met schrijfster Monique van
de Zanden en oud Vierlingsbekenaar Gerard
Sonnenmans is een gedetailleerd en op historische feiten gebaseerd verhaal geschreven waarbij er gebruik werd gemaakt van vele dagboeken,
brieven, e.d.

De gebeurtenissen in en om Overloon waren heftig
en van korte duur. Langs de Maasdorpen was de
angstperiode echter veel langer en had enorm veel
impact op de bevolking. Vierlingsbeek-Groeningen
wat Verboden Gebied was. De inwoners, die een
half jaar rond hebben gezworven, waarbij zij bloot
stonden aan razzia’s en beschietingen, konden
pas 14 maart 1945 weer terugkeren naar hun vernielde, leeggeroofde of platgebrande woningen.
In het boek Verboden Gebied zijn nogal wat aangrijpende verhalen verzameld van mensen die het
lijfelijk hebben meegemaakt. Het boek was een
unieke mogelijkheid om de ervaringen van deze
mensen die het meegemaakt hebben op papier te
zetten.
Het boek is herdrukt en dus weer te koop vanaf
14 maart a.s. bij Concordia waar een fototentoonstelling – kinderwedstrijd – vrijheidsconcert met
harmonie De Herleving plaats vindt. 14 maart; de
dag dat de bevolking het bericht kreeg dat zij weer
huiswaarts mochten keren.
De fototentoonstelling is op 14 maart van
13:00 uur tot 17:30 uur en op 15 maart van
11:00 tot 15:00 uur.
Het boek is daarna te koop bij Plus Verbeeten Vierlingsbeek en Overloon, bij De Oude
Schoenendoos en bij van Boekhandel Dinter in
Boxmeer.
De prijs bedraagt € 14,75. Als u het wilt bestellen
kunt u het bedrag overmaken op de rekening van
de oude schoenendoos:
NL35RABO 015 43 24 388, met vermelding van
naam en adres.
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13 mrt
14 mrt

KBO: Jaarvergadering
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 goede
en 2 apr 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
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

Van de Redactie:
•

•

In "onze" Maasheggen wordt volop met
groot materieel onderhoud gepleegd,
zodat strakjes alles weer volop uit kan
schieten, kan gaan groeien en bloeien!.
Na de vele regenval is het buiten de
verharde (fiets-)paden echter geworden
tot een ideaal parcours modder(buik)
glijden, modder(veld)rijden, (modder)
mountainbiken.....
"Groot opening, shoarma,grill, pizza
AL-DÜRRUM 22 february... flyers én zelf
een advertentie in onze vorige uitgave...
het heeft zonder meer veel gespreksstof opgeleverd... 30e Kéésteenebal
ALDURRUM (Zie óók onze vorige
uitgave!). Complimenten Gryphus:
GENIAAL!!!

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 febr
29 febr
3 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
8 mrt
9 mrt

Ophalen oud papier:
Volharding, tel. 06-51888032
Oud ijzer te laden?
Valentinus 632426 draaien!
Dorpsraad Vierlingsbeek:
Dorpsraadsvergadering
aanvang 20:00 uur in Joffershof
KBO: Bedevaart Smakt
Gryphus: De Pruuverij speciaal bier
avond met als thema “Toppers”
Gilde Groeningen: Potgrondactie
VOVG: Internationale Vrouwendag
Dorpsraad Groeningen:
Dorpsraadsvergadering

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Ivonne van Sambeek,
Adrienne van Groenland, Frank van Bommel.
Tel: 0478-632063
redactie@dorpsbladglobaal.nl
Advertenties: Tel: 06-41209403
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
Abonnementsprijs € 12,50
IBAN: NL77 RABO 0154392502
www.dorpsbladglobaal.nl
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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 met 4 Way Street
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:
Uitwisselingsconcert 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
smartlappenkoor 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

11 aug
13 t/m
16 aug
23 t/m
26 aug
26 aug
29 aug
29 aug
30 aug
30 aug
1 sept

Valentinus weer bellen.
KBO: Kermismatinee
Kindervakantiewerk
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 VierlingsbeekGroeningen
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
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
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1 dec
14 dec
15 dec
17 dec
20 dec

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

Wij willen iedereen heel hartelijk danken
voor alle steun, bloemen en lieve berichten
na het overlijden van ons mam en oma
Jo van Loon - De Bruijn
Het heeft ons goed gedaan.
Giovanni van Loon
Linda Denissen
Lola en Kees

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

Weerstation Vierlingsbeek,
een feit!
Als hobbyist ooit begonnen met een simpele regenmeter, min./max. thermometer, barometer en
een spreadsheet om e.e.a. vast te leggen.
Later, als lid van de “Vereniging voor Weerkunde
en Klimatologie” kwamen de meer geavanceerde
en professionele hulpmiddelen in beeld.
In 2002 besloten tot aanschaf van een professioneel weerstation, de Vantage PRO van Davis Instruments Corp. bestaande uit een buitenstation
(Sensor suite) en Console display gekoppeld aan
een PC met software om de opgeslagen data van
het console op gezette tijden uit te lezen en te bewerken in overzichten en grafieken.

Anno 1494
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning in 1994

Potgrondactie Gilde Groeningen
Beste inwoners van Groeningen en Vierlingsbeek,
Ook dit jaar organiseert het St. Anthonius en
St. Nicolaasgilde uit Groeningen weer de jaarlijkse
potgrondactie.
Op zaterdagochtend 7 maart a.s. zullen vanaf
9 uur in Groeningen en Vierlingsbeek verschillende groepen langs de deuren gaan. De zakken potgrond van 40 liter kosten € 5,00 per zak en zullen
direct afgeleverd worden.

Het buitenstation staat zo vrij
mogelijk opgesteld achter in
de tuin en communiceert draadloos
met het console binnenshuis.

Bent u niet thuis ? Geen probleem! U kunt alsnog
een bestelling plaatsen bij Gert-Jan de Wijse.
Er zal bij u een briefje worden achtergelaten met
de uiterlijke besteldatum en onderstaande contactgegevens. De bestelling zal dan z.s.m. bij u
worden bezorgd.

Wat meten we?
De apparatuur beschikt over sensoren
om het volgende vast te leggen:
• Regenmeter voor hoeveelheid regen.
• Windmeter voor windsnelheid en
windrichting
• Barometer voor luchtdruk
• Buiten temperatuur en luchtvochtigheid
• Binnen temperatuur en luchtvochtigheid
Met deze basisgegevens worden diverse variabelen berekent zoals bijvoorbeeld gevoels
temperatuur, dauwpunt, neerslagintensiteit.
Alle gegevens zijn direct afleesbaar op het
console.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met
Gert-Jan de Wijse op tel.nr 06-13 57 26 11 of via
mail gert-jan@gildegroeningen.nl.
Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen en
alvast hartelijk dank voor deelname aan onze potgrondactie !
Bestuur en leden St. Anthonius en
St. Nicolaasgilde Groeningen.
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De website.
Deze wintermaanden gebruikt om een website
op te zetten volgens het beproefde KISS-principe
(Keep it simpel, stupid). Deze is nu, na enkele weken proefdraaien en bijschaven, in de lucht.
De communicatie met de website is als volgt:
Alles is draadloos met elkaar verbonden t/m
de router, de “weer-computer” stuurt de actuele meetgegevens via de router naar de webserver,
die ergens in een datacenter in Nederland staat.
De dataoverdracht gebeurt iedere minuut, dus de
gegevens van “Weerstation Vierlingsbeek” zijn nagenoeg real-time online beschikbaar.

 ierlingsbeek maar ook met de laatste database
V
informatie van derden over weersverwachtingen,
luchtkwaliteit fijnstof, astronomische informatie,
aardbevingen enz.

Tevens worden dezelfde gegevens met een tijdsinterval van 5 /10 min. geupload naar grote inter
nationale weersites zoals: WeatherUnderground,
Awekas, MetOffice WOW, Weathercloud enz. Met
als gevolg dat “Vierlingsbeek’” nu zichtbaar is op
verschillende meteo wereldkaarten.

Kortom, een bron van informatie beschikbaar in
één scherm en een muisklik.
Het gebruik is heel eenvoudig en mocht je een
term tegenkomen die je niet kent, Google is your
best friend! Een email sturen mag natuurlijk ook!

En er is meer, aan de onderkant van ieder venster
staan een of meerdere menukeuzes om in te zoomen op extra informatie en/of grafieken van het
betreffende onderwerp. Ontdek het zelf.
Via de Menu knop (linksboven) kunt je verder
ook nog info van o.a. WindForecast, Awekas en
WeatherUnderground bekijken of een andere taal
kiezen.

Website:
www.weerstationvierlingsbeek.nl

Wat zie je op de website?
Alle gegevens worden in de vorm van een ”dashboard” weergegeven, m.a.w. je kunt in één oogopslag alle actuele gegevens bekijken.

Email:
job@weerstationvierlingsbeek.nl

Druk op de Start knop linksboven voor een pagina
verversing van de browser.

Tot slot, veel aangename zonneschijn en
verfrissende buitjes en zo weinig mogelijk
gedonder.

Het dashboard is opgebouwd uit 13 vensters, met actuele informatie van de metingen in

Jo Bosch

5

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
“Mensen helpen fit te worden, fit te zijn en fit te
blijven!”
Op 14 maart vindt 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.

COLUMN VITALITEIT
Ruim 40 jaar helpt fysiotherapie van Dongen mensen in en rond Vierlingsbeek bij fysieke klachten.
Door de ontwikkeling van de praktijk en ons team
van fysiotherapeuten neemt onze expertise steeds
verder toe. Hier zijn we trots op. Ook zijn we bijzonder dankbaar dat veel mensen hun gezondheidsprobleem aan ons toe vertrouwen. Samen
gaan we de uitdaging aan om uw hulpvraag op te
lossen.

Herinneringen aan vervlogen
tijden (4)
Vandaag eind oktober 1944.
Pap heeft zojuist met Hendrik de twee kinderwagens op het pad langs de spoorbaan gezet. Hendrik neemt de stok met de daaraan bevestigde
luier als witte vlag en dan gaat de stoet richting
Vierlingsbeek. We gaan naar huis! Dat is althans
de bedoeling maar achteraf pakt dat toch een
beetje anders uit. Het is een bonte vertoning.

Vitaliteit is niet hetzelfde als pijnvrij functioneren.
“Je zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de
gegeven omstandigheden zodat je levensvreugde
ervaart en een waardevol leven kunt leiden” dekt
meer de lading.
Vitaliteit is een speerpunt in onze praktijk. Het belang om hier op in te zetten is nog nooit zo groot
geweest. Kijk maar eens naar het percentage burn-outklachten (17% van alle werknemers),
chronische pijn (20% van de volwassenen) en overige stress gerelateerde klachten (bijvoorbeeld
slaapproblemen). Als je ook nog ziet dat er een relatie bestaat tussen deze klachten en veel andere aandoeningen (o.a. hart- en vaatziekten, suikerziekte, zwaarlijvigheid) dan hoef ik het belang denk
ik niet verder toe te lichten.
Vooral in deze tijd en in deze maatschappij willen
we heel graag een bijdrage leveren aan preventie van klachten. Niet dus alleen het oplossen van
dergelijke problemen maar vooral ook het voorkomen. Op dit moment leest u de primeur van de
“Column vitaliteit”. Een column die iedere editie
van de Globaal zal verschijnen. Een column waarin wij onze kennis met u willen delen zodat u hier
uw voordeel mee kunt doen. Vitaliteit in de breedste zin van het woord; van kennis over je lichaam,
kennis over je brein, kennis over het ontstaan of
behandeling van blessures tot specifieke tips om
vitaal te blijven.

Hendrik voorop met de vlag, dan An met de eerste
kinderwagen, daarachter mijn zus Truus en ikzelf,
daarachter mijn moeder met broer Martien aan de
hand en tenslotte pap met de kinderwagen waarin
mijn zusje Tiny ligt terwijl zusje Mia op de kinderwagen zit en zich met twee handen vast houdt aan
de duwboom. We vinden het geweldig om na zestien dagen onder de grond geleefd te hebben, eindelijk onze benen te gebruiken en de frisse lucht
in te ademen. Het is akelig stil aan het front en
dat geeft een eigenaardige spanning want we weten dat het oorlogsgeweld elk moment weer kan
losbarsten. En wat dat betekent kunnen we aan
weerszijden van de spoorlijn zien. Overal staan
aan flarden geschoten bomen en hier en daar ligt
het kadaver van een omgekomen stuk vee. Ook
staat er een oud zwart rijtuig dat door een granaat
is geraakt. Het gehele landschap geeft een spookachtige indruk. Het eerste gedeelte van onze tocht

Mocht u zelf een onderwerp aan willen dragen of
heeft u wellicht feedback op deze column? Twijfel
dan niet om contact met ons op te nemen (fysio.
dongen@planet.nl).
Namens fysiotherapie van Dongen veel
leesplezier gewenst!
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doorsnijdt via de spoorlijn de bossen van de Boshuizen ongeveer anderhalve kilometer. Als we de
bossen verlaten doemen de eerste kapot geschoten huizen van de Smakt voor ons op. Broer Martien is inmiddels beginnen te huilen want het lopen
gaat hem niet gemakkelijk af en hij wordt tenslotte op de eerste kinderwagen gezet. Zo naderen we
de Smakt.
Bij de eerste boerderij worden we al meteen
staande gehouden door een Duitse soldaat met de
vraag: “wass machen Sie hier”. Mijn vader vertelt
hem dat we naar huis terug gaan en dat we toestemming hebben van de Ortskommandant, wat
natuurlijk gelogen is. De soldaat heeft daarop enige ruggespraak met zijn commandant en daarop gebaart hij dat we verder mogen lopen. De
stoet zet zich weer in beweging en na een poosje passeren we de kerk van de Smakt. We kunnen zo naar binnen kijken, want de deuren staan
wijd open en doordat het dak gedeeltelijk is weggeschoten is het heel licht in de kerk. Door de vernielingen die de granaten hebben aangericht biedt
het godshuis een desolate aanblik. We lopen verder richting Holthees en we zien links en rechts alleen kapot geschoten huizen en bomen. Het wordt
steeds spannender want we komen nu op voor
ons bekend terrein. Een kilometer verderop ligt de
wachtpost waar oma woont. Na een poosje kunnen we het huis zien liggen, maar tot onze ontzetting staan er nog alleen maar wat zwart geblakerde resten van oma’s huis. De Duitsers hebben dat
vermoedelijk in brand gestoken. Naar later bleek
bevonden wij ons op dat moment in niemandsland. Met aan de ene zijde van de spoorbaan de
Duitsers, terwijl aan de andere zijde de tommy’s
de aan de bosrand gelegen boerderijen - de Knol
en de Hoef - al hadden veroverd. Toen we wat verder liepen en ons dorp in zicht kwam, zagen we
dat ook de kerktoren was verdwenen.
Mijn vader had dus gelijk gehad en het was wel
een toeval te noemen dat we nu ongeveer op dezelfde plek waren, waar wij de vorige keer de kerktoren voor het laatst hadden gezien. We stonden
nu tegenover de boerderij het Makken en we waren hemelsbreed nog een kilometer van ons huis
verwijderd. Doch helaas, we konden niet verder.
Er waren namelijk linten gespannen over het pad.
“Mijnen “ zei mijn vader “wat nu ? “
Dat zouden we zo weten, want plotseling krijste
een stem “wass machen Sie da, kommen Sie herunter! “. We moesten van enkele Duitsers, met het
geweer in de aanslag van de spoorbaan afkomen
in de lager gelegen graaf langs de spoorlijn. Vervolgens werden we als boeven, want de Duitsers
hadden nog steeds de wapens min of meer in de
aanslag, naar de boerderij het Makken gebracht.
Hier kwam een woedende Duitse officier naar buiten die ons allerlei verwensingen naar het hoofd
slingerde en ons in het duits toe beet: “ ich sollte sie allen kaput schiessen müssen, schweinehunden “. Dat kwam na de ellende van de laatste
weken extra hard aan. De woede van de officier

was wel te begrijpen, want via de veldtelefoon was
hij er inmiddels wel achter dat ons pap zijn manschappen onderweg had belazerd. We moesten
met z’n allen tegen de muur gaan staan en de ouderen onder ons dachten dat hun laatste uur had
geslagen. Mijn moeder en dienstmeisje An begonnen te huilen, waarop wij kinderen meenden niet
achter te kunnen blijven. Deze zielige vertoning
maakte blijkbaar indruk op de Duitsers, want ze
werden plotseling vriendelijker van toon. Wij waren
geen direct gevaar voor de Duitsers, maar ze zaten wel duidelijk met ons in de maag. Ze konden
hier aan de frontlijn natuurlijk niets met ons doen.
Er werd door de officier besloten dat we naar de
boerderij moesten van Bèr Zegers. Daar zaten nog
meer vluchtelingen uit ons dorp. Om daar te komen moesten we wel eerst over de Molenbeek en
dat was geen eenvoudige zaak, want de bruggen
over de beek hadden de Duitsers allen laten springen. We moesten nu met ons gezelschap en onze
twee kinderwagens over een loopplank , gemaakt
van een ladder met daarover een paar planken.

Wij schuifelden één voor één over het gammele loopplankje en de soldaten hielpen ons daarbij. Ons pap en Hendrik probeerden vervolgens de
kinderwagens aan de overkant te krijgen. De eerste haalde probleemloos de overkant, maar nummer twee geraakte uit balans met als gevolg dat
één van de luierbakken van de wagen viel en met
de inhoud in de beek terechtkwam. En in rap tempo met het stromend water werd meegesleurd.
Hier werd echter niet over getreurd, zeker niet nu
we het gevoel hadden net aan de dood te zijn ontsnapt! Bovendien kregen we als genoegdoening
en als blijk van excuus voor de bedreigingen een
“Kuch “mee van de commandant. Na ongeveer
vijfhonderd meter door het open veld te zijn getrokken kwamen we aan bij ons nieuwe onderkomen: de kelder van boer Zegers, die overigens zelf
niet thuis was. De goeie man was namelijk zelf op
de vlucht voor het oorlogsgeweld.
Wordt vervolgd
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SWOGB Bewegen voor Ouderen zitgym
in het Joffershof
donderdag van 10.45 - 11.45 uur
Info 631839
SWOGB Bewegen voor Ouderen in het Joffershof
vrijdag:
van
9.15 - 10.15 uur
en
van 10.30 – 11.30 uur
Info 631839

BEDEVAART SMAKT.

SWOGB Volksdansen in Joffershof
maandag van 13.30 - 15.30 uur
0Info 631806
0485-573183

De jaarlijkse bedevaart naar St Jozef in Smakt is
op 5 maart, waar de eucharistieviering om 14.30
uur begint. Na de viering is er in het Pelgrimshuis
gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken.

Bijeenkomst alleengaanden in Joffershof
1e zondag van de maand om 14.00 u.
Info 632028

JAARVERGADERING KBO
Op 13 maart houdt de KBO haar jaarvergadering
in gemeenschapshuis Joffershof.
De aanvang is 13.30 uur.

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

KIENDATA KBO
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof
op 28 februari, 20 en 27 maart.
Aanvang: 13.45 uur
LET OP! DE KIENDATUM VAN 13 MAART
IS GEWIJZIGD NAAR 20 MAART.

BOEIENDE PRESENTATIE
DONORWET BIJ KBO
Op 6 februari stond een presentatie betreffende de
donorwet bij de KBO op het programma.
Per 1 juli 2020 treedt deze wet in werking. Alle
Nederlanders worden dan donor, mits je in het
donorregister hebt aangegeven dat je dat niet wilt.
Voor de KBO een reden om hier aandacht aan te
besteden.

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
8.15 - 19.15 uur
Info 631839

Vaak zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden
rondom de donorwet.
• Wanneer kun je donor zijn en wanneer niet
• Hoe gaat donatie in de praktijk
• Afscheid nemen vóór en na donatie
• Registreren als donor
Deze vragen en meer kwamen aan bod tijdens de
presentatie.

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal
dinsdag
van 10.00 - 11.30 uur
Info 631839.

Carina van Remedica uit Eindhoven heeft aan een
groep van 38 deelnemers via een power point
presentatie, een boeiende en duidelijke uitleg gegeven hoe dit alles in zijn werk gaat.
Ook voor diegene die al geregistreerd staan,
kwam het advies: kijk of je wensen nog op de juiste wijze zijn vermeld. Na registratie in het donorregister kunnen nog altijd wijzigingen worden aangebracht, indien men dat wenst.
Het was een boeiende middag. De deelnemers
ontvingen na afloop een boekje met uitleg en een
registratieformulier. De keuze kan worden gemaakt.

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
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HELP JIJ OOK MEE OM ONZE
MOOIE DORPEN SCHOON TE
MAKEN?
Insectenhotel

Op zaterdag 21 maart wordt in heel Nederland de
jaarlijkse Landelijke Opschoondag gehouden.
Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. organiseert in
samenwerking met KBO Vierlingsbeek/Groeningen alweer voor de zesde keer het opruimen van
het zwerfafval in de straten, paden en pleinen in
Vierlingsbeek en Groeningen.
We komen op die zaterdag om 09.00 uur bij elkaar
in Gemeenschapshuis Joffershof.
Alle deelnemers krijgen daar koffie/thee met een
overheerlijk stukje vlaai. In groepjes van drie á
vier personen wordt om 09.30 uur begonnen met
het opruimen van het zwerfafval. Iedereen krijgt
een route aangewezen en voor iedereen is er een
veiligheidshesje, handschoenen en een prikstok.
Alle straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek en
Groeningen kunnen worden opgeschoond, maar
dan moeten er wel genoeg vrijwilligers zijn. Maar
als je in een schoon Vierlingsbeek en Groeningen
wil leven, wonen, spelen of werken, dan wil je daar
toch aan mee werken! Vorig waren er bijna 60 vrijwilligers aanwezig. En hoe meer zielen, hoe meer
vreugd.
Om 11.30 uur is men weer terug in Gemeenschapshuis Joffershof en krijgt iedereen soep en
broodjes aangeboden. Dat heeft men wel verdiend na enkele uurtjes in de mooie en dan schone omgeving van en in onze dorpen het zwerfafval
in de vuilniszakken gedaan te hebben. De koffie,
vlaai, soep en broodjes worden beschikbaar gesteld door de dorpsraden van Vierlingsbeek en
Groeningen.
Sta op en meld je aan om onze teams bij de opschoondag te versterken met jouw hulp. Iedere inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen is van harte welkom. Ook kinderen met hun ouders, opa’s
en oma’s worden hartelijk ontvangen. Voor de kinderen ligt een leuke verassing te wachten!!
Doe mee om onze dorpen nog schoner en mooier
te maken dan ze al zijn!!

Vrijdag 7 februari heeft groep 7/8 van basisschool
Laurentiushof meegeholpen aan het insectenhotel
dat aan het Makkenpad staat. We hebben huisjes
voor de bijen gemaakt.
De vrijwilligers van het insectenhotel kwamen binnen en legden uit hoe het moest en lieten een filmpje zien hoe de bijen eitjes leggen. Daarna hebben
we in groepjes van drie een laagje klei in het blik
gedaan en toen de bamboe op maat gezaagd en
er ingezet.

Daarvoor is dan wel jouw hulp nodig.
Geef je vóór 15 maart op bij
Wilma van Boekel, namens Damesgymclub
Vierlingsbeek e.o. en
Jos van Boekel, namens KBO
Vierlingsbeek/Groeningen.

Wilde bijen leggen eitjes in de holle bamboe. Het
bamboe zagen was soms lastig maar was wel heel
leuk om te doen! We hadden tijd te kort om het af
te maken. Over een tijdje zetten we het samen in
het insectenhotel.
En nu maar hopen dat de bijtjes het gaan gebruiken.

Telefoon 0478-631839.

Namens groep 7/8,
Fleur Keijsers & Luna Nabuurs!
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Berichten uit het veld
Na een paar jaar van vooral lage waterstanden,
was het weer eens hoog water in de Maas.
Moeder Maas was ons dus toch nog niet vergeten.
Na een paar dagen was het echter al weer over. Ik
wilde graag eens zien welke invloed hoog water
heeft op onze wintervogels, daarom fietste ik naar
de Maas. Helaas was de periode van hoog water
te kort. De Meerkoeten zwommen weer gewoon
op de Molenbeek alsof er niets gebeurd was. In de
weilanden, op de plaatsen waar het water gestaan
had, graasden weer volop Kolganzen en
Grauwe Ganzen. Door de warme winter zijn de
Grauwe Ganzen gewoon hier gebleven en niet
naar Zuid Frankrijk of Spanje gevlogen. Ik geef ze
geen ongelijk want het is hier nu ook goed toeven.

Doe mee! “Samen Sterk voor
Goede Doelen” zoekt
collectanten.
Voor de collecte “Samen Sterk voor Goede Doelen” zoeken we collectanten.
Met slechts 3 uurtjes van je tijd help je 13 Goede
Doelen.
Collecteer dus mee in Vierlingsbeek of Groeningen.
De collecte wordt dit jaar gehouden op dinsdag 31
maart en donderdag 2 april.

Een paartje Zwarte Zwanen vloog met rustige
vleugelslagen laag boven de snelstromende Maas
naar het noorden. De witte veren in hun vleugels
schitterden in het zonlicht. Op hun zwerftochten
kunnen ze afstanden van honderden kilometers afleggen. De veerpont deed weer wat hij altijd doet;
heen en weer varen. Ergens hoog in een boom
bouwde een paar Eksters een nest. Ze maakten
slim gebruik van de aangespoelde takjes die na
het hoog water waren blijven liggen. Als het weer
een beetje meezit kunnen ze begin maart al hun
eerste ei leggen. Dat is echt heel vroeg. Een paartje Nijlganzen zat op het ooievaarsnest langs de
Molenbeek. Mogelijk waren ze nog een beetje in
de war van het hoge water. In de schemering fietste ik terug het dorp in. Tot mijn verbazing zat de
Slechtvalk nog op de kerktoren op prooi te wachten. Misschien hoopte hij in het halfdonker een
vermoeide Kauw of Houtduif te kunnen verschalken.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Dorrie van de Ven 0478 630380
email dorrie_van_de_ven@hotmail.com
Corry Bosch 0478 634014
email corry.clermons@ziggo.nl

Een dag later, tijdens de storm Ciara, ben ik weer
richting de Maas gefietst. Op sommige plaatsen
zigzaggend tussen de afgewaaide takken door.
Er waren geen mensen op straat, op een paar
wandelaars na. Iedereen hield zich rustig, in afwachting van het hoogtepunt van de storm.
De meeste vogels dachten er al net zo over.
Slechts een Aalscholver vloog heel laag over de
Maas om zo weinig mogelijk wind te vangen. Zijn
vleugels raakten af en toe de toppen van de golven.

Wilt u weer een keer naar een gezongen mis?
Dat kan!
Op zondag 15 maart zingt Vondel de H.Mis ter
gelegenheid van de naamdag van de heilige
Jozef in Smakt.
De mis begint om 11.00 uur
Een oude traditie blazen we nieuw leven in.
Kijk op:
www.zangvereniging-vondel.nl
en like ook onze facebook
pagina.
Gemengde Zangvereniging Vondel

Kokmeeuw winterkleed
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Een groep Kokmeeuwen had duidelijk wel plezier
in de stormachtige wind. Zwenkend en zwierend
vlogen ze tegen de wind in, soms hoog en dan
weer laag boven de Maas. Een enkeling leek een
achterwaartse koprol in de lucht te willen maken.
Een mooi schouwspel om te zien. Zelfs een storm
kan af en toe nog leuk zijn.

Dagelijks zullen zo’n 400 deelnemers met ruim 80
dansen in verschillende categorieën het podium
betreden om de hoogste score te ontvangen van
de 7-koppige, internationale jury.
Wilt u dit evenement bezoeken?
Wij heten u van harte welkom!
Via onze website www.eurodance2020.nl kunt u
tickets bestellen. In de voorverkoop ligt de prijs
van een entreekaart tussen de € 16,65 (vrijdag) en
€ 21,25 (zondag).
De voorverkoop loopt tot 5 april a.s.

Een paar dagen later ben ik weer op de fiets gesprongen om te kijken hoe de vogelstand er na de
storm aan toe was. In de weilanden en op de akkers tussen Vierlingsbeek en Sambeek wemelde het werkelijk van de Kolganzen, Toendrariet
ganzen, Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen,
Nijlganzen en Brandganzen. Zo veel van alle hier
voorkomende soorten heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. Wellicht dat het extreme weer van de
afgelopen dagen en de hoge waterstand van de
Rijn en de Waal hier de oorzaak van zijn.
Bij thuiskomst zat een jong Sperwer mannetje te
loeren op de Huismussen. Toen hij mij zag vloog
hij snel weg. Tien minuten later was hij echter al
weer terug. De mussen zijn hem nog steeds te
slim af en vluchten bijtijds de heg in.

Vrienden van
Wilt u de organisatie ondersteunen?
Dan kunt u “Vrienden van” worden.
Voor 30 euro bent u al vriend van en krijgt u (indien
gewenst) een vermelding op ons sponsorbord.
Als “vrienden van” krijgt u
tevens korting op uw
entreebewijs. Voor meer
informatie, bezoek onze
website www.eurodance2020.nl

koningskerkje

Ton van den Berg

KONINGSKERKJE

Zondag 1 maart 11.00 u- 12.00 u.
Cabaret met diepgang: Rugzak
Cabaretier Robert Derksen zal de maandelijkse bijeenkomst van Flowouw verzorgen met
een verkorte versie van zijn cabaretshow ‘Rugzak’. Flowouw is opgericht ter verbinding en inspiratie voor iedereen die daarnaar op zoek is.
Robert zal de bezoekers een spiegel voorhouden en laten kijken naar hun eigen ‘rugzak’.
Hij staat garant voor veel humor, diepgang en
prachtige gedichten. De bijeenkomst is in het
Koningskerkje in Vierlingsbeek (geopend vanaf
10.15 uur), de entree gratis.

Ticketverkoop van start voor Eurodance 2020
Op 1, 2 en 3 mei organiseert de Stichting Garde
en Showdanssport Vierlingsbeek e.o. de Europese Kampioenschappen voor garde en showdanssport.
De stichting, gelieerd aan de Vierlingsbeekse
dansvereniging de Bekse Klinkertjes is al geruime
tijd druk bezig met de organisatie van dit grootse
evenement. De organisatie heeft al jaren ervaring
met het organiseren van een regulier danstoernooi.
Dit is echter de eerste keer dat zij een meerdaags,
internationaal evenement organiseert.

Robert Derksen was als side-kick bij diverse radioprogramma’s te horen, als acteur meerdere keren
te zien op tv, maar je kunt hem vooral ervaren als
cabaretier. Robert is ontwapenend en voelt zich
duidelijk thuis op het podium.
Deze verhalende cabaretier is zeer persoonlijk en
brengt een bijzonder verhaal dat hij afwisselt met
ontroerende gedichten.
Een rugzak vol meningen…
In ‘Rugzak’ komt apostel Petrus terug om de mensen te helpen. Hij begrijpt na 2000 jaar eindelijk

De top van de danssport uit Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland komt dit weekend naar
het tot dansdorp omgetoverde sportcentrum De
Wetteling in Venray om zich van haar beste kant
te laten zien en de titel Europees Kampioen in de
wacht te slepen.
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plaatselijke Voedselbank. In totaal doneerde PLUS
Verbeeten, samen met haar klanten, voor bijna
5000 euro aan levensmiddelen aan de Voedselbank.

de ware boodschap van Yeshua. Petrus is een late leerling. Hij confronteert, danst, imiteert en laat
je heel hard lachen… en hij komt iets rechtzetten.
En hoe! Hij vertelt dat veel mensen hun mening en
keuzes laten afhangen van anderen.
Robert is hierin hét voorbeeld van hoe het niet
moet. Om zijn ouders tevreden te stellen, kiest hij
voor een veilige baan in het onderwijs, maar dat
loopt helemaal uit de hand en bereikt zijn dieptepunt. Hij heeft zelfs een relatie met een vrouw
waarvan hij zeker weet dat zijn ouders haar erg
leuk vinden. Nou hij nog. Zijn rugzak zit vol met
meningen die niet van hem zijn. Daarom zit hij bij
een therapeut, om van zijn rugzak af te komen.
Deze bevlogen cabaretier wordt geprezen om zijn
eigenheid en pure, unieke stijl op het podium. Zijn
nieuwste cabaretshow ‘Rugzak’ is een mix van cabaret, theater en kleinkunst en net als zijn vorige voorstellingen een boeiende combinatie van
veel humor en diepgang. Na het zien van ‘Rugzak’
wil je nog maar één ding: je rugzak, die vol zit met
meningen van anderen, achter je laten en je eigen
hart gaan volgen!
Kijkwijzertip: Deze voorstelling is zeer geschikt
voor mensen die meer willen dan heel hard lachen.

Op foto vlnr: Annemarie Kissing (Voedselbank
Land van Cuijk), Ton van Lieshout en Ruud Peeters
(PLUS Verbeeten)

Meer informatie:
www.flowouw.nl
www.voordeliefdegeboren.nl
15.

PLUS Verbeeten doneert 3000
euro aan Voedselbank

“De Pèèst ien Gruuninge”. De Passtraat. Bij het
schietterrein van de Gild linksaf naar Vortum.
De Pèèst heeft illustere figuren voortgebracht.
Tôn Büs, de gewiekste stroper met het glazen oog,
Tinus Peters met zijn piepke die de Katholieke Illustratie rondbracht en Gerrit Elbers, zoon van
Kûbbes. Hij droeg altijd een zwarte militaire baret.
Buitenmodel. Er kon behalve zijn hoofd nog makkelijk een mud êrpel bij.
Hij kwam bij ons op het pakhuis wel eens kippenvoer of kunstmest halen. Als er tijd voor was vertelde hij sterke verhalen. Of ze waarheid bevatten?
Zo beweerde hij eens dat Russen oersterk waren.
En dat kwam omdat ze benzine zopen en schoensmèèr vrate. We moesten het maar eens proberen,
zei hij, dan gooiden we met één hand zakken van
vijftig kilo op zijn kar.
Wij hebben zijn advies niet opgevolgd.

Onlangs eindigde de spaarcampagne voor een
gratis boodschappenpakket. De afgelopen maanden konden klanten van PLUS sparen voor een
pakket met een winkelwaarde van maar liefst 50
euro. Bij PLUS Verbeeten staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. PLUS levert namelijk al sinds jaar en dag aan
de plaatselijke Voedselbanken. Nu haakten zij
daarnaast ook in op de spaaractie voor het boodschappenpakket. Bij de kassa’s hadden klanten van PLUS Verbeeten de gelegenheid om (een
deel van) de spaarzegels te doneren aan de Voedselbank. PLUS Verbeeten heeft na de spaaractie,
op basis van de gedoneerde zegels, 60 van deze
boodschappenpakketten ter beschikking gesteld
aan de Voedselbank Land van Cuijk. Deze pakketten vertegenwoordigen tezamen een winkelwaarde
van in totaal €3000,- !
Jan Verbeeten van PLUS Verbeeten: “Helaas zijn
er in Nederland, en dus ook in onze omgeving,
nog altijd mensen die van een zeer klein budget
rond moeten komen. Wij zijn blij dat wij op deze manier, samen met onze klanten, ons steentje
bij kunnen dragen.”. Naast de winkels van PLUS
Verbeeten in Overloon en Vierlingsbeek, deed
de winkel in Tegelen ook eenzelfde actie voor de

“Pastoorskiendje”. Deugdzame jongeling.
“Lang ôp ’t huuske zitte”. Geruime tijd op het toilet
doorbrengen.
“Heej hêt ‘r ênne kûrk vûr zitte”. Hij heeft last van
obstipatie.
“Bôtterkletser”. Iemand die op de zuivelfabriek zijn
brood verdiende.
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“Un zwaor piep roke”. Het ergens moeilijk mee
hebben.
“Saras”. Uiterst gemeen, vals persoon.
“Hêdde wetjes ien ow ore?”. Heb je watjes in je
oren? / Wil je niet luisteren?!
Nelson.
Maandag 9 Maart 2020 is er weer een bijeenkomst van Café Brein in het dienstencentrum/
welzijnsplein (derde etage) aan de Zwaanstraat
7 te Cuijk. Er is een lift aanwezig en er is voldoende parkeergelegenheid aan de achterkant
van het gebouw.

‘t dak gut d’r af
bij de 32e Jeugdzitting
Op 9 februari was zaal “Concordia” weer eens
goed gevuld bij de alweer 32e jeugdzitting. Op het
middagvullend programma stond een keur van
Vierlingsbeek en Groeningse talenten die eindelijk
hun acts konden showen na wekenlang oefenen.
Ongeveer 11 over twee kwam Moniek T
 heunissen
met de buutmars het podium op om de show als
presentatrice te starten. De zitting begon zoals
vanouds met de Bekse Klinkertjes. Dit jaar was
ook Dansstudio Flow aanwezig om haar kunsten
te tonen. Na een drukke en gezellige middag vielen de volgende groepen / kinderen in de prijzen:
• Aanmoedingsprijs: Tien Ton Theo
• 3e prijs: Simons jonguuh
• 2e prijs: De Nichtjes
• 1e prijs: Stoere dancing girls (zie foto).

De bijeenkomst start om 19.30 uur (19.00 uur
zaal open) en duurt tot 21.30 uur. Deelname is
gratis. Vanwege de enorme drukte de laatste
bijeenkomsten van Café Brein, is aanmelden
verplicht. Er kunnen max 60 mensen in de zaal,
mensen met NAH en mantelzorgers hebben
voorrang. U kunt zich opgeven voor 1 maart
door te mailen naar cafebreinlvc@gmail.com .
Thema: Verhaal van een ervaringsdeskundige,
getroffene met NAH en partner (mantelzorger) die
vertellen over hun leven na en NAH.
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor uw
vragen en het uitwisselen van ervaringen, ideeën
en tips.
Café Brein is een samenwerkingsverband tussen:

Lezing 75 jaar bevrijd
Waar blijven de bevrijders?
Vrijdag 6 maart 2020 bij Plein ‘27
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt er in
Maashees op vrijdag 6 maart een bijzondere lezing gehouden. Hier wordt speciaal aandacht besteed aan de oorlogs- en bevrijdingshandelingen
in de omgeving. Hugo Levels en Eric Munnicks
hebben al op vele plekken in Limburg en Noord-
Brabant mogen vertellen over de bevrijding van
deze streek.
Op deze avond zullen zij ingaan op Maashees en
omgeving, zo zal zeker ook het verhaal van de
vernietiging van Kasteel Geijsteren voorbijkomen

Het dak ging er weer af op deze prachtige jeugdmiddag in zaal “Concordia”.
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als Groeningen kunnen ophangen)
Vandaar deze oproep. Iedereen die een goed idee
heeft kan dat uitwerken en bij Bas van Treek, secretaris van de Dorpsraad, Heihoekseweg 75 inleveren.

maar ook Venray, Overloon en Wanssum zullen
niet worden vergeten. Dit alles geïllustreerd met
foto’s.
Hugo en Eric zijn de schrijvers van de succesvolle boeken “Waar blijven de bevrijders” en kunnen
veel vertellen over wat goed en fout ging in deze
donkere tijd.

Voor het beste onderwerp geven we 2 kaartjes
voor “Beek an Toffel” weg.

De onderwerpen die voorbij komen zijn:
- Ontwikkelingen van het front in Noord Limburg
in september en oktober
- Strategische overwegingen rond
Venlobruggenhoofd
- De slag rond Overloon en Venray oktober 1944
- Bevrijding Maashees en omgeving
- Duits bruggenhoofd in Geijsteren en Wanssum
- Operatie Schneemann januari 1945
- Maasfrontlijn december/maart 1944/45
- Bevrijding oostelijke Maasoever maart 1945
- Lot van de bevolking, rol civil affairs bij
evacuaties.

We hopen natuurlijk op veel inzendingen zodat we
ook echt een keuze moeten maken.
Mvg de Dorpsraden van Vierlingsbeek en
Groeningen.

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

Ook is het mogelijk om zelf een onderwerp aan te
dragen, dit kunt u door te mailen naar marc.rongen@home.nl.

Wij moeten wel met de tijd,
maar niet met iedereen meegaan.

Tevens kunt ter plekke deel twee van het boek
“Waar blijven de bevrijders” kopen.
Zie ook

We leven allemaal onder dezelfde hemel,
maar we hebben niet dezelfde horizon.

https://www.oosnaer.nl/nieuws/
tweede-deel-waar-blijven-debevrijders-te-bestellen/

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen,
moet je haar delen.

Er wordt géén entree gevraagd maar een vrijwillige
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Praat nooit over jezelf,
dat gebeurt wel als je weg bent.

Wie o wie,
maakt het mooiste spandoek?

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht
die voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt die voor je vecht
en met je grient,
dan pas kun je zeggen: ik heb een vriend.
(Toon Hermans)

Niets is zo goed als een oprechte glimlach.

Waarschijnlijk is het nog maar enkelen opgevallen
dat er in Vierlingsbeek en Groeningen frames zijn
neergezet om spandoeken in op te hangen. Deze
zijn vooral bestemd voor verenigingen en organisaties om hun evenementen aan te kondigen.

Het is de moeite waard
om altijd opnieuw te beginnen.

Echter, er zijn ook weken dat er geen spandoek in
gehangen gaat worden omdat er dan niks te doen
is of er voor een evenement geen spandoek beschikbaar is.

Begrijpen doet vergeven!.
Geloof niet alles wat je hoort.
Een mens mag zich al gelukkig prijzen
als hij alles kan geloven, wat hij zelf beweert.

Dat nu willen we graag oplossen met een spandoek dat we te aller tijde kunnen gebruiken. Een
leuke kreet, een mooi beeld van de dorpen, een
kompleet “kunstwerk” waarin Vierlingsbeek en
Groeningen goed naar buiten komen, een mooie
compilatie van foto’s. Laat je fantasie de vrije loop
en ga aan de gang. Het formaat waarop het gaat
gebeuren 200x200 cm. (Let wel, het worden 4 dezelfde spandoeken die we zowel in Vierlingsbeek

Als er meer mensen rekening hielden
met andere mensen, dan konden meer
mensen op andere rekenen.
Neem tijd om "er te zijn"
er is veel eenzaamheid.
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zaterdag 14 maart > ierse avond
> ST. PATRICK’S EVE met live:
GOOD COMPANY

Aan de vooravond van de Ierse nationale feestdag
wordt Gryphus omgetoverd tot een heuse Irish

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 geserveerd. 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 Toppersquiz, er zijn Topsnacks en U mag verkleed komen. Ja, goed gelezen, verkleed komen. Een paar
suggesties? Topatleet. Topgitarist. Topmodel. Top
arbiter. Topograaf. Topcat. Top40. TopOss. Topless. Toppop. Topsnelheid. Toppie. Topic. Topgear.
Toporkest. Toplocatie. Topklasse. Leef je uit! 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 gegooid 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
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pub. Waan U in het Temple Bar District in Dublin
of waar dan ook op het groene beloofde eiland en
vier het feest der feesten. Met een pint G
 uinness
in de ene en een glas Murphy’s in de andere hand.
En dit allemaal om de sterfdag van de heilige
Paddy te herdenken. Rare jongens, die Ieren. Maar
o zo gezellig! En het wordt alleen maar plezanter
door de muziek van Good Company. Lekkere Ierse
folk gemaakt door vijf muzikanten met een opgeteld muzikaal verleden van meer dan 190 jaar.
Harry Janssen, Peter Bonants en de Vierlingsbeekse ‘Ieren’ Yvonne Berden, Bert Verbeeten en
Henk Koppes brengen met veel enthousiasme en
plezier een óverheerlijke ’stew’ van traditionals,
evergreens, ballades en drankliederen. Gezelligheid gegarandeerd. En dan is het natuurlijk aan U
om in de beste Ierse traditie uit volle borst mee te
zingen. Slàinte!
zaal open: 20.30 uur > entree: 5,00 euro

4 gratis gitaarlessen + gitaar
Joffershof
Vierlingsbeek

in petto

vrijdag 20 maart > open podium > TALENTENTUIN: MEREL & LUUK + THE LOST PROJECT
+ DOUBLE DICES

vrijdag 27 maart > cabaret > ROB
SCHEEPERS (voorverkoop start op vrijdag 6
maart om 10.00 uur via www.gryphus.nl)

www.gitaarschooldegitarist.nl
0642148752 degitarist@hotmail.nl

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.

Warme Bakker Degen

Voor verhuur van beamer, laptops
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels,
bel Marius Cuypers, tel 631303.

Reclame 2 t/m 7 maart
 Stroopwafelvlaai
 Oer meergranenbrood
 4 Mueslibollen + 1 gratis

Zie ook onze website: www.joffershof.nl

Reclame 9 t/m 14 maart
 Kruimelvlaai
 V-kornbrood
 Kaiserbroodje

€ 11,00
€ 2,00

€
€
€

7,80
2,55
0,35

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

schoonheid

 

 
 
 

☞

adverteren
doet verkopen

Grotestraat 117
5821 AD Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821




















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
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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

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

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

Café - Zaal
Café - Zaal

De
De Zandpoort
Zandpoort
Groeningen
Groeningen

Groeningen

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

24
24

20% KORTING OP VLOEREN

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

Actie geldt van 2 t/m 14 maart 2020. Vraag naar de voorwaarden.
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Klimaat
Verwarming

Sanitair
Elektra

Bezoek ook onze installatievakwinkels!

Overloon-Mill

0478 - 507171 • www.vangemertbv.nl
TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

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

BOUWBEDRIJF A.G. SCHOOL

info@blommesteintuin.nl

Hultenhoek 1, Groeningen, tel. 0478 - 631582

Tel.: 06-21574452

www.blommesteintuin.nl

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

voor:
renovatie
verbouw en
nieuwbouwwerkzaamheden

Wielerspeciaalzaak
Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

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

EEN MOOIE
HERINNERING IS
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die
bij de overledene, familie
en vrienden past.
Bel 24/7
0478-515221

briensveld.nl

www.leeijen.nl

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

Mob.: 06-38092677

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

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

Café - Zaal

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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
112
0900-8880

Bijvoorbeeld: Brander Superdeck,
uitstekende dekking, extreem mat.

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

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

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